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I. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ 

1. ANTECEDENTS, INICIATIVA I OBJECTE DEL DOCUMENT 

1.1 ANTECEDENTS 

- EL PROJECTE-MARC DE RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DE L'ESPAI FLUVIAL DEL LLOBREGAT  

El Projecte-Marc de recuperació mediambiental de l'espai fluvial del Llobregat en la comarca del 

Baix Llobregat (2003), conseqüència del conveni signat a aquest efecte pel Consell comarcal del 

Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona l'any 2001, va permetre fixar les bases i proposar un marc de projectes en l'espai 

fluvial de diferent dimensió i caràcter per tal de d'efectuar el procés de recuperació de la llera 

del riu. 

- LA RUTA DE LES COLÒNIES TÈXTILS DEL LLOBREGAT 

L'aprovació del Pla director urbanístic de les Colònies del Llobregat el mes de juny de 2007 va 

establir les pautes bàsiques per a la recuperació d'aquests espais emblemàtics de la 

industrialització catalana, tant des d'un punt de vista paisatgístic com patrimonial. El foment de 

l'ocupació màxima com a primera residència és la clau per al desenvolupament dels serveis 

necessaris perquè s'arribi al manteniment del conjunt amb garanties i es reforci el paper de les 

colònies com a enclavaments de primera al costat dels municipis urbans. 

El Pla reconeix i preserva els elements de vialitat cívica que han de permetre articular el sistema 

de colònies en un conjunt urbà solidari. 

Es Pla proposa vertebrar la vialitat cívica de la vall del Llobregat mitjançant el reconeixement i 

consolidació de la Ruta de les Colònies tèxtils del Llobregat com a via d’accés lúdic al riu i a les 

colònies. 

- ESTUDIS D’ADEQUACIÓ DELS CAMINS TURÍSTICS 

L'any 2012 l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona va encarregar l'estudi d'un 

traçat a peu i amb bicicleta entre el naixement del Llobregat i la seva desembocadura. 

D'aquest estudi es desprenia que, per a realitzar un camí per la llera del riu Llobregat i els seus 

afluents, l'Anoia i el Cardener, calia definir un traç net i connex enmig d'una àrea molt dinàmica 

que suposaria abordar problemes estructurals de gran complexitat. 

L'any 2015 la Diputació de Barcelona decideix engegar aquest projecte com a prioritari en la 

dinamització turística de les comarques de Barcelona i, alhora, potenciar la marca corporativa de 

promoció turística "Barcelona és molt més", dedicada a potenciar les activitats que permeten 

gaudir de l'oci, la cultura i la natura en aquest territori. 

Amb aquest objectiu encarregà a l’empresa ACNA Natura SL els següents treballs: 

- Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i 

Castellbisbal. 

- Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic del Cardener. 

- Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. 

Els treballs varen proposar un traçat principal i únic per a cada camí, segmentat en funció de la 

rellevància de les actuacions necessàries. També es reconeixien traçats complementaris i accessos 

als nuclis de població. 

Aquests traçats han estat utilitzats com a punt de partida per a efectuar l’anàlisi i la diagnosi 

continguda en aquesta Memòria d’informació del Pla director urbanístic de les Vies Blaves 

Barcelona. 

1.2 INICIATIVA 

L’obertura del Camí del Llobregat, que significarà la creació de nous itineraris que connectaran 

les poblacions riberenques, constituirà un recurs turístic de gran abast territorial, amb Barcelona 

a l’extrem sud, la muntanya de Montserrat al centre, passant per Igualada i Cardona, fins arribar a 

Castellar de n’Hug, a l’extrem nord. 

La provincia de Barcelona sobre la conca del Llobregat 
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La materialització d’aquest projecte de interès supramunicipal, que afecta a una pluralitat de 

municipis, requereix d’un instrument de planejament urbanístic que, des d’un perspectiva general 

i estructural del territorial, amb vistes a la implantació de la nova infraestructura proposada, 

estableixi les directrius i les determinacions necessàries per a la seva execució.  

Amb aquesta finalitat, l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

de Territori i Sostenibilitat, i la Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident segon i 

president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, han signat, en data 15 de juny 

de 2016, un Conveni per a l’execució de la redacció i aprovació del Pla director urbanístic “Vies 

Blaves Barcelona”. 

1.3 OBJECTE, CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL PRESENT DOCUMENT 

El present Document d’objectius i propòsits generals, conjuntament amb el Document inicial 

estratègic i la Documentació gràfica constitueixen l’Avanç de planejament del Pla director 

urbanístic Vies Blaves Barcelona. 

L’objecte d’aquest Avanç de planejament és iniciar la tramitació ambiental i urbanística del Pla 

director urbanístic Vies Blaves Barcelona. En aquest context, l'Avanç de planejament es configura 

com un document de caràcter estratègic, destinat a definir les línies mestres del Pla director 

urbanístic, establint el seus objectius i definint els criteris que han d'orientar la redacció del Pla. 

L’Avanç de planejament del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona, amb el contingut 

previst per la legislació urbanística vigent, s’estructura en tres volums que contenen la següent 

documentació: 

VOLUM I. DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS 

• Memòria d’informació, que conté un anàlisi de les diferents capes d’informació 

urbanística que han estat recollides en el volum III. Documentació gràfica amb l’objectiu 

d’elaborar una diagnosi que condueixi a definir els objectius i els criteris generals del Pla 

director urbanístic Vies Blaves Barcelona. 

• Memòria d’ordenació, que conté, principalment, l’explicació de les determinacions que 

es proposin en l’Avanç de planejament. També conté la documentació gràfica de proposta 

adient per a fer entenedores el conjunt de les propostes, tant mitjançant la incorporació 

dels propis plànols de proposta reduïts, com d'esquemes i gràfics que permeten visualitzar 

un model de Pla obert que incorpora, a partir d’una proposta base, els possibles escenaris 

de concreció de les Vies Blaves. 

• Informe de participació, que conté una descripció de les actuacions comunicatives i 

participatives dutes a terme durant la primera fase del Programa de participació del procés 

de formulació del Pla director. 

• Bases econòmiques, que conté l’anàlisi i les estratègies que poden reforçar el projecte a 

nivell de producte, anàlisi i estratègia per a assolir el retorn econòmic i social, i l’anàlisi i 

l’estratègia per a instrumentar la gestió i finançament del projecte. 

VOLUM II. DOCUMENT INICIAL ESTARTÈGIC 

• Document inicial estratègic (DIE), que conté la documentació ambiental necessària per 

tal que la Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental pugui elaborar el document de referència 

que ha de servir per la redacció de l’informe de sostenibilitat ambiental en el document per 

l’aprovació inicial. El document incorpora una descripció dels aspectes i elements 

ambientalment rellevants de l’àmbit fluvial (matriu biofísica, matriu ecològica, matriu 

ambiental) i estableix els objectius i criteris ambientals del Pla, avaluant les diferents 

alternatives que el Pla presenta. 

VOLUM I. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

• Plànols d’informació, que conté la documentació gràfica de contextualització i anàlisi 

elaborada en relació a l’àmbit del Pla director, i en la què s’inclouen els següents apartats: 

encaix territorial; anàlisi i diagnosi territorial; paisatge, patrimoni cultural i paisatges 

culturals; mobilitat; planejament urbanístic. 

• Plànols d’ordenació, que conté els criteris d’ordenació establerts en aquest avanç de Pla 

en dues sèries de plànols: Estratègia general d’ordenació i Traçat indicatiu de les Vies. 

• Annexos, que conté tres sèries de plànols: plànols històrics del territori; traçat proposat 

per ACNA. Patrimoni, estat actual, qualificació; Zonificació fluvial i dominis paisatgístics. 

El present document d’Avanç de planejament s’ajusta als continguts previstos al plec de 

prescripcions tècniques que regeix els treballs de redacció del Pla director urbanístic Vies Blaves 

Barcelona i ha estat verificat i validat per la Comissió de seguiment del Pla director, formada per 

representants de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i de la Diputació de 

Barcelona.  
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2. MATRIUS TERRITORIALS, MEDI FÍSIC, NATURAL I HUMÀ 

Per a centrar l’anàlisi territorial que es desenvolupa al llarg de tots els apartats inclosos en aquest 

capítol 2. Matrius territorials, medi físic i natural, ha estat necessari definir un àmbit des de la 

perspectiva ecològica i paisatgística sobre el que caracteritzar aquestes matrius. 

Aquest “àmbit fluvial” s’ha definit en base a l’anàlisi cartogràfic dels pendents, àrees 

d’inundació, hàbitats presents i altres característiques rellevants i serà l’àmbit d’estudi que 

s’utilitzarà majoritàriament d’aquí en endavant. 

El mètode i els criteris que s’han seguit per definir-lo s’expliquen a l’apartat 3.1 Paisatge, i han 

donat com a resultat un àmbit de 7.355,50 ha que inclou els cursos dels tres rius i les traces dels 

camins objecte d’aquest Pla director urbanístic. 

La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla es descriuen 

en els apartats corresponents del Volum 2. Document inicial estratègic que forma part d’aquest 

Avanç de planejament, estructurat en base als següents blocs. 

2.1. MATRIU BIOFÍSICA DE L’ÀMBIT FLUVIAL 

En aquest primer bloc s’efectua una descripció de tots aquells elements tant físics com biològics 

que caracteritzen l’àmbit fluvial. 

La matriu biofísica de l’àmbit fluvial inclou, doncs, tant els factors climàtics i meteorològics, 

aquells components de relleu i els geològics, la diversitat d’espècies present, com també els 

hàbitats que aquestes conformen. 

En concret, aquest bloc consta dels següents apartats: 

- CLIMA I METEOROLOGIA 

- RELLEU I PENDENT 

- GEOLOGIA 

- BIODIVERSITAT 

- HÀBITATS 

2.2. MATRIU ECOLÒGICA DE L’ÀMBIT FLUVIAL 

Aquest segon bloc dins les matrius territorials incorpora la descripció i anàlisi dels àmbits fluvials 

objecte d’estudi des de la perspectiva dels sistemes que l’articulen. 

Així, en aquest bloc es deixa enrere l’aproximació a partir d’elements individuals per passar a una 

lectura del territori en base al seu funcionament sistèmic. 

Aquesta lectura s’enfronta a partir de la caracterització del valor territorial de l’àrea d’estudi al 

voltant del sistema fluvial, del sistema d’espais protegits, dels processos ecològics partint de 

l’estudi de la connectivitat ecològica del territori, i es complementa amb un estudi prospectiu 

dels serveis ecosistèmics que ofereixen els espais de l’àmbit. 

En concret, aquest bloc consta dels següents apartats: 

- VALOR TERRITORIAL 

- CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

- SERVEIS ECOSISTÈMICS IMPLICATS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol E6. Pendents 
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2.3. MATRIU AMBIENTAL DE L’ÀMBIT FLUVIAL 

El tercer bloc de treball de les matrius territorials tracta la matriu ambiental de l’àrea d’estudi. 

Com a matriu ambiental entenem l’entramat de valors a protegir i normes de regulació, però 

també alteracions ambientals i afeccions que els sistemes humans adscriuen al territori. 

Es tracta, doncs, d’una lectura d’enfocament antròpic de la matriu territorial. 

És per això que en aquest bloc es tractarà, en primer lloc, quines són les espècies i elements de 

protecció i gestió rellevants a l’àmbit; en segon lloc, quina qualitat presenten els principals 

vectors implicats a l’àrea d’estudi; en tercer lloc, es caracteritzaran les pertorbacions més 

rellevants a considerar, entre les quals s’abordaran els escenaris de canvi climàtic; i, finalment, 

s’analitzaran els principals riscos territorials a l’àrea d’estudi. 

En concret, aquest bloc consta dels següents apartats: 

- PRESERVACIÓ D’ESPÈCIES I ALTRES ELEMENTS DE GESTIÓ 

- PAISATGE 

- PATRIMONI GEOLÒGIC 

- QUALITAT DELS VECTORS AMBIENTALS IMPLICATS 

- PERTORBACIONS AMBIENTALS 

- ELS ESCENARIS DE CANVI CLIMÀTIC I LA SEVA POTENCIAL REPERCUSSIÓ EN L’ENTORN 

- ELS RISCOS ASSOCIATS A L’ÀMBIT FLUVIAL 
 
  

Font: Elaboració pròpia. 

Carretera C-15 al seu pas per Vallbona d’Anoia. A la seva dreta s’observa el curs del riu Anoia. 
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2.4. POBLACIÓ, LLARS, HABITATGES I SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

- INTRODUCCIÓ 

L’àmbit inclòs al PDU abasta 58 municipis, 33 corresponents a la conca del Llobregat, 20 a la de 

l’Anoia1, i 9 a la del Cardener. De la conca del Cardener queden exclosos els municipis de la 

comarca del Solsonès, llevat de l’enclavament del municipi de Pinós, Malagarriga, emplaçat entre 

els de Cardona i Navàs; l’única masia que hi ha està deshabitada. De la conca del Llobregat 

queden exclosos els municipis del darrer tram i desembocadura i que formen part de l’àmbit de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ja disposen de projecte. 

La població resident en l’àmbit era, al 2016, de 416.873 persones i hi havia 214.567 habitatges 

(segons el cens de població i habitatges de 2011). La distribució de la població en el territori és 

diferent, sent més densa en el tram del Llobregat que discorre pel Baix Llobregat, tot i destacar 

Manresa, Igualada, Berga, Piera, Sant Sadurní d’Anoia, Vilanova del Camí i Sant Joan de 

Vilatorrada. 

Població (2016) Nre  Pes Comarques2 

< 500 9  15,8  Anoia, Bages, Berguedà 

501 - 1.000 5  8,8  Anoia, Bages, Berguedà, Moianès 

1.001 - 5.000 20  35,1  Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà 

5.001 - 10.000 11  19,3  Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat 

10.001 - 25.000 9  15,8  Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Vallès Occidental 

> 25.0000 3  5,3  Anoia, Bages, Baix Llobregat 

Total 57  100,0   

La naturalesa del PDU requereix un tractament de la població, habitatges i activitat diferent al 

que es realitza en els estudis sociodemogràfics per a planejament general. Així mateix, a 

l’incloure l’àmbit municipis de volums de població tant diversos el tractament que s’hi pot donar 

no és el mateix en tots els municipis atès que la informació disponible varia en funció la grandària 

d’aquests, tant si el seu origen és censal o estimacions3. 

- LA POBLACIÓ RESIDENT A L’ÀMBIT DEL PDU 

Atesa tant la longitud dels 3 rius com el territori que travessen, el Llobregat és el que concentra 

un major volum de població, quasi dos terços del total de l’àmbit del PDU. 

Rius 
Nre 

municipis Població Pes 

Llobregat 33 268.810 64,5 

Anoia 19 123.981 29,7 

Cardener 5 24.082 5,8 

Total àmbit PDU 57 416.873 

Font. Web de l’Idescat. Padró municipal d’habitants, 2016 

Nota: del riu Anoia s’ha exclòs Martorell, que ha estat comptabilitzat al Llobregat, i del Cardener s’han 
exclòs Castellgalí i Manresa, que estan inclosos al Llobregat. 

Malgrat l’important pes del primer, la seva capçalera i primer tram inclou municipis amb poca o 

molt poca població: 5 amb menys de 300 habitants, majoritàriament de la comarca del Berguedà, 

3 entre 301 i menys de 1.000 habitants i11 de menys de 5.000 habitants. Els 3 grups suposen el 

57’6% dels municipis creuats pel Llobregat en l’àmbit del PDU. 

Ara, inclou també capitals de comarca i municipis que van créixer per l’activitat industrial 

instal·lada al llarg del seu curs i que malgrat les diverses crisis que han travessat, segueixen 

mantenint un gruix important de població. 

Gairebé tots els municipis del Llobregat tenen en comú una presència baixa de persones de 

nacionalitat estrangera: el 88% en tenen menys d’un 10%. Els que menys Castellar de n’Hug (cap), 

Sant Julià de Cerdanyola (0’4%), o la Nou de Berguedà (1’8%). El 58% dels municipis tenen màxim 

un 5% de població de nacionalitat estrangera. 

                                             
1 Pel municipi de Martorell transcorre el Llobregat i l’Anoia hi desemboca, raó per la qual el sumatori del 
nombre de municipis de les tres conques és superior al nombre total de municipis pels quals transcorren els 3 
rius. Aquesta mateixa situació es produeix per Navàs, Manresa i Castellgalí, pels quals discorren el Llobregat i 
Cardener (el Cardener desemboca a Castellgalí). 
2 No es considera el municipi de Pinós, del qual només queda inclòs en l’àmbit l’enclavament de la 
Malagarriga i està deshabitat. 
3 Per exemple, població ocupada per sectors d’activitat del cens del 2011, o les estimacions de població 
estacional realitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

Plànol E2. Divisió administrativa 
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En el pol contrari, Martorell (15’9%) i Manresa (15’3%). Berga (10’6%) i Gironella (10%) són els 

altres dos municipis amb més població de nacionalitat estrangera. 

Quasi dos terços dels municipis tenen un índex d’envelliment elevat, de més de 110 (100 equival a 

què hi ha tants menors de 15 anys4 com majors de 64 anys, més de 100 indica que hi ha més 

població gran). La Pobla de Lillet, la Nou de Berguedà, Castellar de n’Hug, Cercs, Casserres i 

Guardiola de Berguedà, més que dupliquen aquest índex, sent la Pobla de Lillet el municipi més 

envellit (458). 

Contràriament, Collbató és el municipi amb major presència de població infantil, amb un índex 

d’envelliment de 60. A aquest li segueixen Castellbisbal (63), Abrera (74), Gaià (78) i Sant Fruitós 

de Bages (80). Només una mica més d’una quarta part dels municipis tenen un índex inferior a 

100. 

Els municipis travessats per l’Anoia, presenta també diversitat en els volums de les respectives 

poblacions: un 21% tenen 300 o menys habitants, 1 d’entre 301 i < de 1.000 habitants i 6 de menys 

de 5.000 habitants. Els 3 grups suposen el 57’9% dels municipis creuats per l’Anoia. A l’igual que 

ne el cas anterior, creua 1 capital de comarca i municipis caracteritzats pel predomini de 

l’activitat industrial i, que malgrat les diverses crisis d’aquest sector, han conservat un gruix 

important de població. Inclou també municipis en què la transformació de la segona residència a 

primera dels darrers 30 anys han contribuït a augmentar el seu pes específic. 

El 47% dels municipis tenen un 5% o menys de població de nacionalitat estrangera. Els que menys, 

Copons, Veciana i la Torre de Claramunt. Un 47% més en tenen menys del 10% i només Igualada 

just el supera, amb un 10’7%. 

A diferència dels municipis del Llobregat, el grau d’envelliment és menor. Si bé el 42% tenen un 

índex superior a 110, només 1 quasi el duplica (Rubió). El 53% el tenen inferior a 100, destacant 

Gelida i Jorba, del 78. En conjunt doncs, són municipis menys envellits que els travessats pel 

Llobregat. 

Finalment, dels municipis travessats pel Cardener (exclosos els 3 que han estat integrats al 

Llobregat), només Sant Joan de Vilatorrada supera els 10.000 habitants i Súria els 5.000. Cardona, 

que al 1998 tenia una mica més de 5.700 habitants, és el municipi que més ha patit la regressió 

demogràfica. La resta de municipis també n’han perdut, amb major o menor grau,5 pe`ro ha estat 

bàsicament rel de la crisi. 

Tots els municipis tenen menys d’un 10% de població d’origen estranger, el que menys Sant Mateu 

de Bages (2’1%) i el que més Callús (8’6%). 

Són municipis envellits. Només Callús té un índex inferior a 100 però proper (96’3). Sant Mateu de 

Bages més que triplica l’índex (352). 

- LES LLARS 

El pes de les llars dels municipis del tres rius manrté unes proporcions força iguals als de la 

població, malgrat que volums de poblacions i volums de llars no han de ser necessàriament 

proporcionals. 

La dimensió mitjana de les llars catalanes era, al 2011, de 2’54 persones llars. Els municipis del 

riu Llobregat la tenen quasi igual, de 2’55, mentre que els municipis de l’Anoia són els que més es 

distancien d’aquesta, amb 2’70 persones/llar, mentre que els del Cardener, també més elevada 

se situen al mig, amb 2’60 persones/llar. 

 

Rius 
Nre 

municipis Llars Pes 
Dimensió 
mitjana 

Llobregat 33 104.185 65,0 2,55 

Anoia 19 46.753 29,1 2,70 

Cardener 5 9.455 5,9 2,60 

Total àmbit PDU 57 160.393 2,60 

Font. Web de l’Idescat. Cens de població i habitatges, 2011 

Nota: del riu Anoia s’ha exclós Martorell que ha estat comptabilitzat al Llobregat i del Cardener s’han exclós 

Castellgalí i Manresa que estan inclosos al Llobregat. 

El 42% dels municipis del riu Llobregat tenen una dimensió mitjana de la llar inferior a la mitjana 

                                             
4 La població infantil iclou fins els 16 anys però al treballar-se amb els grans grups, queden exclosos. Per al 
document d’aprovació inicial es modificarà el comptatge. 
5 Cara el document d’aprovació inicial s’avaluarà l’evolució de la població en tots els municipis inclosos en 
l’àmbit del PDU. 
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del seu riu. El municipi amb menys persones per llar és Talamanca, amb 1’99 persones/llar, 

municipi amb poca població i envellida.  

No obstant, aquestes dues condicions (poca població i envelliment) no sempre són determinants 

en la dimensió mitjana de la llar: la Nou de Berguedà, municipi que també té poca població i amb 

un índex d’envelliment encara més elevat té la dimensió mitjana de la llar més elevada dels 

municipis de l’àmbit del PDU, de 3’37 persones/llar, dimensió quasi igualada per Rubió, municipi 

també petit i amb un índex d’envelliment també elevat tot i que menor. 

Hi ha municipis de major volum de població que tenen una dimensió mitjana inferior a la dels 

municipis del Llobregat i també la catalana: Berga, Sant Vicenç de Castellet, Navarcles, etc. Són 

municipis que han tingut diferents pautes en l’evolució de la població (per exemple, Berga perd 

població des del 2011 mentre que Navarcles no és fin els 2016 que en perd malgrat tenir 

creixments baixso en els anys anteriors, o Sant Vicenç de Castellet en comença a perdre al 2014). 

Són municipis que tenen en comú una impiortant presència de llars unipersonals i de dues 

persones, possiblement amb una estructura d’edats madura. Caldria veure si són municipis que 

han perdut població jove. 

Gairebé el 58% dels municipis tenen una mitjana superior a 2’55. Són municipis de magnitud i 

característiques diferents tots i dominar els que tenen polígons industrials o estan en posició 

propera (Abrera, Sant Fruitós de Bages, Castellbisbal, etc.), però no únicament. La meitat 

d’aquests municipis tenen un índex d’envelliment relativament baix, mentre que l’altra meitat, 

malgrat ser elevat la població adulta té un major gruix. 

El 58% dels municipis de l’Anoia tenen una dimensió mitjana inferior a la mitjana del seu riu, tot i 

que només dos municipis la tenen igual o infeior a la mitjana dels del Llobregat. A l’igual que al 

Llobregat, els municipis d’aquest grup són diversos i n’hi ha de poc volum de població (per 

exemple Argençola i Copons) i de força major volum (per exemple Igualada o Sant Sadurní 

d’Anoia). 

El 42% tenen una dimensió superior a la mitjana de l’Anoia. A l’igual que en el grup anterior, hi ha 

municipis de volums diversos (petits com Veciana i Rubió, mitjans com Piera i Vilanova del Camí), 

amb especialitzacions diferents: d’activitat com Vilanova del Camí o residencial, com la Torre de 

Claramunt, o ambdós com Piera). La meitat d’aquests miunicipis tenen un índex d’envelliemnt 

relativament baix mentre que l’altra meitat el té relativament alt. Ara, a l’igual que en el cas 

dels municipis del Llobregat, majoritàriament, la població adulta té un major pes. 

Els 5 municipis del Cardener (Manresa no inclós i sense comptar l’enclavament de Pinós, que està 

deshabitat), es divideixen entre els 2 que tenen una dimensió mitjana inferior a la del Cardener i 

també a la catalana (Callús i Cardona), el que és inferior a la del Cardener i propera a la del 

Llobregat (Súria) i l’únic que la té superior a les mitjanes dels tres àmbits, Sant Mateu de Bages, 

municipi de dimensions més reduïda, amb un elevat índex d’envelliment (352) i que la població 

gran suposa una mica més de la meitat de la població adulta i la infantil té un pes inferior al 10%. 

Al ser un municipi de menys de 1.000 habitants no es té informació sobre els tipus de nuclis, tot i 

que la informació del nombre de persones per llar indica que les llars de 2 persones i les de 4 i 

més persones són les dominants al municipi. És possible que en les llars hi convisquin diferents 

generacions, a l’igual que en municipis dels altres dos i de característiques similars. 

- ELS HABITATGES SEGONS TIPUS 

El pes dels habitatges segons rius té una proporció relativament similar al de distribució de la 

població i les llars. 

Rius 
Nre 

municipis Habitatges Pes Principals Secundaris Buits 

Llobregat 33 135.512 64,2 76,88 6,47 16,65 

Anoia 19 63.766 30,2 73,32 11,30 15,38 

Cardener 5 11.831 5,6 79,92 4,92 15,16 

Total àmbit PDU 57 211.109 75,98 7,84 16,18 

Font. Web de l’Idescat. Cens de població i habitatges, 2011 

Als municipis del Llobregat, de mitjana, l’habitatge buit té un major pes, del 17%, però la 

diferència amb els municipis dels altres dos rius és mínima, d’entre l’1,3 i 1’5%.  

La major diferència rau en l’habitatge secundari, que segons el cens als municipis del riu 

Llobregat no assoleixen el 7% en relació als de l’Anoia, metre que als del Cardener el percentatge 

és menor, del 5%. De fet, aquest darrer és el que té el major percentatge d’habitatge principal, 

de quasi el 80% mentre que entre els municipis de l’Anoia hi ha municipis amb tradició de segona 

residència (per exemple Piera amb un 31’5% d’habitatge amb aquest ús o Cabrera d’Anoia en què 

suposen quasi el 51% de l’habitatge total. Una mica més d’una cinquena part dels habitatges 

tenen el 80% i més d’habitatge principal, destacant Sant Sadurní d’Anoia amb gairebé el 86%. 

Plànol E3. Municipis inclosos en el Pla director urbanístic 
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Pocs municipis del Llobregat tenen un percentatge d’habitatge principal del 80 o més per cent, el 

15%. Martorell destaca per tenir el major percentatge de principalitat, del 93%, seguit d’Olesa 

(88%). Quasi un quart dels seus municipis tenen menys del 50% de l’habitatge destinat a ús 

principal destacant Castellar de n’Hug i Talamanca, amb un terç de l’habitatge total però mentre 

el primer té gairebé el 60% dels habitatges destinats a ús secundari, al segon es distribueixen en 

un terç entre els 3 usos (principal, secundari i buit). Donat que les dades d’habitatges secundaris i 

buits presenten problemes, és possible que una part dels habitatges que a Talamanca 

s’atribueixen com a buits siguin, en realitat secundaris. El perfil és d’un municipi en què 

l’especialització en segona residència no és gens descartable. 

Els municipis del Cardener tenen un major percentatge d’ús principal de mitjana, el més baix Sant 

Mateu de Bages amb el 67’7% i gairebé e 23% d’ús secundari (el buit no arriba al 10%). La resta de 

municipis tenen un major percentatge d’habitatge principal, d’entre el 75% i 86%; l’habitatge d’ús 

secundari quasi no té presència (el mínim és a Callús, amb l’1,8%) i major pes del buit, d’entre el 

15% i 21%. En conjunt no semblen municipis en què l’especialització en segona residència els 

caracteritzi, més enllà de persones que residint en d’altres municipis conserven i utilitzen 

l’habitatge en els seus municipis d’origen o dels seus antecessors. 

El conjunt de l’àmbit del PDU, de mitjana té una mica més de les tres quartes parts dels 

habitatges d’ús principal, el secundari té molt poc pes (6’7%) i el buit té un pes prou elevat (16%). 

- ACTIVITAT 

Hi ha poca informació sobre la població ocupada segons sector d’activitat. La que prové del cens 

té molts buits, més com menors són els municipis. En el cas de la població ocupada en els 

municipis menors de 5.000 habitants, el 61% dels municipis de l’àmbit del PDU6. 

Una altra aproximació es pot fer mitjançant el nombre d’empreses per grans sectors d’activitat. 

Aquesta base té també buits, sobretot pels sectors de l’agricultura i construcció, però dóna una 

major idea per als municipis de menor volum de població. 

Rius 
Nre 

municipis Població Pes Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Llobregat 33 268.810 64,5 1,01 17,21 8,88 72,90 

Anoia 19 123.981 29,7 0,88 19,78 8,34 71,00 

Cardener 5 24.082 5,8 2,57 18,62 10,43 68,38 

Total àmbit PDU 57 416.873 1,05 18,01 8,80 72,13 

Font. Programa Hermes de la DIBA. Departament d’Empresa i Ocupació, 4t trimestre del 2016 

En tots tres àmbits, el sector serveis és el que concentra el major volum d’empreses i l’agricultura 

hi té un pes molt escàs. Amb tot, entre els 3 rius hi ha diferències prou remarcables: 

- Als municipis del Llobregat, el sector serveis té més pes que en els altres dos, del 73%, per 

damunt la mitjana de l’àmbit del PDU. 

- A l’Anoia, la indústria té més pes que en altres dos àmbits mentre que la construcció té un 

pes similar al del Llobregat. És també l’àmbit en què l’agricultura no assoleix l’1%. 

- Al Cardener despunten, una mica més que en els altres dos rius la construcció i l’agricultura. 

És el riu en què els seus municipis tenen una mica menys de volum d’empreses destinades als 

serveis. 

Cara al document d’aprovació inicial es procurarà completar aquest apartat i incorporar-hi 

informació sobre els desocupats. 

- OFERTA TURÍSTICA 

L’oferta d’establiments de turisme rural es concentra sobretot en els municipis del Llobregat, 

amb un 64% dels establiments i 67% de les places, tot i que gairebé el 28% de les places es troben 

en un únic municipi, Casseres (majoritàriament masoveries, el 85%) 

Rius 
Nre 

municipis Població Pes 

Establiments 
turisme 

rural Habitacions Places 

Llobregat 33 268.810 64,5 64,39 67,05 66,82 

Anoia 19 123.981 29,7 21,21 18,58 18,53 

Cardener 5 24.082 5,8 14,39 14,37 14,65 

Total àmbit PDU 57 416.873 132 522 1.085 

Font. Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Font. Idescat, 2016 

                                             
6 Cardona Gironella disposen d’informació atès que en l’any censal tenien ambdós municipis tenien més de 
5.000 habitants. 
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L’oferta al Cardener és reduïda, però si es pondera per la població empadronada, canvia l 

proporció: l’oferta de places és més elevada al Cardener, de 6’6 per mil habitants que en els 

altres dos rius. 

Rius 
Nre 

municipis Població 

Places x 
1.000 

habitants 

Llobregat 33 268.810 2,7 

Anoia 19 123.981 1,6 

Cardener 5 24.082 6,6 

Total àmbit PDU 57 416.873 2,6 

Font. Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Font. Idescat, 2016 i elaboració pròpia 

L’oferta de càmpings és molt minsa en l’àmbit del PDU, es concentra al Llobregat i en uns pocs 

municipis, 8 del Llobregat (6 al Berguedà) i 1 del Cardener. 

Rius 
Nre 

municipis Població Pes Establiments 
Unitats 

d'acampada Places 

Llobregat 33 268.810 64,5 88,89 96,55 96,55 

Anoia 19 123.981 29,7 0,00 0,00 0,00 

Cardener 5 24.082 5,8 3,45 3,45 5,48 

Total àmbit PDU 57 416.873 9 1.274 3.822 

Font. Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Font. Idescat, 2016 i elaboració pròpia 

Del Llobregat, Berga concentra el 50% de les unitats d’acampada i de places en un únic càmping. 

A Gironella i la Pobla de Lillet també hi ha un càmping de dimensions grans, però únicament 

suposen el 15% i 11% d’unitats d’acampada i places respectivament. La resta de càmpings tenen 

unes magnituds més modestes. 

Només 3 municipis tenen habitatges d’ús turístic, 2 de l’Anoia i un del Llobregat (Monistrol de 

Montserrat), el qual en té 3 i concentra el 92% d’habitacions i el 90% de les places. 

Resta pendent per al document d’aprovació inicial analitzar l’oferta d’hostals (el 55% dels 

establiments i tot i que el 24% de les places) i hotels i de la oblació estacional estimada realitzada 

per l’Idescat (únicament per municipis majors de 5.000 habitants). 

D’aquest darrer s’avança que els municipis amb una taxa de vinculació7 més elevada són municipis 

amb important presència de polígons industrials: Martorell, Sant Fruitós de Bages i Sant Esteve 

Sesrovires (a aquest darrer se li ha d’afegir que al 2011 el 25’5% dels habitatges eren d’ús 

secundari), mentre que Vilanova del Camí és el municipi amb la taxa més baixa, de 100’8, pel que 

la població estacional no tindria gran incidència en el municipi. 

Per als municipis de menys de 5.000 habitants i important pes d’habitatge de segona resi`dencia 

només es pot pressuposar que la població estacional pot tenir una important repercussió en el 

municipi, a l’igual que els que tinguin establiments destinats a oferta turística més 

destacadament les destinades a turisme rural. 

 

                                             
7 En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui 
perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps. 
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3. PATRIMONI CULTURAL I PAISATGES CULTURALS 

Les propostes que s'avancen per a la creació d’un marc urbanístic i territorial adequat que 

permeti explotar les potencialitats del patrimoni i els paisatges culturals situats al llarg de la llera 

dels rius Llobregat, Anoia i Cardener pretenen incentivar el coneixement dels elements 

arquitectònics, arqueològics, paleontològics i geològics, així com els socioculturals i etnològics 

amb la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics que els envolten.  

Un dels aspectes detectats és la manca d’una definició articulada per tots els ambients que se 

succeeixen al llarg de les tres conques. Així, s’albira la necessitat de preveure accions decidides 

tendents al reconeixement dels valors patrimonials identificadors o singulars que globalment i de 

manera singular han de potenciar, entre altres factors, el desenvolupament de l’activitat 

turística, des d’un punt de vista sostenible. 

Partint de l'anàlisi del marc territorial que engloba el PDU i per tal d’abordar una diagnosi 

coherent en l’àmbit cultural, hem assimilat les tres conques fluvials a tres Unitats d'Interès 

Patrimonial (en endavant UIP) considerant que els béns culturals individuals i de conjunt, 

catalogats o no; o el que és el mateix (protegits actualment per alguna figura de planejament 

vigent o sense cap tipus de protecció), han d’anar associats al territori marc on se situen. 

D’aquesta manera la seva interacció i varietat ajuden a promoure unitats funcionals envers les 

seves qualitats i singularitats patrimonials i paisatgístiques. 

Amb l'objectiu de fomentar la consolidació de les tres lleres dels rius esmentats, en els respectius 

trams que conformen l’àmbit d’actuació assenyalat, com espai cultural que tendeixi a possibilitar 

la seva autosuficiència, tant en la seva protecció i conservació, com en la seva rendibilitat 

cultural, social i econòmica, ens trobem amb la necessitat de reconstruir i proposar, a partir 

d'aquest PDU, el seu marc inicial d’estudi i diagnosi que serà complementat amb la proposta 

d’actuacions compatibles amb els seus valors intrínsecs. 

- METODOLOGIA I ANÀLISI 

Tot i que podríem parlar d’una única conca fluvial, la del Llobregat, amb els seus dos afluents el 

Cardener i l’Anoia, las particularitats ambientals, paisatgístiques i patrimonials són diferenciades. 

Aquesta tesi ve reforçada en la idiosincràsia de les tres valls fluvials i el variat patrimoni que 

s’estableix en ells. Per aquesta raó parlem de tres UIP i no d’una única que acapari tot l’àmbit i 

exclogui la personalitat pròpia de cadascuna d’elles. 

Aquesta voluntat de respectar les estructures fluvials diferenciades segons tres UIP, per ser fidels 

a la realitat morfològica del territori, es contraposa al principi i els objectius de reconèixer 

cadascun d’aquests eixos fluvials de forma unitària, on tot els béns patrimonials i paisatgístics 

sumin, respectant la diversitat però tractant-los com a conjunt d’un sistema. 

Com a metodologia de treball s’ha desenvolupat una anàlisi prèvia de l'entorn físic que incideix 

directament sobre les tres “Vies Blaves” considerades, amb capacitat per influir en les accions, 

patrimonials i mediambientals, a determinar en la proposta normativa i d’actuació prevista. En 

aquest sentit hem establert un perímetre de 3 km (1,5 km + 1,5 km des de l’eix fluvial) on s’han 

referenciat tots els béns patrimonials, atenent a les categories que determina la Llei de Patrimoni 

Cultural Català8: Béns arquitectònics; Béns arqueològics, paleontològics i geològics, Béns naturals, 

Béns ambientals - paisatgístics i Béns socioculturals – etnològics.  

Paral·lelament, fruit d’aquesta visió sectoritzada en tres unitats territorials (UIP), sota una 

mateixa dinàmica en el plantejament global del PDU s'estableix una anàlisi a partir d’escales 

d'aproximació, és a dir de proximitat, en funció de l’àmbit territorial i la capacitat de generar un 

paisatge cultural (natural, paisatgístic i patrimonial) interrelacionat i no separable, entenent que 

la suma dels mateixos respon a una realitat, facilita la difusió i fonamenta un coneixement 

complementari i un millor gaudi pel visitant: 

• Les valls fluvials 

Àmbit que compren cadascuna de les tres UIP segons les delimitacions fixades en la proposta: 

UIP Llobregat (entre Castellar de n’Hug i Martorell) 

UIP Cardener (entre Cardona i Castellgalí) 

UIP Anoia (entre Jorba i Martorell) 

• Els trams periurbans 

Àmbit que compren el conjunt del patrimoni cultural en els trams fluvials delimitats entre 

àrees urbanes o nuclis de població. 

• Els trams urbans 

                                             
8 Llei del Patrimoni Cultural Català (LPCC). Departament de la Presidència. Núm. del document. 009/1993. 
Data del document 30/09/1993. Data de publicació 11/10/1993. Diari oficial DOGC Núm. 1807 

Riu Llobregat. Mirador dels Tres Salts, amb les Tines al fons. 
Municipi: Talamanca (Bages) 

Riu Llobregat. Els Tres Salts. Municipi: Talamanca (Bages) 
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Àmbit que compren, de manera prioritària, el conjunt del patrimoni cultural als entorns 

fluvials en àrees urbanes. Només en aquest cas, bé per l’escala de poblacions o ciutats o per la 

presència d’algun element rellevant i/o d’excel·lència en el camp del patrimoni cultural, 

podem incorporar altres elements patrimonials que es troben a major distància dels 3 km 

determinats. Tot i això, però, aquests béns de rellevància o d’excel·lència, estaran relligats a 

través de camins o vies que donin continuïtat i els enllacin físicament amb els recorreguts 

d’entorn fluvial, essent la seva senyalització i identificació, tot i la possible distància, 

directament vinculada i vertebrada amb les Vies Blaves respectives.  

- REFLEXIONS PRÈVIES 

La recuperació patrimonial de les tres UIP ha de significar un factor fonamental del 

desenvolupament pel territori, tant pel seu impacte econòmic com per la seva influència en la 

millora dels tractaments de les lleres i els seus entorns, millorant la qualitat paisatgística en tots 

els seus àmbits, especialment en el seu teixit cultural, lúdic i residencial. 

L'èxit en el desenvolupament programàtic de les accions proposades ha de venir avalat per la 

necessària interrelació entre el patrimoni, el desenvolupament turístic vinculat al manteniment 

d'activitats sostenibles implicades amb els valors paisatgístics i d’entorn de les lleres fluvials 

(industrial, artesanal i residencial) al costat d’unes propostes articulades per a la recuperació 

d'uns paisatges característics.  

L'explotació d'aquests recursos, a través de propostes i solucions imaginatives, s'entén com un 

requisit fonamental per augmentar, primer de tot, la qualitat de vida dels ciutadans que habiten 

al llarg dels tres cursos fluvial, generar un desenvolupament econòmic i cultural a través de la 

riquesa que representa els béns arquitectònics, arqueològics, paleontològics, geològics, naturals, 

ambientals i paisatgístics. 

La formulació de les propostes d'intervenció, en l’àmbit del patrimoni cultural que representen les 

Vies Blaves ha d’obeir les següents premisses: 

• La cultura adquireix tota la seva dimensió quan es presenta en plural, especialment a partir 

d'unes UIP definides per la diversitat d'elements que les constitueixen. 

• L'heterogeneïtat i la riquesa de contrastos; la relació amb l'entorn i la seva interconnexió 

amb altres estructures complementàries, tant a nivell territorial com en les àrees urbanes, 

s’han de posar en relleu. 

• Cal defugir apartats que aparentment atreuen al visitant, però que en el fons són 

discriminatoris, com els que promouen la idea d'un “parc temàtic” o “d’expressió folklòrica”. 

Les tres UIP són conjunts patrimonials sense adjectius i aquest criteri val per a qualsevol 

manifestació de la cultura que habiti en ella. Aspectes que ja són presents, molts d’ells des de 

l’origen i en la seva configuració natural, però que el PDU ha de possibilitar aflorar-los en tota 

la seva dimensió. 

• La dimensió cultural de les Vies Blaves no són una creació que es defineix i s’estructura a 

partir del PDU ni de la/es institució/ns que ho promou/en. L’organisme -en singular o plural- 

que haurà de gestionar el desenvolupament del pla, amb ajuda d'altres agents implicats, ha de 

organitzar, propiciar, administrar, gestionar i donar suport a les iniciatives que emanen dels 

diferents estudis i documents de treball, sense negar la possibilitat de debatre i incloure, si 

s'escau, les demandes socials (individuals o col·lectives) que puguin ser formulades. Així es 

generarà un veritable espai actiu i creatiu que, per la seva singularitat, estimuli i atregui els 

visitants. Això ho podem resumir en dos conceptes: un sistema fluvial (Vies Blaves) viu al 

territori i un pol de referència en el foment i l'estímul de l'activitat cultural. 

• La situació present del patrimoni cultural en els tres cursos fluvials, en molts trams 

desconeguts; d'esquena a l'estructura urbana d’alguns municipis que són travessats per ells i 

amb una total desconnexió entre les lleres, els entorns naturals i els elements patrimonials que 

se situen en llocs propers, requereix de noves polítiques de dinamització turístiques i culturals, 

amb una visió àmplia que promoguin criteris imaginatius i innovadors propis del segle XXI i 

estiguin d'acord amb la presència d'un marc singular amb grans possibilitats de 

desenvolupament com el que conformen les tres UIP. 

• La recuperació d’un llegat patrimonial com és un sistema hídric i els seus entorns, és un 

instrument indispensable en el desenvolupament social. Sense el reconeixement integral i 

material dels seus valors conjunts (naturals, ambientals i patrimonials), és a dir, sense activitat 

viva, sense espais per a la interpretació, sense referents històrics del passat, sense capacitat 

d'estimular el visitant en la necessitat d'educar-se a si mateix a partir de la reflexió i del diàleg 

a l'entorn del significat de uns cursos fluvials que han produït energia i riquesa als seus 

municipis, la comarca i el país, no pot haver un veritable desenvolupament social i econòmic 

que sigui sostenible amb els objectius que es promouen. 

• Patrimoni i cultura són termes recíprocs. A major qualitat en la recuperació dels valors 

associats a la UIP, més cultura, i viceversa. El veritable patrimoni cultural que derivarà de la 

Riu Cardener. Resclosa de la Fàbrica dels Panyos a Manresa (Bages) 

Riu Llobregat. Resclosa del Cairat. Esparreguera (Baix Llobregat) 
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recuperació de les Vies Blaves, vindrà definit per la relació crítica entre una bona formulació 

de propostes a escala territorial i en tots i cadascun dels seus elements destacats. S'ha d'afegir, 

també, la presència motivada de les administracions locals i els ciutadans per tal de construir i 

dinamitzar tot el seu entorn. Les actuacions formulades a través del PDUVB pretenen associar 

tots els significats derivats del patrimoni cultural: natural, ambiental, paisatgístic, 

arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic.., per tal d’articular accions que fomentin 

la cohesió social, entre els habitants que viuen i treballen, amb els visitants que s'acostin per 

descobrir i admirar aquest territori, representat per les tres UIP, que reuneix múltiples 

aspectes desconeguts. 

• El turisme cultural representa un dels actius econòmics del present i una forma de projecció 

cap al futur. No obstant això, hem d'eliminar els riscos de convertir les Vies Blaves com la 

manifestació d'una cultura turística sense continguts atractius: Turisme cultural si. Cultura 

turística no. 

• Els valors culturals i socials de les estructures fluvials i els seus entorns constitueixen un 

aspecte indubtable del desenvolupament productiu i representen una forma clara d’articulació 

sostenible entre els diversos pobles i ciutats amb el medi. Els atractius proposats per a les tres 

UIP no han de constituir un recull “d’elements decoratius”, sinó un document normatiu i 

pedagògic que contingui un repertori de propostes d’intervenció que hauran de millorar i 

vertebrar, amb un calendari de propostes i fases d’execució, els cursos fluvials i els seus 

entorns.  

• En el moment present, la demanda de noves i imaginatives formes de recuperar el patrimoni 

fluvial en el seu conjunt, ha de partir de la coherència del llenguatge utilitzat, de manera que 

reconegui i expliqui la seva evolució, les transformacions sofertes en el territori fins 

l’actualitat; la interrelació dels tres sistemes hídrics amb altres elements: estructures 

preindustrials (molins, sínies, tines, forns de calç, pous de glaç,...), industrials i mineres 

(fàbriques de riu, colònies, centrals hidràuliques, canals, fàbrica de ciment, explotacions 

mineres,...), residencials (masies, colònies obreres amb elements derivats com safareigs), 

infraestructures de transport (ferrocarril), elements d’obra civil (embassaments, ponts, 

palanques, rescloses, aqüeductes, sèquies...), viàries (camins i carreteres) i patrimonials 

enteses en el sentit més clàssic del terme (capelles, ermites,...).  

S'ha de generar, finalment, la capacitat de participació de la ciutadania com a objectiu 

determinant de tot procés tendent a la redacció d’un document urbanístic amb un fort component 

cultural. 

3.1. PAISATGE 

- DEFINICIÓ DEL L’ÀMBIT FLUVIAL 

Un objectiu principal per treballar sobre el paisatge dels rius Llobregat, Cardener i Anoia ha estat 

la definició del paisatge fluvial o el que també hem anomenat l’àmbit fluvial. És a dir, la 

identificació d’aquell espai que directa o indirectament manté el vincle amb el riu, l’espai on el 

canal d’aigua del riu determina els processos biològics, socials i paisatgístics concrets i específics 

del que anomenem ”el riu”, més enllà de la seva conca hidrogràfica que ens determina el 

funcionament global d’aquest. 

- METODOLOGIA PER A LA IDENTIFICACIÓ DE L’ÀMBIT FLUVIAL 

Per identificar l’àmbit fluvial em treballat a partir de la cartografia de les variables que 

defineixen morfològicament i funcionalment l’àrea, i són les següents: 

• La inundabilitat 

Resulta evident que l’àmbit del riu està condicionat per l’alçada que assoleix l’aigua en 

episodis d’inundació. Les inundacions configuren i donen forma als marges fluvials i a la plana 

al·luvial. 

Riu Llobregat. La Palanca que comunicava la Colònia Sedó amb Olesa 
de Montserrat (1910). Municipis: Esparreguera i Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat) 

Riu Llobregat. La Palanca que comunicava la Colònia Sedó amb Olesa 
de Montserrat (1910). Vista general. Municipis: Esparreguera i Olesa 
de Montserrat (Baix Llobregat) 
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Per aquesta anàlisi s’ha treballat amb diversos períodes de retorn: 25, 50, 100 i 500 anys, 

sobre una base topogràfica 1:25.000 (ICGC) amb el graf de carreteres (Generalitat de 

Catalunya), la inundabilitat 25, 50, 100 i 500 anys (ACA) i la xarxa hidrogràfica completa (ACA). 

 

• Els usos del sòl 

Més enllà dels límits de inundació, els rius tenen influència sobre les planes al·luvials de forma 

directe i indirecte. Directament per que la humitat edàfica es transmet lateralment, 

permetent el desenvolupament del bosc de ribera a gran distància de la llera del riu. 

Indirectament per que els recursos hídrics dels rius poden estar deslocalitzats de la llera i es 

traslladen a zones allunyades per el reg dels camps de cultiu o per altres serveis, de manera 

que algunes activitats relacionades amb l’aigua del riu es desenvolupen fora del que seria 

pròpiament la plana al·luvial. 

Per aquesta anàlisi s’ha treballat amb les cobertes del sòl del CREAF identificant aquelles que 

ens indiquen la relació amb el riu (boscos caducifolis de ribera, matollars de formacions de 

ribera, canyars, plantacions de plàtans, plantacions de pollancres, avellanoses, altres 

caducifolis, conreus de regadiu) i la xarxa hidrogràfica completa (ACA), sobre una base 

topogràfica 1:25.000 (ICGC). 

• Els canvis marcats del pendent que defineixen la secció hidromorfològica i les masses 
d’aigua subterrànies 

La història de transformació que ha fet el riu sobre el territori es pot observar sovint en la 

delimitació d’un àmbit a partir del canvi de pendent en la secció de la vall per on passa en els 

límits i en els marges fluvials de les planes d’inundació. Aquesta història no és només evident 

en superfície, sinó que també en profunditat s’explica la història d’erosió, transport i deposició 

de materials, íntimament vinculada a la geologia que solca el riu. De la base d’aigües 

subterrànies de l’ACA s’han seleccionat les més superficials i s’han incorporat a la delimitació 

de l’àmbit fet a partir del plànol clinomèrtric, esdevenint especialment significativa aquesta 
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informació en aquelles riberes del territori més planes, on els canvis de pendent no defineixen 

un àmbit clar. 

Per aquesta anàlisi s’ha treballat sobre una base topogràfica 1:25.000 (ICGC), la base 

municipal de la Generalitat de Catalunya, amb el graf de carreteres (Generalitat de 

Catalunya), el model digital d’elevació 5x5 ICC, les aigües subterrànies (ACA) i la xarxa 

hidrogràfica completa (ACA). 

En el plànol P.1 Àmbit del paisatge fluvial es mostra l’àmbit fluvial identificat a partir de les 

variables que precedeixen. 

• Estudis de visibilitat 

Complementàriament al treball de definició de l’àmbit fluvial, s’han fet uns estudis de l’àmbit 

visual des dels rius per tal d’identificar els sectors visibles del territori implicats en la definició 

de la identitat del riu. D’aquesta manera, a part de poder determinar l’àmbit visual més 

directament relacionat amb el riu (el primer pla visual) veiem que els rius “s’apropien” 

visualment d’àrees externes al seu propi sector i que entren a formar part dels fons escènics 

del rius.  

- VALORACIÓ DEL PAISATGE 

Amb l’objectiu de caracteritzar el paisatge de l’àrea per on es desenvoluparà el sistema de 

recorreguts de les Vies Blaves, s’ha treballat a partir de la informació que ofereixen el Catàlegs 

de Paisatge, en concret el Catàleg de Paisatge de les comarques Centrals (aprovat definitivament 

el 27 de juliol de 2016) i el Catàleg de la Regió Metropolitana de Barcelona (aprovat 

definitivament el 11 de desembre de 2014) i amb la definició d’Unitats de Paisatge que 

estableixen i amb la carta de paisatge del Bergadà 

Les unitats de paisatge implicades són:  

- Sector Llobregat: Capçaleres del Llobregat, Replans del Bergadà, Conca Salina, Pla de Bages, 

Montserrat, Sant Llorens de Munt i Obac – El Cairat, Pla de Montserrat, Xaragalls del Vallès i 

Vall Baixa del Llobregat 

- Sector Cardener: Replans del Solsonès, Conca salina i Pla de Bages. 

- Sector Anoia: Costers de la Segarra, Rubí – Castelltallat – Pinós, Valls de l’Anoia i Pla de 

Montserrat. 

Unitats de paisatge 
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A la informació cartogràfica dels valors i les fragilitats del paisatge que ens donen els catàlegs de 

paisatge, s’han incorporat dues variables més, doncs considerem que defineixen àrees de valors 

que seran interessant en relació a la valoració espacial de les futures Vies Blaves.  

Aquestes variables són: aquells els usos del sòl vinculats a l’espai fluvial que no s’han inclòs en les 

Unitats de paisatge i l’àmbit visual del riu.  

També s’han treballat algunes imatges per determinar la composició del paisatge i per encetar 

arguments de proposta per el tractament dels recorreguts. 

I. Valors i fragilitats del paisatge 

A continuació es sintetitzen els valors i les fragilitats a partir de subratllar els trets bàsics de cada 

una dels segments estudiats del rius que es poden visualitzar en els plànols de la sèrie P que 

s’adjunten en el volum de plànols. 

Riu Llobregat. Capçalera de riu Llobregat 

S’observa una visibilitat més uniforme en el marge esquerra del riu, on s’ubica el Santuari de 

Falgars. Les valors naturals i ecològics són predominants en la paisatge.  

Riu Llobregat. Segment del pantà de la Baells  

S’observa una visibilitat és força uniforme a banda i banda del riu. Tot i que s’identifiquen 

dinàmiques industrials importants i impactants, aquesta s’ubiquen fora de l’àmbit visual. L’àmbit 

fluvial té un desenvolupament molt ampli i inclou el pantà. Les valors naturals i ecològics són 

predominants en la paisatge.  

Riu Llobregat. Segment de les colònies industrials  

S’observa una visibilitat des del riu més tancada; per contra, la posició del camí a prop del riu 

dona una franca visió d’elements impactants. La història industrial en aquest tram del riu ofereix 

un ampli ventall patrimonial en el seguit de colònies industrials que s’observen. Es comuna la 

presencia de nuclis de població compactes. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli.  

Riu Llobregat. Segment Navàs-Balsareny-Sallent  

S’observa una visibilitat des del riu més tancada. Els sistemes urbans construeixen en gran part el 

paisatge fluvial. Es comuna la presencia de nuclis de població compactes. El paisatge més rural es 

podria definir com un espai agroforestal. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli.  

Riu Llobregat. Segment Navarcles  

S’observa una visibilitat des del riu més fragmentada i tancada; per contra, la posició del camí a 

prop del riu dona una obertura visual major i uns franca visió d’elements impactants. Els sistemes 

urbans construeixen en gran part el paisatge. El paisatge més rural en el marges esquerra del riu 

és més forestal amb la presència de nombroses àrees amb elements construïts en pedra seca, i en 

el marge dret del riu, més agrícola. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli.  

Riu Llobregat. Segment Monistrol de Montserrat-Olesa de Montserrat 

S’observa una visibilitat des del camí a prop del riu s’obre principalment cap a ponent. Els dos 

nuclis urbans més importants determinen àrees amb acumulació de zones amb elements 

impactants. El paisatge torna a ser molt forestal amb la presència de nombroses àrees amb 

elements construïts en pedra seca. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli. Les valors 

naturals i ecològics i identitaris són predominants en la paisatge (Serra de Montserrat). 

Riu Llobregat. Segment Martorell 

S’observa una visibilitat des del camí i des del riu que s’obra principalment cap a llevant. Els 

nuclis urbans més importants determinen àrees amb acumulació de zones amb elements 

impactants i conformen el paisatge global. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli i 

relacionat amb nuclis urbans en bona part.  

Riu Cardener. Segment Cardona-Súria 

S’observa una visibilitat tant des del camí com des del riu força fragmentada en el segon pla de 

visió, però continua en el primer pla. Els nuclis urbans més importants determinen àrees amb 

acumulació de zones amb elements impactants deixant entre ells un paisatge forestal força 

homogeni. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli considerant la posició altimètrica 

d’aquest segment. 

Riu Cardener. Segment Manresa 

S’observa una visibilitat des del riu més fragmentada i tancada; per contra, la posició del camí 

dona una obertura visual major i una franca visió d’elements impactants. Els sistemes urbans 

construeixen en gran part el paisatge sobretot a l’entorn de Manresa. El paisatge més agrícola 

està en el marge dret del riu i en el marge esquerra predomina el mosaic agroforestal és més 

forestal amb la presència de nombroses àrees amb elements construïts en pedra seca. L’àmbit 

fluvial té un desenvolupament força ampli.  

Exemple de visibilitat des del Llobregat 

Esquemes de composició del paisatge 
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Riu Anoia. Segment Igualada 

La visibilitat des del riu és força continua o oberta; per contra, la posició del camí dona una 

obertura visual major i una franca visió d’elements impactants. Els sistemes urbans construeixen 

en gran part el paisatge en el sector central d’aquest segment deixant la resta a l’agricultura 

principalment i amb la presència de nombroses àrees amb elements construïts en pedra seca.  

Riu Anoia. Segment Vallbona d’Anoia-Sant Sadurní d’Anoia 

La visibilitat des del riu i des del camí proposat és homogènia i continua; per contra, la posició del 

camí dona una obertura visual major i una visió d’elements impactants en les proximitats dels 

nuclis urbans més importants. El paisatge agrícola conforma l’espai. L’àmbit fluvial té un 

desenvolupament és ampli. Les valors naturals i ecològics i identitaris són predominants en la 

paisatge (Valls de l’Anoia) 

Riu Anoia. Segment Gelida 

La visibilitat des del riu és fragmentada i tancada; per contra, la posició del camí dona una 

obertura visual major i una visió d’elements impactants. Els sistemes urbans construeixen en gran 

part el paisatge deixant la resta a l’agricultura principalment. L’àmbit fluvial té un 

desenvolupament és ampli.  

II. Síntesi 

El riu Llobregat  

Podem fer una caracterització del paisatge de manera que en la part alta de la conca del riu 

Llobregat, tenim elements d’observació del paisatge (miradors i altres elements ubicats en àmbits 

de gran exposició visual) i el seu valor natural i ecològic són els que predomina dins de l’àmbit 

visual del riu. Conforme anem descendent, l’activitat industrial patrimonial té molta presència i 

valor paisatgístic. A partir d’aquí el riu Llobregat entra en una situació paisatgísticament molt 

vinculada als sistemes urbans pels que va passant i l’activitat industrial es fa molt present, no 

obstant, elements de valor ecològic, paisatgístic i identitari van conformen els fons escènics. El 

paisatge comú passa de forestal a mostrar un mosaic més o menys estructurat amb elements 

patrimonials de pedra seca, fins que l’agricultura deixa pas al paisatge industrial i de les 

infraestructures que veiem al votant de Martorell. 

El riu Cardener 

Manté una qualitat paisatgística força important en el seu recorregut, a excepció dels entorns 

urbans on es detecten àrees industrials de poc valor paisatgístic. Els valors naturals també 

conformen el paisatge i l’agricultura s’estén en forma de mosaic agroforestal principalment.  

El riu Anoia 

En el sector de la seva capçalera els valors paisatgístics se centren principalment en l’agricultura i 

les àrees amb més impactants es vinculen a Igualada i al seu sistema urbà. Els valors naturals 

vinculats a espais protegits s’observen en el seu tram mig on també l’agricultura presenta un 

interessant estructura en mosaic. El darrer segment és el que presenta un nivell d’antropització 

major.  
 

 

En les Unitats de paisatge del Catàleg es localitzen àrees i elements de valor: espais reconeguts 

legalment; naturals i ecològics, estètics, històrics, simbòlics i espirituals, socials, productius; 

punts d’observació, carreteres, camins (veure plànol P.2.a Valors del paisatge).  

A aquests elements i àrees de valor, l’equip ha incorporat dues variables més dons considerem 

que defineixen àrees de valors que seran interessant en relació la valoració espacial de les futures 

Vies Blaves. Aquestes variables són: aquells els usos del sòl vinculats a l’espai fluvial que no s’han 

inclòs en les Unitats de paisatge i l’àmbit visual del riu.  

Així mateix, es fa una cartografia del que anomenem les fragilitats o aquells elements o àrees 

que tensionen el paisatge, en alguna mesura. Els factors de tensió poden ser àrees amb potencial 

riscs naturals (incendis), pèrdua de sòl per diferents activitats antròpiques (extractives, sòl nu per 

línies elèctriques, etc.) presència d’abocadors o plantes de tractament, activitats lúdiques que 

poden provocar impactes (càmpings), àrees industrials a prop del riu, infraestructures 

(elèctriques, centrals tèrmiques, etc.) i els camps visuals més exposats des del seguit de les Vies 

Blaves proposades (veure plànol P.2.b Fragilitats del paisatge). 

Com a resum s’ha elaborat un plànol de síntesi dels valors i de les fragilitats o tensions (veure 

plànol P.3 Síntesi). 
  

Plànol P.2a Valors del paisatge Plànol P.2b Fragilitats del paisatge 

Plànol P.3 Síntesi 
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3.2. PATRIMONI CULTURAL 

- BÉNS ARQUITECTÒNICS 

Elements o conjunts amb valor cultural, històric o identitari, com:  

• Monuments arquitectònics historicoartístics declarats i fortificacions. 

• Conjunts: conjunts històrics, colònies industrials, cementiris, cases, ...  

• Edificis i construccions: esglésies, ermites, monestirs, edificis històrics, fàbriques de riu, ... 

• Elements: creus de terme, escuts, pedres heràldiques, ...  

• Fragments: una portalada, una tanca, un relleu, ...  

• Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, obres d’abastament d’aigua, electricitat, ... 

• Arquitectura popular: és la manifestació material en què es barregen factors econòmics, 

socials, culturals, etc. En conseqüència és un del elements que més contribueix a potenciar les 

senyes d’identitat d’un territori.  

- BÉNS ARQUEOLÒGICS, PALEONTOLÒGICS I GEOLÒGICS 

El patrimoni paleontològic està format per aquelles zones on poden haver-hi elements fòssils no 

relacionats amb l’ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, que permeten l’estudi del 

desenvolupament de la vida vegetal i animal. El patrimoni arqueològic, el configuren el conjunt 

de jaciments o àrees (en subsòl, sòl i vol) que poden servir per al coneixement de la història o la 

cultura de l’indret, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb 

metodologia arqueològica. Així constitueixen patrimoni arqueològic i paleontològic: 

• Els jaciments: elements que es conserven in situ i presenten interès arqueològic: estructures 

constructives positives o negatives evidents, concentració de béns, etc.  

• Els espais de protecció arqueològica: àrees en les quals o bé per evidències materials, o per 

antecedents històrics o per altres indicis documentats, es pensa que poden existir restes 

arqueològiques o paleontològiques... 

• Les àrees d’expectativa arqueològica: zones on s’han produït troballes aïllades i superficials, 

que no proporcionen la suficient informació per situar el jaciment possible. Les zones 

paleontològiques: llocs on hi ha vestigis fossilitzats (fòssils (esquelets, closques, impressions de 

plantes, etc.), petjades, fems fossilitzats, etc.), que constitueixen una unitat coherent i amb 

entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants. 

- BÉNS SOCIOCULTURALS I ETNOLÒGICS 

Es considera patrimoni sociocultural - etnològic els elements o indrets d’interès vinculat amb 

aspectes de la memòria històrica, com:  

• Zones d’interès etnològic: formes residencials (tipologies famílies, relacions econòmiques i 

arquitectura), testimonis i vestigis d’activitats industrials, militars, religioses, agropecuàries 

forestals, pesqueres, extractives; intervencions en el paisatge natural, etc. 

• Llocs de transformació urbana; camins, fonts, pous, basses i/o pantans. 

- BÉNS NATURALS 

El patrimoni natural conté indrets i/o elements puntuals amb valor del municipi o de l’estructura 

territorial definida (UIP), els espais geològics i els referents a la biodiversitat del territori. Aquests 

béns és poden classificar de la manera següent:  

• Espais d’interès geològic: coves, abrics, singularitats naturals (geòtops), etc.  

• Zones de recàrrega d’aqüífers.  

• Entorns fluvials (riberals, penya-segats, etc). 

• Boscos singulars. 

• Arbres monumentals. 

• Altres elements naturals i/o ecològics. 

- BÉNS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS 

El patrimoni paisatgístic és configurat per les àrees, el valor de les quals és el resultat de la 

humanització de l’entorn , fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (relleu, 

hidrografia, flora, etc.) i els humans (activitat econòmica, assentaments, etc.). Aquests béns és 

poden classificar de la manera següent:  

Riu Llobregat. Estat actual de la Palanca, afectada per la riuada de 
1971. Municipis: Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) 
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• Àrees i entorns d’interès paisatgístic. 

• Recorreguts: camí ral, itineraris paisatgístics; etc.  

• Fonts i dolls. 

• Miradors. 

• Elements caracteritzadors: cingleres, turons, feixes, marges, tanques, cabanes, etc..  

• Jardins històrics. Sovint en un mateix indret hi són presents valors reconeguts des de diverses 

perspectives: cultural, natural, etc. 

3.3. CATÀLEGS DEL PAISATGE 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el 

catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el 

planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera 

adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut 

pel Consell d’Europa. 

Dit d’una altra manera, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és 

el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de 

paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques 

econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com 

podem assolir-lo. 

Els catàlegs de paisatge, per tant, aporten informació de gran interès sobre tots els paisatges 

catalans i contribueixen d’aquesta manera a la definició i aplicació d’una nova política de 

paisatge a Catalunya. 

Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a l’ordenació i la 

gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el 

seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans 

territorials parcials i hauran de ser aplicables en el redactat del present PDU. 

- UNITATS DE PAISATGE IMPLICADES 

En l’àmbit del PDU Vies Blaves, hem de destacar el contingut de dos Catàlegs de paisatge: 

• El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, elaborat per l'Observatori del Paisatge, 

lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 31 d'agost de 2015 i aprovat 

definitivament el 27 de juliol de 2016 (EDICTE de 29 de juliol de 2016, sobre una resolució del 

conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de les 

comarques centrals). 

• El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona elaborat, també, per 

l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de desembre 

de 2011 i aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, 

sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg 

de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona). 

- CONTINGUT DELS CATÀLEGS DE PAISATGE 

L’article 11 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge estableix quins han de ser els 

continguts mínims que incorporen els catàlegs de paisatge: 

• L’inventari dels valors paisatgístics presents a l’àrea d’incidència. 

• L’enumeració de les activitats i processos que incideixen o han incidit de manera més notòria 

en la configuració actual del paisatge. 

• L’assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels quals es percep el paisatge. 

• La delimitació de les unitats de paisatge, enteses com a àrees estructuralment, 

funcionalment i/o visualment coherents sobre les quals pot recaure un règim diferenciat de 

protecció, gestió o ordenació. 

• La definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada unitat de paisatge. Aquests 

objectius han d’expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques 

paisatgístiques del seu entorn. 

• La proposta de mesures i accions necessàries per assolir els objectius de qualitat 

paisatgística. 

Aquests sis punts es desenvolupen a través dels materials següents que aporten els dos Catàlegs 

de paisatge que ens afecten: 

Plànol E11. Unitats de paisatge 
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Memòria escrita 

Document tècnic que l’Observatori del Paisatge lliura al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Mapes 

- Mapa d’unitats de paisatge i de paisatges d'atenció especial 

- Mapes de visibilitats i intervisibilitats dels principals punts i recorreguts d'observació del 

paisatge 

- Mapa dels valors ecològics del paisatge 

- Mapa dels valors estètics del paisatge 

- Mapa dels valors històrics 

- Mapa dels valors productius 

- Mapa dels valors socials 

- Mapa dels valors religiosos i espirituals 

- Mapa dels valors simbòlics i identitaris 

- Mapes de dinàmiques en el paisatge 

- Mapes d’objectius de qualitat paisatgística 

 

Inventari d'agents del paisatge 

Base de dades amb informació actualitzable i consultable sobre els principals agents 

(administracions, col·lectius, universitats, etc.) implicats en la protecció, gestió i ordenació 

del paisatge a Catalunya. 

Arxiu fotogràfic 

Base de dades amb totes les fotografies realitzades durant el procés d’elaboració del Catàleg 

de paisatge, degudament classificades per unitats de paisatge, així com altres criteris.  

3.4. PAISATGES CULTURALS 

La redacció del PDU parteix d’una aproximació general, amb les visions territorial i urbana, 

emanades d’un anàlisi de l’evolució dels entorns fluvials i el desenvolupament socioeconòmic de 

la població, per concloure en una formulació pormenoritzada d’un conjunt de normes específiques 

d’abast general i determinat per a cada unitat de treball: àrea o zona; espai o unitat d’interès 

patrimonial i/o paisatgística, amb els valors a protegir. 

Una de les premisses inicials per abordar les visions territorials i urbanes dels entorns fluvials és la 

consideració dels mateixos com a paisatges culturals. En aquest sentit diversos textos i documents 

legals, no pel fet de ser més o menys recents, plantegen la importància del paisatge com un bé 

cultural integral. En aquest sentit, val la pena tenir en compte els documents emesos pel Consell 

d'Europa, ja que són elements que marquen una tendència en el desenvolupament de noves lleis i 

nous criteris d'actuació dels Estats membres. En la Convenció Europea del Paisatge, celebrada a 

Florència el 20 d'octubre de 2000 es va aprovar la Carta Europea del Paisatge. En el preàmbul de 

la Carta es remarca que "el paisatge és per tot arreu un element important de la qualitat de vida 

de les poblacions; en medis urbans i rurals, en territoris degradats com en els de gran qualitat, en 

els espais significatius com en els espais ordinaris". 

Que l'evolució de les tècniques de producció agrícola, industrial i les pràctiques en matèria de 

planificació del territori, l'urbanisme, el transport, les xarxes de comunicacions, el turisme i els 

espais lúdics, i, de forma més general, els canvis econòmics mundials continuen, en molts casos, 

accelerant la transformació dels paisatges. 

En la citada carta, en el seu article 1r, per "Paisatge" es designa una part del territori tal com la 

perceben els ciutadans, el caràcter del qual és el resultat de la interacció de factors naturals i/o 

humans; i per "Política del paisatge" la formulació per part de les autoritats públiques competents 

dels principis generals, les estratègies i les orientacions que permetin l'adopció de mesures 

concretes de cara a la protecció, la gestió i la conservació del paisatge. 

I més endavant, article 6è, indica que cal mobilitzar els agents per tal de: identificar els propis 

paisatges en el conjunt del territori; analitzar les seves característiques així com les dinàmiques i 

les pressions que els modifiquen; seguir-ne les transformacions; a qualificar els paisatges 

identificats tenint en compte els valors particulars que se'ls atribueix pels propis agents i els 

ciutadans concernits. 

Generalment, el valor paisatgístic d’un territori és una qüestió difícil d’avaluar. Des de l’entrada 

en vigor de la Convenció Europea del Paisatge i de la Llei del paisatge de Catalunya (8/2005), s’ha Mapa de les Colònies industrials del Llobregat, Cardener i Anoia 
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obert un debat disciplinar sobre com es poden determinar els trets fonamentals d’un paisatge i 

com s’han d’avaluar les mesures que cal prendre. 

La Llei del paisatge de Catalunya recull els principis que han de guiar l’actuació dels poders 

públics en matèria de paisatge, els instruments concrets d’intervenció, així com també mesures 

de sensibilització, educació i suport. La iniciativa proposa també la creació d’un fons financer per 

al desenvolupament d’aquestes polítiques. 

La Llei estableix el marc legal per a la protecció, gestió i millora dels paisatges de Catalunya i ve 

a complementar l’Observatori del Paisatge de Catalunya, constituït el mes d’octubre de 2005 i 

pioner en les polítiques de paisatge al nostre país. Amb aquesta mesura, el govern posà en 

pràctica l’adhesió del Parlament de Catalunya a la Carta Europea del Paisatge. 

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 364/VI de 14 de desembre de 2000, acordà de 

forma unànime adherir-se a la Carta Europea del Paisatge. Aquest document, com s’ha expressat 

abans, reclama a tots els països membres posar en pràctica polítiques de paisatge, que és definit 

com “un element essencial per al benestar individual i social, la protecció, gestió i planejament 

del qual comporten drets i deures per a tothom”. 

A partir d’aquest marc legal (Carta Europea del Paisatge i Llei del paisatge de Catalunya) 

expressat anteriorment, el PDU, s’ha d’entendre plenament compromès amb els seus continguts. 

Així, un capítol destacat de la Llei del paisatge de Catalunya que nosaltres voldríem considerar -

com objectiu del PDU- és la difusió i l’impuls cap a la sensibilització de la societat, de les 

organitzacions privades i dels poders públics sobre tot el paisatge que conformen les tres conques 

fluvials, amb els seus valors, la seva importància cultural, econòmica i la necessitat de promoure i 

potenciar la seva protecció, gestió i ordenació.  

La posada en valor del paisatge que conformen les tres unitats d’interès patrimonial, no serà 

possible si no es realitza de forma integrada amb el territori. Altrament, també cal considerar la 

transformació d’aquest paisatge com a interacció continua entre preexistències i factors humans, 

i comprometre la implicació dels diferents agents que, d’una manera o altra, intervenen en 

aquesta transformació. 
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4. MOBILITAT 

4.1. LES XARXES DE MOBILITAT (FERROVIÀRIA, VIÀRIA I SENDERS) 

Les xarxes i serveis de mobilitat que aporten accessibilitat a l’àmbit d’estudi són les següents:  

- La Xarxa Ferroviària (Rodalies). 

- Els serveis de transport públic col·lectiu de Bus.  

- La xarxa viària de carreteres, que conte la mobilitat motoritzada Inter municipal. 

- La xarxa interurbana de bicicletes. 

A més de les xarxes de mobilitat quotidiana esmentades anteriorment, caldrà tenir en 

consideració les xarxes directament associades al desenvolupament de l’àmbit d’estudi o les 

locals de desplaçament de proximitat. 

- La xarxa de senders existents al voltant del riu o que connecten amb aquest ja existents y 

que formarien part de la proposta de traça i consolidació urbanística d’aquest estudi.  

- LA XARXA FERROVIÀRIA 

En l’actualitat la xarxa existent consta dels serveis de Rodalies següents:  

a) LÍNIA R4: Sant Vicenç de calders – Manresa operada per Renfe 

Aquesta línia Ferroviària rodeja l’àmbit passant per Barcelona sense entrar contacte amb cap dels 

municipis de l’àmbit, excepte el final de la línia que és Manresa. Travessà però municipis 

principals de la segona corona metropolitana com Sabadell o Terrassa, realitzant d’aquesta 

manera una funció de connector ferroviari transversal del territori.  

 

Horaris:  

En dies feiners arriba o surt de Manresa un tren entre 20 i 30 minuts depenent de la franja 

horària, entre les 7 del matí i les 23 hores.  

En caps de setmana el període de pas és d’una hora, entre les 9 i les 23 hores.  

Segons indica la web de Rodalies-Renfe, es permet el transport gratuït de bicicletes a totes les 

línies i sense limitacions horàries sempre que l’ocupació ho permeti. La persona que porti una 

bicicleta ha de mantenir en tot moment l’atenció necessària per garantir la seguretat i comoditat 

de la resta de passatgers. Excepcionalment, el personal pot no autoritzar l’accés als trens amb 

una ocupació alta de viatgers.  

Les bicicletes plegables es consideren equipatge de mà, per tant es poden portar sempre que no 

ocasionin molèsties a la resta de passatgers o desperfectes al propi material ferroviari. 
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Les línies R5-R50 trens de les lleres dels rius Llobregat i Anoia, i fan parades a alguns del municipis 

inclosos a l’àmbit del PDU. Les línies R6-R60 segueixen alguns trams comuns del la R5-R50 i una 

part última del riu Cardener fins a arribar a Manresa.  

 

LÍNIA R5-R50: Barcelona - Manresa (Eix Llobregat)  

Aquest línia, que s’inicia a Barcelona-Espanya i finalitza també a Manresa; recorre diferents punts 

de sortida cap a l’oest de Barcelona i la conca del Llobregat, i pujant aigües a munt fent parada 

als municipis metropolitans situats al costat del riu: Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Sant Vicenç 

dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Martorell Central. 

En aquesta part, la R5 fa també parada a algunes estacions addicionals: Can Ross, Quatre camins, 

El palau, Martorell Enllaç.  

A partir de Martorell, la línia R50 segueix en direcció Manresa, amb parades a Abrera, Olesa de 

Montserrat, Monistrol, Sant Vicenç i, arribant a totes les estacions de Manresa, tot i que Manresa-

Viladordis és la que queda més propera del riu. La línia R5 addicionalment para a l’aeri de 

Montserrat i Castellbell i el Vilar,  

Totes aquestes estacions es podria dir que formen part de municipis situats a àmbit del riu 

Llobregat. 

Fins a Olesa de Montserrat, la línia S4 fa el mateix recorregut que la R50.  
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Font: http://www.trenscat.com/metrobaix/r5_ct.html 

 

La línies R5 i R50 són dues línies que cobreixen la relació de rodalies completa entre Barcelona i 

Manresa. La primera línia és amb parada a quasi totes les estacions del recorregut mentre que la 

línia R50 és un servei semidirecte incorporat el juliol de 2012 per millorar els temps de viatge.  

Entre 2008 i 2012 la línia R50 no existia i hi havia trens llançadora entre Martorell Central i 

Manresa que possibilitaven fins a 2 trens/hora al ramal tots els dies de la setmana i constituïen el 

metro comarcal del Bages. La línia R5 té correspondència amb el Cremallera i l'Aeri de 

Montserrat, dos punts amb un gran potencial turístic. Els trens de la línia R5 paren a totes les 

estacions excepte Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló i Martorell Vila. Els trens de la línia 

R50 a més de les anteriors tampoc paren a Magòria-La Campana, Molí Nou-Ciutat Cooperativa, Can 

Ros, Quatre Camins, El Palau, Martorell Enllaç, Aeri de Montserrat i Castellbell i el Vilar.  

Actualment els serveis R5 triguen 1 hora 27 minuts a realitzar el recorregut entre Barcelona i 

Manresa i els R50 1 hora 22 minuts. Els R5 circulen durant tot el dia i hi ha entre 1 i 2 trens cada 

hora. Els R50 ofereixen 3 serveis amb un interval de pas d'1 hora en l'hora punta del matí en el 

sentit Manresa-Barcelona i 3 serveis també amb un interval de pas d'1 hora a l'hora punta de la 

tarda en sentit invers. Els dissabtes i festius només hi ha un tren de la línia R5 cada hora durant 

tota la jornada. 

Horaris:  

En dies feiners la línia R5 fa un servei entre les 6 del mati i les 23 hores, amb període de pas 

entre 20 i 30 minuts dependents de la franja horària.  

El servei R50 per contra surt té sortides des de Barcelona cada 60 minuts entre les 17:41 i les 

19:41; i en sentit contrari de 6:19 a 8:19. 

En caps de setmana el període de pas els períodes de pas són d’una hora en el cas de la R5. En 

canvi la R50 no té servei.  

 

En moltes parades hi han serveis de bus interurbà nocturn que fan un recorregut similar. Els 

horaris es poden adquirir des de les webs de Rodalies.  

LÍNIA R6-R60: Barcelona - Igualada 
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Aquests serveis segueixen un recorregut similar al de R5-R50 i a partir de Martorell, segueixen la 

conca del riu Anoia fins a Igualada, aturant-se a les estacions dels municipis següents:  

Font: http://www.trenscat.com/metrobaix/r6_ct.html 

 

La línies R6 i R60 són dues línies que cobreixen la relació de rodalies completa entre Barcelona i 

Igualada. La primera línia és amb parada a quasi totes les estacions del recorregut mentre que la 

línia R60 és un servei semidirecte incorporat el juliol de 2012 per millorar els temps de viatge. 

Entre 2008 i 2012 la línia R60 no existia i hi havia trens llançadora entre Martorell Central i 

Igualada que possibilitaven fins a 2 trens/hora al ramal tots els dies de la setmana i constituïen el 

metro comarcal de l'Anoia. Els trens de la línia R6 paren a totes les estacions excepte Colònia 

Güell i Martorell Vila. Els trens de la línia R60 a més de les anteriors tampoc paren a Magòria-La 

Campana, Molí Nou-Ciutat Cooperativa, Can Ros, Quatre Camins, Pallejà, El Palau, Martorell 

Enllaç, La Beguda i Can Parellada. Actualment els serveis R6 triguen 1 hora 32 minuts a realitzar 

el recorregut entre Barcelona i Manresa i els R60 1 hora 27 minuts.  

Els R6 circulen durant tot el dia i hi ha entre 1 i 2 trens cada hora. Els R60 ofereixen 3 serveis amb 

un interval de pas d'1 hora en l'hora punta del matí en el sentit Igualada-Barcelona i 3 serveis 

també amb un interval de pas d'1 hora a l'hora punta de la tarda en sentit invers. Els dissabtes i 

festius només hi ha un tren de la línia R6 cada hora durant tota la jornada. 

II. SERVEIS DE BUSOS INTERURBANS  

a) Línies llançadora Exprés  

Per tal de donar resposta al gran increment de la demanda de serveis de transport interurbà per 

autobús (des del 2001 ha crescut un 57%), la Generalitat comença la implantació d’una nova xarxa 

d’autobusos d’altes prestacions, que inclou les línies d’autobusos interurbans amb més demanda 

de cada demarcació, amb el nom d’Exprés.Cat. 

 (http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/transport_public/exprescat/) 

Aquest serveis es gestionen dins el marc de cada autoritat del transport metropolità 

corresponents, per concessió administrativa a empreses privades que realitzen el servei, sota un 

concepte unificar d’imatge del servei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’actualitat la única ínia en serveis es la de Barcelona – Igualada. 
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- Línia e-Barcelona-Igualada 

23 expedicions de dilluns a divendres, 1 els dissabtes i 3 els diumenges i festius en sentit Igualada, 

i 27 expedicions de dilluns a divendres, 1 els dissabtes i 3 els diumenges i festius en sentit 

Barcelona. 

Sortides des d'Igualada des de les 05.45 h a les 08.45 h i des de les 18.15 h a les 19.45 h cada 30 

minuts i des de les 11.30 h a les 18.15 h cada 45 minuts i màxim 1 hora. 

Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d’informació dinàmica a les tres parades 

de Barcelona: Zona Universitària, Palau Reial i Maria Cristina i a les dues d’Igualada: Estació 

d’autobusos i a Passeig de Verdaguer (Antic Correus), així com als propis autobusos. 

Velocitat comercial alta i competitiva. 

Forma part de la integració tarifària. 

Vehicles totalment accessibles i amb servei de I-Fi. 

Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, metro, tramvia, FCC i Bisin. 

La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”. 

b) Línies interurbanes 

http://mou-te.gencat.cat/portada-moute.html#/ca/portada 

Existeixen diferents serveis de bus urbà que segueixen els corredors dels rius o part d’aquests, de 

tal manera que quasi la totalitat de municipis de l’àmbit disposen de parardes de bus interurbà, 

molts d’ells relacionats amb Barcelona.  

Les línies interurbanes de Bus segueixen els corredors viaris del rius.  

En principi no està previst portar bicicletes excepte que aquestes siguin plegables i es podin 

portar com un equipatge més.  

III. XARXA INTERURBANA I URBANA PER A VEHICLES MOTORITZATS 

La xarxa viària de carreteres és la més complerta que relaciona els municipis inclosos a l’àmbit, i 

que en certs punts coincideix amb punts de la traça analitzada, be per les pròpies carreteres com 

per punts de la xarxa urbana pels quals discorre la llera del riu.  

- L’Autovia A7 és la via ràpida que permet accedir als municipis de l’eix del riu Anoia des de la 

seva confluència a Martorell amb el Llobregat fins a sant Sadurní d’Anoia. A partir d’aquell punt 

diferents carreteres comarcals BV-2242. També la C-15, des de Vilafranca permet accedir a la 

capçalera de l’àmbit (Igualada) per on passa l’Anoia.  

- La C55 és la via que segueix l’eix del riu Cardener des de Cardona fins a la confluència amb la A2 

a Abrera i dona accés quasi immediat als municipis de l’àmbit de projecte.  

- L’eix del riu Llobregat en l’àmbit de projecte troba en la C16 la seva via principal d’accés a 

qualsevol dels municipis a dins de l’àmbit de projecte.  
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IV. LA XARXA INTERURBANA DE BICICLETES  

La Xarxa Ciclable Interurbana de la Regió Metropolitana de Barcelona elaborada pel Servei de 

Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità (versió 2012) estableix duEs categories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan sols una petita part s’estableix a l’àmbit d’estudi, i encara una més petita segueix o 

s’aproxima a la traça del riu.  

Font: http://www.atm.cat/web/ca/xarxa-ciclable.php 

 

És, per tant, de la xarxa interurbana menys definida dins de l’àmbit d’estudi.  
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V. LA XARXA DE SENDERS 

Hi ha un conjunt de senders que es correspondrien amb la traça del riu prevista. Però molts 

d’aquests són camins delimitats pel simple pas de persones, sense que existeixi cap identificació 

explícita dels mateixos. 

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) recull a la seva web els senders o rutes 

homologades de Catalunya (http://senders.feec.cat/).  

En les comarques on se situa l’àmbit de projecte s’identifiquen fins a 187 recorreguts homologats: 

Anoia (15), Bages (60); Baix Llobregat (22) ; Berguedà (57), i Alt Penedès (33). Però quasi cap 

d’ells comparteix el recorregut de la traça del riu excepte en trams puntuals.  

Per contra, la majoria d’aquestes de rutes travessen el riu, o coincideixen amb la traça del riu en 

punts específics unes desenes de metres.  

Tots ells s’hauran de recollir i coordinar en la proposta de senyalització d’orientació específica 

que es recomani per a la redacció del projecte executiu.  

Com a exemple es mostra la ruta el PR-C 134 que fa un itinerari al voltant de Súria i coincideix o 

interseca en determinats moments amb el riu Cardener.  

Font: elaboració pròpia 

 

V. LA TRAÇA DE CAMINS AL COSTAT DEL RIU 

Tal i com mostren els estudis previs realitzats i de propostes de vies al costat del riu ja redactades 

i fins i tot aprovades (Pla Especial Urbanístic del riu Anoia .2017), aquest es conformaria a partir 

de la agregació i homogeneïtzació de tot un conjunt de trams viaris que formarien part de la 

trama urbana existents, o de multitud de senders que de manera natural s’han anat generant, 

sovint inconnexos i sense una intenció d’atorgar continuïtat, fins i tot en un mateix municipi.  

Per aquest motiu, cal identificar i descriure la tipologia d’aquest trams i les seves condicions a 

l’hora d’establir uns criteris d’homogeneïtzació que permetin recomanar una imatge unificada.  

VI. INFRAESTRUCTURA D’ACCESSIBILITAT AL RIU 

Per a la correcta gestió de la infraestructura es proposa la identificació de llocs específics 

denominats Portes, que situats al llarg del riu, tindran la funció d’acollir la demanda d’usuaris 

d’aquesta i proporcionar accessibilitat adient al riu.  

Les portes hauran d’estar dimensionades i dissenyades per a suportar la demanda sol·licitada i 

proporcionar accessibilitat en condicions ordenades al riu. Per aquest motiu s’establiran un 

criteris mínims per a l’establiment d’aquelles inicialment identificades en aquest projecte, o 

d’altres que es vulguin implantar en el futur a mesura que la demanda creixi. 

Aquests criteris es validaran a través de l’Estudi de Mobilitat Generada, com a document guia 

prescriptor per llei, (Llei 9/2003 de Mobilitat de Catalunya ) i desenvolupat en el Decret Llei 

344/2006 de Regulació dels estudis de mobilitat generada).  
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Es pot avançar que la definició d’aquestes portes també es farà sobre l’òptica de potenciar una 

mobilitat el més sostenible possible, de tal manera que es prioritzaran els llocs que disposin 

d’accessibilitat amb transport públic, en especial del ferroviari, degut a la facilitat i capacitat per 

al transport de viatgers però també de bicicletes.  

Es pot concloure que la xarxes de mobilitat analitzades no tenen una relació directa amb la traça 

del riu i, per tant, caldrà aprofitar, integrar i potser potenciar algunes d’aquelles per tal de 

facilitar i potenciar el seu ús. 

4.2. IDENTIFICACIÓ DELS DIFERENTS USUARIS DEL CAMÍ (DEMANDA)  

Pel que fa a la demanda, cal diferenciar en primer lloc entre la que pateixen les xarxes de 

mobilitat descrites anteriorment, relacionada amb mobilitat quotidiana o de cap de setmana del 

territori, de la demanda específicament generada per aquesta nova infraestructura, molt 

orientada a activitats d’oci i turisme i concentrada en principi a caps de setmana, festius o 

èpoques vacacionals. 

No es pot oblidar però que el condicionament d’una infraestructura d’aquest estil, pot ser 

utilitzada també com un espai d’esport i salut local, i com d’esbarjo, en els trams més propers als 

centres urbans municipals.  

Finalment cal considerar també que en alguns pocs casos, també pugui tenir la funció com a eix 

de desplaçament de mobilitat quotidiana entre poblacions prou properes, com s’ha demostrat en 

el cas de les vies Verdes de Girona, entre Girona i Quart.  

Caldrà considerar que la implantació d’aquesta infraestructura ha d’atreure -com s’ha comprovat 

per experiències similars a Catalunya: Vies Verdes Girona-, serveis turístics lligats a pràctica rutes 

a peu o en bicicleta. En aquest casos, s’han aparegut diverses empreses que realitzen activitats 

de Transfer de bicicletes i persones, és a dir, de furgonetes que realitzen el retorn al punt 

d’origen un cop realitzat un tram de la via. Caldrà en aquest sentit preveure aquestes demandes 

específiques, tot i que la consideració de les estacions de ferrocarril com a punts d’origen o destí 

de determinats itineraris, pot facilitar aquesta funció gràcies a transport públic.  

Pels motius descrits anteriorment es consideren tres motius principals d’usuaris segons motiu que 

caldrà diferenciar:  

• ús turístic (usuaris amb origen fora de l’àmbit); 

• ús d’oci / esports /salut locals: usuaris residents a dins de l’àmbit; i 

• mobilitat quotidiana local: usuaris de dins de l’àmbit que utilitzarien la infraestructura per a 

la seva mobilitat quotidiana.  

A banda dels motius per a utilitzar la infraestructura, caldrà identificar també els tipus d’usuaris 

segons el mode de transport: caminant, bicicleta, cavall, enginys mecànics. Per tal de preveure 

possibles necessitats d’accessibilitat o gaudi, així com de regular en alguns casos el seu ús.  

4.3. APLICACIONS DE SENDERISME I CICLOTURISME: VIKILOC; STRAVA; TK; 
NATURAPPS; ORUXMAPS 

Diferents aplicacions i webs col·laboratives potencien les activitats de senderisme o bicicleta a 

partir de les experiències i indicacions aportades pels seus socis o usuaris.  

Cal considerar la importància d’aquestes eines dins de les tasques de gestió per a la difusió i 

potenciació, com a catalitzadors per a fer créixer ràpidament el nombre d’usuaris, molt més 

potents que els tradicionals a través d’entitats turístiques. 
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5. PLANEJAMENT VIGENT 

5.1. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL A CATALUNYA 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, defineix tres instruments de 

planejament territorial: 

• el Pla territorial general de Catalunya; 

• els plans territorials parcials; i 

• els plans territorials sectorials. 

Mitjançant aquests instruments ha d’ésser formulat i aprovat el planejament territorial de 

Catalunya, amb l’amplitud i precisió necessàries per a que pugui ser el referent principal de la 

política territorial a desenvolupar en la línia que assenyalen els articles 40 i 45 de la Constitució 

espanyola, esmentats en el preàmbul de la Llei de política territorial. Els articles de la Constitució 

estableixen que els poders públics “han de promoure les condicions favorables al progrés social i 

econòmic i a una distribució més equitativa de les rendes regionals i personals” i “han de vetllar 

per a la utilització racional de tots els recursos naturals amb l’objectiu de protegir i millorar la 

qualitat de la vida i de defensar i restablir el medi”. 

 

El Pla territorial general de Catalunya ha de comprendre l’àmbit de tota Catalunya i, d’acord 

amb el que assenyala l’article 5 de la Llei, ha de contenir determinacions relatives a: zones del 

territori amb característiques homogènies, nuclis de població que poden exercir una funció 

impulsora i reequilibradora, espais d’interès natural que cal conservar, terres d’ús agrícola o 

forestal que cal conservar, les previsions d’emplaçament de grans infraestructures i àrees del 

territori on cal promoure usos específics. Així mateix, el Pla territorial general ha de definir els 

àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. 

 

Els plans territorials parcials han de desplegar les determinacions del Pla territorial general i han 

de fer-ho amb el major detall que permet la menor extensió del seu àmbit. La Llei estableix que 

l’àmbit dels plans territorials parcials tindran com a mínim l’extensió d’una comarca, que poden 

agrupar diverses unitats comarcals, sense dividir-les i que, en tot cas, adoptaran els àmbits 

determinats a aquests efectes pel Pla territorial general. 

El Pla territorial general va establir l’any 1995 sis “àmbits funcionals” per a la formulació dels 

plans territorials parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, 

motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit funcional diferenciat del de 

Ponent. Com a resultat d’aquesta modificació, en l’actualitat els àmbits de referència per a la 

formulació dels plans territorials parcials són els set següents:. 

• Alt Pirineu i Aran. Inclou les comarques de: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el 

Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. 

• Comarques Centrals. Inclou les comarques de: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el 

Solsonès 

• Comarques Gironines. Inclou les comarques de: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, 

el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. 

• Camp de Tarragona. Inclou les comarques de: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la 

Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 

• Metropolità de Barcelona. Inclou les comarques de: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 

Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

• Ponent. Inclou les comarques de: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el 

Segrià i l’Urgell. 

• Terres de l’Ebre. Inclou les comarques de: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la 

Terra Alta. 

D’acord amb el seu caràcter pròpiament territorial, en el sentit de comprensiu dels diversos 

components de la realitat, la Llei estableix per als plans territorials un contingut temàtic similar 

al del Pla territorial general que s’expressa en els següents termes: 

• La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal. 

• L’assenyalament dels espais d’interès natural. 

• La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o 

ampliar per les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

Pla territorial general de Catalunya. Àmbits funcionals. 
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• L’emplaçament d’infraestructures. 

• Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès històrico-artístic. 

• Les previsions de desenvolupament socioeconòmic. 

• Les determinacions per a la planificació urbanística. 

 

Els plans territorials sectorials han de comprendre també l’àmbit de tot Catalunya, però, d’acord 

amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen només a un o alguns 

aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais d’interès natural, equipaments comercials..., 

que són analitzats i projectats, en cada cas, de manera especialitzada pel departament de la 

Generalitat responsable de la matèria de què es tracti. El contingut i les determinacions d’aquests 

plans són els necessaris en cada cas, en funció de la naturalesa de la matèria a planificar. 

En desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans 

territorials sectorials, alguns d’ells amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Són 

els següents: 

• Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995 i substituït pel PITC el 2006). 

• Pla d’espais d’interès natural –PEIN- (1992). 

• Pla de sanejament de Catalunya (1996). 

• Pla territorial sectorial d’equipaments comercials –PTSEC- (2001, revisat el 2006 i derogat el 

2009). 

• Pla director d'Infraestructures 2001 – 2010 (2001, revisat el 2009). 

• Pla de ports de Catalunya (2001, substituït el 2007 pel Pla de ports de Catalunya, 2007-2015). 

• Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya (2002). 

• Pla d’aeroports de Catalunya (2003, substituït el 2009 pel Pla d’aeroports, aeròdroms i 

heliports de Catalunya, 2009-2015). 

• Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (2005). 

• Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005). 

• Pla director de les estacions de muntanya (2006). 

• Pla d’infraestructures del transport de Catalunya –PITC– (2006). 

• Pla de ports de Catalunya, 2007-2015 (2007). 

• Pla de transport de viatgers de Catalunya, 2008-2012 (2009). 

• Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, 2008-2012 (2009). 

• Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2009). 

• Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, 2009-2015 (2009). 

• Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (2012). 

• Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya –PTSC- (2011). 

• Pla general de política forestal 2014-2024 (2014). 
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5.2. EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i modificat per 

la Llei 24/2001, de 31 de desembre, on es reconeix l’Alt Pirineu i Aran com a àmbit funcional 

diferenciat, és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per 

a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a 

crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per 

aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de 

l’àmbit territorial on visquin. 

El Pla territorial general de Catalunya (d’ara endavant, “PTGC”) instrumentalitza la seva proposta 

mitjançant les determinacions següents: 

• La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del potencial 

de desenvolupament i de la situació socioeconòmica. 

• La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran d’exercir una 

funció impulsora i reequilibradora. 

• La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès 

general referida a tot el territori. 

• La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar 

per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

• La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de 

sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general. 

• La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics. 

• La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran d’adequar als 

àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar unitats comarcals, 

però en cap cas no es poden dividir. 

D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, els plans territorials 

parcials hauran de precisar les propostes i directrius del Pla territorial general de Catalunya en 

l’àmbit territorial que abastin, precisant-ne l’abast però no alterant-ne les prescripcions. 

Així mateix, el planejament general urbanístic ha de concretar les determinacions i propostes dels 

plans territorials parcials, mitjançant la classificació i qualificació del sòl; ha de fixar les 

tipologies, les densitats i els paràmetres de l’edificació, a part de totes les determinacions que la 

legislació li atribueix. 

Les propostes del PTGC es poden visualitzar en els plànols de proposta (P.01; P.02; P.03; P.04) 

que formen part de la seva documentació. 

Els municipis inclosos en l’àmbit del PDU_VBB formen part de dos dels àmbits funcionals 

delimitats pel PTGC: 

• Àmbit funcional territorial de les Comarques centrals. Aquest àmbit inclou, entre altres, 

els sistemes urbans següents: 

> Manresa + Súria + Sant Vicenç de Castellet + unes altres polaritats com Sallent, Artés, 

Balsareny (sistema de reequilibri territorial de nivell 2). 

> Igualada-Vilanova del Camí-Santa Margarida de Montbui + Capellades + Carme-Orpí + la 

Llacuna (sistema de reequilibri territorial de nivell 2). 

> Berga + Gironella + Puig-reig + Bagà-Guardiola + la Pobla de l’Illet (sistema de reequilibri 

territorial de nivell 3). 

> Cardona (sistema de reequilibri territorial de nivell 4). 

> Sant Llorenç de Morunys (sistema de reequilibri territorial de nivell 4). 

Les estratègies globals del PTGC per a l’àmbit funcional territorial de les Comarques centrals 

són, entre altres: 

- Potenciar els sistemes de reequilibri territorial de nivell 2,de característiques físiques 

molt similars: planes envoltades de muntanyes, que tenen articulat el seu poblament a 

partir d’un eix viari que segueix el curs d’un riu que les canalitza cap a la capital 

catalana, amb la qual mantenen fortes relacions.  

- Potenciar els sistemes de reequilibri territorial de nivell 3, articulant el seu 

desenvolupament a l’entorn de la capital comarcal i de les polaritats destacades, 

utilitzades com a centres de serveis.  

- Desdoblament de l’eix del Llobregat amb una via segregada que compleixi bé la funció de 

ser una via de connexió ràpida amb Europa, alternativa al corredor tradicional (AP-7). 

Pla territorial general de Catalunya. Estructura territorial de la 
proposta. 

Pla territorial general de Catalunya. Estructura territorial de la proposta. Detall 
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• Àmbit funcional territorial Metropolità de Barcelona Aquest àmbit inclou, entre altres, el 

sistema urbà següent: 

> Sistema de reequilibri metropolità basat en els sistemes urbans de Martorell + Olesa-

Esparraguera + la polaritat de Piera. 

Les estratègies globals del PTGC per a l’àmbit funcional territorial Metropolità de Barcelona 

són, entre altres: 

• Potenciar la formació d’un gran sistema de reequilibri territorial.  

• Fomentar les interaccions entre els diferents nuclis i articular-hi els seus 

desenvolupaments físics amb una visió global del sistema i de l’àmbit territorial que 

permeti donar-li una estructura unitari.  

• Reforçar la dinàmica econòmica i de població del sistema central i de l’àmbit funcional 

territorial global. 

• Millorar les infraestructures de transport que cohesionin i articulin tant els sistemes com 

tot l’àmbit, de manera que li permetin treballar al màxim com a unitat funcional. 

 

El PTGC establia com a objectiu per afavorir la connectivitat ecològica la delimitació d’espais que 

lliguessin i relacionessin els espais del PEIN, tot garantint una xarxa contínua que funcionés com 

un sistema territorial integrat de sòl no urbanitzable que oferís un continu d'espais transitables 

per a les espècies. Amb aquestes vies es volia garantir la connectivitat ecològica a nivell 

territorial, i d’aquesta manera permetre la preservació de la biodiversitat. Aquest plantejament 

ha estat plasmat posteriorment en els respectius plans territorials parcials que el desenvolupen. 

 

Pla territorial general de Catalunya. Estructura territorial de la proposta. Detall 
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5.3. ELS PLANS TERRITORIALS PARCIALS 

- EL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

En data 20 d’abril de 2010 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial 

metropolità de Barcelona (d’ara endavant PTMB). L'acord de Govern i la normativa del Pla han 

estat publicats en el DOGC al 9 de maig de 2010. 

El PTMB és un dels set plans territorials parcials que desenvolupen el Pla territorial general de 

Catalunya (PTGC) i afecta al territori comprés per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental amb una 

superfície de 3.236 km² i un total de 164 municipis. 

El document és el resultat dels treballs a partir de l’Avantprojecte de PTMB i posterior fase 

inicial, de les aportacions fetes per administracions, especialment ajuntaments, entitats i 

particulars durant el període de consulta pública, així com de les consultes efectuades per part 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del 

PTMB.  

- Determinacions generals del PTMB 

El PTMB estructura les seves propostes en tres sistemes bàsics del territori: sistema d’espais 

oberts, sistema d’assentaments i sistema d’infraestructures de mobilitat, amb l’objectiu 

d’articular i concretar el seu contingut. 

I. Sistemes d’espais oberts 

En relació als espais oberts, el PTMB analitza el sòl actualment classificat com a no urbanitzable i 

hi defineix quatre àmbits diferenciats: els espais amb protecció jurídica supramunicipal; els espais 

de protecció especial pel seu interès natural i agrari; els espais de protecció especial de la vinya i 

els espais de protecció preventiva. Igualment defineix connectors ecològics, connectors 

amenaçats per continus urbans i corredors fluvials. 

Dins els espais oberts de protecció especial el PTMB territorial ha inclòs: 

- els espais naturals protegits sectorialment per la legislació ambiental, els quals s’han 

incorporat íntegrament a la proposta; 

- els espais naturals de valor regional i els principals connectors ecològics; i 

- les peces de sòl que, per la seva localització en el territori o les funcions que realitzen, 

permeten articular una xarxa permanent i contínua d’espais oberts capaç de vertebrar el 

conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 

Dins dels espais oberts de protecció territorial s’inclouen aquells terrenys que el Pla no considera 

imprescindible que formin part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que seva possible 

transformació, atès que existeix en l’àmbit del PTMB suficient sòl de protecció preventiva o 

vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic per donar resposta a totes les necessitats 

de desenvolupament urbanístic existents.  

Els sòls classificats com a no urbanitzables pel planejament urbanístic que no hagin estat 

considerats de protecció especial o de protecció territorial formen part dels espais de protecció 

preventiva. 

D’acord amb les categories de sòl establertes pel PTMB, els traçats de les Vies Blaves proposats 

inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL es troben en les següents 

situacions (veure plànol E9a. PTMB –PTCC. Espais oberts): 

• Via Blava Llobregat: 

15,513 km discorren per Sòl de protecció especial. 

• Via Blava Anoia: 

18,867 km discorren per Sòl de protecció especial. 

II. Sistema d’assentaments 

Algunes de les finalitats d’ordenació del sistema d’assentaments del PTMB relacionades amb els 

objectius del PDU_VBB són: 

• Potenciar les polaritats urbanes que vertebren el territori de Catalunya. 

• Evitar la dispersió d’usos i edificacions en el territori i la seva suburbanització. 

• Preservar el valor patrimonial del sistema d’assentaments. 

Pla territorial metropolità de Barcelona 2010 (PTMB) 

PTMB. Sistema d’espais oberts. Proposta 

PTMB. Sistema d’assentaments. Model Territorial 
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• Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre el paisatge. 

III. Sistema d’infraestructures de mobilitat 

Algunes de les finalitats d’ordenació del sistema d’infraestructures de mobilitat del PTMB 

relacionades amb els objectius del PDU_VBB són: 

• Vincular l’accessibilitat als usos del sòl que es prevegin en el territori. 

• Completar les xarxes bàsiques establertes en els plans sectorials amb altres traçats de menor 

rang que siguin rellevants a l’escala del PTMB. 

• Definir les condicions dels elements d’infraestructura que siguin funcionalment i 

espacialment significatius en l’àmbit del PTMB. 

• Propiciar un bon ajustament dels traçats a les condicions de la matriu biofísica del territori i 

minimitzar l’efecte barrera de les infraestructures lineals. 

• Promoure l’estalvi d’infraestructures, de manera que s’evitin les redundàncies i s’opti, en 

cada cas, pels modes de transport més eficients i viables. 

IV. Actuacions entorn els cursos fluvials 

Un dels objectius del PTMB és garantir al màxim la permeabilitat ecològica entre les àrees amb 

d’interès natural. Amb aquest motiu identifica els principals connectors ecològics mitjançant una 

fletxa a als plànols i els regula en l’article 2.23 de les Normes d’ordenació territorial: 

... En els connectors ecològics en sòls no urbanitzables s’ha de mantenir la classificació de no 

urbanitzable o bé, mitjançant el planejament urbanístic, incorporar aquests sòls als sistemes 

d’espais lliures públics per tal de garantir la seva funció connectora. Així mateix, llevat dels 

casos en què les situacions de fet no ho permetin, s’ha de mantenir una franja amb la 

dimensió mínima suficient lliure de noves construccions, i s’ha de procurar la permeabilització 

dels usos i les construccions existents... 

També regula específicament les actuacions en els trams urbanitzats dels cursos fluvials en 

l’article 2.24: 

Les actuacions en els trams fluvials i riberencs al seu pas per àrees urbanes i urbanitzables 

s’han d’adreçar prioritàriament, sempre que sigui possible, al manteniment o, en el seu cas, a 

la restauració de la vegetació riberenca per tal d’incrementar en la mesura del possible la 

funció connectora del conjunt del curs fluvial i influir positivament en la qualitat del paisatge 

dels espais urbans que travessa... 

V. Plans directors urbanístics segons el PTMB 

El PTMB preveu l’elaboració de plans directors urbanístics específics. Entre altres, el que pot 

afectar al traçat de la Via Blava Barcelona és el PDU d’infraestructures de la ròtula de 

Martorell-Abrera. 

El seu objectiu és el reforçament del sistema de corredors naturals que tenen una funció 

ecològica i paisatgística important, amb especial atenció al mateix entorn fluvial del riu 

Llobregat. Es tracta d’un àmbit que, fora d’aquest espai fluvial estricte, no gaudeix en 

l’actualitat de cap figura de protecció supramunicipal i en què, per tant, la protecció d’aquests 

espais representa un increment substancial de la superfície a preservar. 

El PDU ha de potenciar les immillorables condicions d’accessibilitat del lloc, corregint les 

disfuncions per efectes barrera que generen les infraestructures existents i que encara podrien 

incrementar-se si les que resten per implantar no tinguessin en compte les característiques 

urbanes i ambientals concretes del lloc a desenvolupar i potenciar.  

l PDU haurà de parar especial atenció a la preservació, ordenació i potenciació del Parc fluvial 

del Llobregat com a element estructural de l’àrea urbana resultant i les seves connexions amb la 

resta del sistema d’espais oberts de protecció especial. 

Aquest PDU ha iniciat la seva tramitació: 

El 26 de març de 2013 va tenir lloc l’inici de formulació del PDU. 

El 28 de juliol de 2016 la documentació corresponent als objectius i propòsits generals 

d’aquest Pla i el document ambiental estratègic van ser sotmesos a consulta dels ajuntaments 

afectats per termini d’un mes, segons el tràmit previst a l’article 83.1 del TRLU. El resultat de 

la consulta podrà incorporar les consideracions dels particulars només en la mesura que els 

ajuntaments les valorin positivament i les assumeixin en els seus escrits de suggeriments. 
  

PTMB. Infraestructures viàries. Xarxa proposada 
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- EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS 

En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla 

territorial parcial de les Comarques Centrals (en endavant, el PTPCC o el Pla). L'acord de Govern i 

la normativa del Pla han estat publicats en el DOGC, de 22 d'octubre de 2008. 

El PTPCC ordena el territori de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el 

Solsonès, que integren l’àmbit funcional de planificació delimitat pel Pla territorial general de 

Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de 

desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació. Per a 

aquest àmbit el PTPCC estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per 

les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les 

derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. 

I. Sistemes d’espais oberts 

El sistema d’espais oberts el forma tot aquell sòl sotmès, d’acord amb el planejament urbanístic 

vigent, al règim de sòl no urbanitzable.  

El PTPCC estructura el sistema d’espais oberts amb tres tipus bàsics de sòl segons el grau de 

protecció que els atorga en front a les transformacions: 

Sòl de protecció especial: 

El PTPCC atorga la categoria de protecció especial a aquells sòls no urbanitzables en què 

concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de 

transformació que els poguessin afectar. Aquesta categoria comprèn els espais que han estat 

protegits per la normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000 

i aquells sòls no urbanitzables que pels seus valors naturals o per la seva localització en el 

territori, es consideren els més adequats per a integrar una xarxa permanent i contínua 

d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 

territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 

El sòl de protecció especial que el PTPCC determina cobreix una superfície de 346.006 ha i 

representa un percentatge del 63,83% del total dels espais oberts de les Comarques Centrals i 

un 61,66% del total de la superfície de l’àmbit. 

Sòl de protecció territorial: 

El sòl de protecció territorial comprèn aquell sòl que el PTPCC no considera necessari que 

formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o 

circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès 

que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes 

les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es 

puguin donar durant el període de vigència del Pla.  

El PTPCC distingeix quatre motius pels quals el sòl ha de ser considerat sòl de protecció 

territorial i, en conseqüència, ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a 

un suficient interès territorial: Interès agrari i/o paisatgístic; potencial interès estratègic; 

preservació de corredors d’infraestructures; i riscos i afectacions. 

La superfície de sòl de protecció territorial que estableix el PTPCC és de 31.247 ha, que 

representen el 5,76% del total de sòl d’espais oberts i el 5,57 % del total del territori de 

l’àmbit.  

Sòl de protecció preventiva: 

La categoria del sòl de protecció preventiva, està constituïda per aquells sòls, classificats com 

a no urbanitzables en el planejament urbanístic vigent, que no han estat inclosos en la 

protecció especial o en la protecció territorial.  

El sòl de protecció preventiva regulat en el PTPCC ocupa 164.854 ha i representa un 30,41% del 

sistema d’espais oberts i un 29,38% del territori de l’àmbit. 

D’acord amb les categories de sòl establertes pel PTPCC, els traçats de les Vies Blaves proposats 

inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL es troben en les següents 

situacions (veure plànol E9a. PTMB –PTPCC. Espais oberts): 

• Via Blava Llobregat: 

78,210 km discorren per Sòl de protecció especial. 

17,230 km discorren per Sòl de protecció territorial. 

2,158 km discorren per Sòl de protecció preventiva. 

• Via Blava Cardener: 

42,964 km discorren per Sòl de protecció especial. 

0,837 km discorren per Sòl de protecció territorial. 

Plànol E9a. PTMB – PTPCC. Espais oberts 
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2,372 km discorren per Sòl de protecció preventiva. 

• Via Blava Anoia: 

42,933 km discorren per Sòl de protecció especial. 

2,488 km discorren per Sòl de protecció territorial. 

6,073 km discorren per Sòl de protecció preventiva. 

II. Sistemes d’assentaments 

A les comarques integrades en l’àmbit de les Comarques Centrals el sistema d’assentaments ocupa 

19.121 ha i està constituït per 655 elements que s’agrupen de la manera següent:  

295 comparteixen la definició de nucli o àrea urbana complexa i ocupen 11.515 ha.  

125 són àrees especialitzades residencials i ocupen 4.396 ha.  

192 són àrees especialitzades d’ús industrial i /o logístic, amb una extensió de 2.936 ha.  

11 són àrees especialitzades d’ús comercial i altres terciaris amb una extensió de 88 ha.  

32 són d’ús d’equipament amb una extensió de 212 ha.  

 

A la vista del conjunt d’interrelacions que aquesta estructura sòcio-econòmica de les Comarques 

Centrals posa de relleu, el Pla diferencia en el sistema d’assentaments dinou àmbits, que són les 

bases territorials de referència per assolir els objectius d’ordenació. Entre ells: 

• Sistemes de l’Anoia: àmbit de la Conca d’Òdena; àmbit dels Hostalets de Pierola – Piera – 

Masquefa; àmbit de Calaf; àmbit de ponent de l’Anoia. 

• Sistemes del Bages: àmbit del Pla del Bages; àmbit de Mura – Talamanca; àmbit del Moianès; 

àmbit de Cardona; àmbit de Sant Feliu Sasserra. 

• Sistemes del Berguedà: àmbit del sistema urbà de Berga; àmbit de l’Alt Berguedà; àmbit del 

Baix Berguedà. 

• Sistemes d’Osona: àmbit de la Plana de Vic; àmbit del Lluçanès; àmbit de les Guilleries-

Collsacabra; àmbit de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

Tot seguit es descriuen les propostes territorials específiques del PTPCC per a cada un dels àmbits 

que inclouen algun dels municipis inclosos en l’àmbit del PDU_VBB: 
  

Plànol E9b. PTMB – PTPCC. Estratègies territorials 
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5.4. ELS PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS 

El traçat de les Vies Blaves Barcelona discorre per l’àmbit de 8 plans directors urbanístics (d’ara 

endavant, PDU). En concret: 

- PDU DEL PLA DEL BAGES 

El PDU del Pla del Bages va ser aprovat definitivament el 28 de setembre de 2006 i publicat al 

DOGC núm. 4776, de 7 de desembre de 2006. 

El Pla inclou 27 municipis de la comarca del Bages: Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, 

Callús, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, 

Gaià, Manresa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i 

Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, 

Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d'Oló, Santpedor i Súria. 

- PDU DE LES COLÒNIES DEL LLOBREGAT 

El PDU de les colònies del Llobregat va ser aprovat definitivament el 8 de juny de 2007 i publicat 

al DOGC núm. 4940, de 3 d'agost de 2007. El Pla inclou els municipis d’Avià, Balsareny, Berga, 

Casserres, Gaià, Gironella, Navàs, Olvan i Puig-reig. 

L’objecte del PDU és l’ordenació urbanística del sistema d’establiments tèxtils de la vall del riu 

Llobregat, entre la Colònia Rosal i la Sèquia de Manresa.  

L’àmbit territorial del PDU comprèn el fons de la vall del riu Llobregat i els vessants de llevant i 

ponent. Inclou, per tant, totes les colònies, semi-colònies i fàbriques de riu, així com les zones de 

protecció delimitades pel propi Pla i també els boscos adjacents. El Pla va establir les pautes 

bàsiques per a la recuperació d'aquests espais emblemàtics de la industrialització catalana, tant 

des d'un punt de vista paisatgístic com patrimonial. El foment de l'ocupació màxima com a 

primera residència és la clau per al desenvolupament dels serveis necessaris perquè s'arribi al 

manteniment del conjunt amb garanties i es reforci el paper de les colònies com a enclavaments 

de primera al costat dels municipis urbans. En concret, el PDU estableix determinacions sobre les 

colònies següents: 

Cal Rosal 

La Plana 

L’Ametlla de Casserres 

Cal Metre 

Cal Bassacs 

Viladomiu Vell 

Viladomiu Nou 

Guixaré 

Cal Prat 

Cal Casas 

Cal Pons 

Cal Marçal 

Cal Vidal 

Cal Riera 

L’Ametlla de Merola 

Cal Forcada 

Colònia Soldevila 

La Rabeia 

El Pla reconeix i preserva els elements de vialitat cívica que han de permetre articular el sistema 

de colònies en un conjunt urbà solidari. 

Es proposa vertebrar la vialitat cívica de la vall a l’entorn de dos eixos, a banda i banda del riu: 

- l’antiga C-1411, anomenada Via Blava Cívica (a consolidar com a eix urbà de relació entre 

colònies i cascos urbans), i 

- la Ruta de les Colònies tèxtils del Llobregat (a consolidar com a via d’accés lúdic al riu i a 

les colònies). 

De forma complementària, els Camins - Palanca connecten ambdues vies longitudinals d'accés a 

les colònies. 

La Via Blava del Llobregat és coincident en molts trams, amb la Ruta de les Colònies Tèxtils del 

Llobregat recollida en el PDU de les Colònies del Llobregat. En concret: 

- un petit tram situat per sota de Cal Rosal; 

- el tram que va des de La Plana fins a Guixaré (passant per l’Atmella de Casserres, Cal Metre, 

Gironella, Cal Bassacs, Viladomiu Vell, i Viladomiu Nou); 

- el tram entre Puig-reig i Cal Marçal (passant per Cal Pons); 

- el tram per sota Cal Riera fins l’Ametlla de Merola; 

- el tram que va des de la part central de Navàs fins al trencall cap a la Colònia Soldevila; i 

- un petit tram al final de la ruta de les Colònies en l’arribada a Balsareny. 

Caldrà llegir amb cura les determinacions que proposa el PDU per a aquesta trams coincidents 

amb la Via Blava del Llobregat. 

Plànol E10a. Àmbits plans directors urbanístics 



DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS I. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ: 5. PLANEJAMENT VIGENT 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 40 

- PDU DE LA CONCA D’ÒDENA 

El PDU de la Conca d’Òdena va ser aprovat definitivament el 19 de desembre de 2008 i publicat al 

DOGC núm. 5314, de 9 de febrer de 2009.  

El Pla inclou, entre altres, els municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del 

Camí, Jorba, la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt. 

- PDU DE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DE L’ÀMBIT DE LES COMARQUES CENTRALS 

El PDU de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit de les comarques centrals va ser aprovat 

definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de 

març de 2009 i publicat al DOGC núm. 5426, de 22 de juliol de 2009. 

El Pla inclou, entre altres, els municipis de Berga, Igualada, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, 

Santa Margarida de Montbui i Sant Vicenç de Castellet. 

Ha estat verificat que el traçat proposat per a la Via Blava Barcelona no discorre per cap dels 

àmbits delimitats pel PDU de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit de les comarques 

centrals. 

- PDU DE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DE L’ÀMBIT DEL BAIX LLOBREGAT 

El PDU de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat va ser aprovat 

definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de 

març de 2009 i publicat al DOGC núm. 5410, de 30 de juny de 2009. 

El Pla inclou, entre altres, els municipis d’Abrera, Martorell i Olesa de Montserrat. 

La modificació núm. 2 del PDU va deixar sense efecte l’àrea residencial estratègica dels sectors 1 

i 8 d’Olesa de Montserrat (publicada en el DOGC núm. 6963 de 25 de setembre de 2015). 

Ha estat verificat que el traçat proposat per a la Via Blava Barcelona no discorre per cap dels 

àmbits delimitats pel PDU de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat. 

Únicament passa prop de l’ARE de Martorell. 

- PDU DE LA RESERVA DE SÒL PER A L’EIX TRANSVERSAL FERROVIARI 

El PDU de la Conca d’Òdena va ser aprovat definitivament el 8 de gener de 2010 i publicat al 

DOGC núm. 5554, de 27 de gener de 2010. 

El Pla inclou, entre altres, els municipis d’Argençola, Igualada, Jorba, Piera, Rubió (Anoia); 

Manresa, Sallent, Sant Fruitós de Bages (Bages); Abrera, Esparreguera, Martorell i Sant Esteve 

Sesrovires (Baix Llobregat). 

La reserva de sòl prevista pel PDU intercepta la Via Blava del Llobregat en el municipi de Sallent; 

la Via Blava del Cardener en el municipi de Manresa i els tres traçats de capçalera de la Via Blava 

de l’Anoia en el municipi de Jorba. 

- PDU DE LA RESERVA DE SÒL PER A L’ESTABLIMENT DE LA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA 

El PDU de la reserva de sòl per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària va ser aprovat 

definitivament el 8 de gener de 2010 i publicat al DOGC núm. 5613, de 22 d'abril de 2010. 

La reserva de sòl prevista pel PDU intercepta la Via Blava del Llobregat en el punt d’encontre dels 

municipis d’Olesa de Montserrat, Esparraguera i Abrera. 

L’any 2015, transcorreguts cinc anys des de la seva aprovació, i a la vista de les peticions d’alguns 

municipis per a la modificació puntual d’algun dels seus aspectes, es va considerar pertinent 

abordar un nou estudi per a la redefinició de la traça (en tràmit). 

- PDU D’INFRAESTRUCTURES DE LA RÒTULA DE MARTORELL-ABRERA 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 26 de març de 2013, va resoldre acordar la 

iniciació del procediment de formulació del Pla director urbanístic d’infraestructures de Martorell-

Abrera. 

Aquest Pla té la finalitat de plantejar i ordenar els aspectes relacionats amb les infraestructures 

viàries i ferroviàries per tal de configurar una ròtula territorial en un territori força tensionat a 

escala metropolitana i catalana per la seva condició de “lloc cruïlla” i per les difícils condicions 

topogràfiques que la seva geografia física planteja. 

El 28 de juliol de 2016, mitjançant el Document d’objectius i propòsits i Avanç del Pla director 

urbanístic d’infraestructures de Martorell-Abrera, s’inicià la tramitació ambiental i la consulta als 

ajuntaments implicats. Un cop efectuades les consultes oportunes, es preveu la seva aprovació 

inicial durant els propers mesos.  
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5.5. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

L’àmbit del Pla director inclou sòl de cinquanta-set municipis de la província de Barcelona i una 

petita part d’un municipi de la província de Lleida (l’enclavament de Pinós, a tocar del riu 

Cardener). Les figures de planejament general vigent d’aquests 57 municipis són variades (veure 

plànol E10a. Planejament general. Classificació del sòl): 

Normes subsidiàries de planejament (NSP): 22 municipis. 

Normes de planejament urbanístic (NPU): 1 municipi. 

Pla general d'ordenació (PGO): 17 municipis. 

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM): 17 municipis. 

En aquests darrers anys, fins a 24 municipis han iniciat la revisió del seu planejament general. En 

concret: Abrera, Balsareny, Collbató, Copons, Esparraguera, Guardiola de Berguedà, Igualada, 

Manresa, Martorell, Monistrol de Montserrat, Navàs, Olvan, Olesa de Montserrat, Piera, la Pobla de 

Claramunt, la Pobla de l’Illet, Puig-reig, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fruitós de Bages, Santa 

Margarida de Montbui, Súria, la Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, i Sant Julià de Cerdanyola. 

- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

Amb l’objectiu de tenir coneixement sobre les diferents classes de sòl per les que discorren les 

Vies Blaves Barcelona s’han creuat els traçats proposats inicialment pels estudis elaborats per 

l’empresa ACNA SL amb les bases cartogràfiques digitals del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) 

que es troben disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat (en concret l’arxiu 

MUC_CLAS.shp). 

D’acord amb les dades que consten en aquests arxius, de les 171.627 hectàrees de superfície dels 

cinquanta-set municipis de la província de Barcelona inclosos en l’àmbit del Pla, 152.682 

hectàrees estan classificades com a sòl no urbanitzable (el 88,96% del total); 10.431 hectàrees 

com a sòl urbà (el 6,08% del total); i 4.024 hectàrees com a sòl urbanitzable (el 2,34% del total). 

Si creuem la proposta de traçat de les tres Vies Blaves respecte a la classificació del sòl que 

consta en els arxius MUC, constatem que dels 274 quilometres totals de traçat 232 quilòmetres 

transcorren per sòls classificats com a no urbanitzables (el 84,80% del total del traçat); 29 

quilòmetres travessen sòls urbans (un 11,7%); i 9 quilòmetres trepitgen sòls urbanitzables (un 

3,44% del total). 

Cal tenir present que el Mapa urbanístic de Catalunya manté com a classe de sòl la que ha fixat 

l’instrument de planejament general inicialment, sense actualitzar el canvi de classificació 

resultant de l’aprovació definitiva dels instruments de planejament derivat i dels diferents 

instruments de gestió posteriors 

- PLANEJAMENT DERIVAT 

Tal i com s’ha dit en l’apartat anterior, els arxius utilitzats per a conèixer la classificació 

urbanística del sòl de l’àmbit del PDU, han de ser contrastats amb el planejament derivat que ha 

pogut variar aquesta classificació inicial. 

Per a tenir un coneixement més acurat del règim urbanístic dels sòls s’han emprat els arxius 

digitals del MUC sobre expedients de planejament derivat aprovats definitivament que han estat 

facilitats per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (en concret els arxius 

2_MUC_AMBIT_PD.shp i MUC_AMBIT_PD_VBB_nous.shp). 

Els traçats de les Vies Blaves proposats inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA 

Natura SL travessen per diversos àmbits i/o sectors sobre els que s’ha tramitat i aprovat 

definitivament diferents instruments de planejament derivat. Seguidament es fa una relació 

d’aquests instruments, d’acord amb les dades que consten en els arxius del MUC. La relació 

d’instruments segueix un ordre geogràfic, aigües avall de cada riu (veure plànol E10e. 

Planejament general. Planejament derivat tramitat): 

• VIA BLAVA LLOBREGAT 

Castellar de n’Hug: 

- Pla especial d'equipaments del Clot del Moro (2001 / 003108 / N). 

La Pobla de l’Illet: 

- PEU d'infraestructura ferroviària del tren turístic de l'Alt Llobregat (2005 / 017400 / N). 

- Pla especial urbanístic (2013 / 052490 / N). 

Guardiola de Berguedà: 

- Pla especial del Centre d'activitats esportives, culturals i didàctiques de Cal Companyó 

(1993 / 003029 / N). 

PDU Vies Blaves Barcelona Font MUC i IDESCAT 1 gener 2016

comarca municipi figura SU SUB SNU

Riu Llobregat

Berguedà Castellar de n'Hug NSP 19 4.672

Berguedà Pobla de Lillet, la NSP 28 6 5.125

Berguedà Sant Julià de Cerdanyola NSP 13 1.178

Berguedà La Nou de Berguedà POUM 10 2 2.463

Berguedà Guardiola de Berguedà NSP 21 6 6.136

Berguedà Cercs POUM 109 7 4.667

Berguedà Berga POUM 270 120 1.835

Berguedà Olvan NSP 41 65 3.455

Berguedà Avià POUM 86 11 2.616

Berguedà Casserres NSP 45 36 2.878

Berguedà Gironella PGO 137 39 518

Berguedà Puig-reig PGO 135 68 4.377

Bages Gaià NSP 9 3.928

Bages Navàs NSP 101 9 8.008

Bages Balsareny PGO 139 63 3.483

Bages Sallent POUM 345 77 6.069

Bages Navarcles NSP 153 43 364

Bages Sant Fruitós de Bages PGO 315 257 1.654

Bages Talamanca NSP 24 16 2.888

Bages Manresa PGO 730 325 3.094

Bages Pont de Vilomara, el PGO 192 46 2.559

Bages Sant Vicenç de Castellet PGO 147 93 1.482

Bages Castellgalí POUM 206 43 1.468

Bages Castellbell i el Vilar POUM 229 19 2.599

Bages Monistrol de Montserrat NSP 87 37 1.066

Bages Artés NSP 118 42 1.618

Moianès Calders POUM 82 12 3.208

Baix Llobregat Collbató PGO 122 148 1.536

Baix Llobregat Esparraguera PGO 423 140 2.163

Baix Llobregat Olesa de Montserrat PGO 288 151 1.202

Baix Llobregat Abrera PGO 262 377 1.356

Baix Llobregat Martorell PGO 529 188 577

Vallès Occidental Castellbisbal POUM 945 74 2.078

Riu Anoia

Anoia Copons NSP 11 5 1.853

Anoia Rubió NSP 7 4.793

Anoia Argençola NPU 6 143

Anoia Veciana POUM 8 23 3.865

Anoia Jorba POUM 54 18 3.033

Anoia Igualada PGO 622 15 184

Anoia Santa Margarida de Montbui NSP 75 66 2.620

Anoia Vilanova del Camí POUM 165 66 817

Anoia Pobla de Claramunt, la NSP 78 189 1.587

Anoia Torre de Claramunt, la NSP 281 39 1.174

Anoia Capellades PGO 74 11 207

Anoia Cabrera d'Anoia NSP 235 14 1.459

Anoia Vallbona d'Anoia NSP 43 34 566

Anoia Piera NSP 816 93 4.811

Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia POUM 241 116 1.539

Alt Penedès Subirats POUM 239 28 5.334

Alt Penedès Gelida POUM 277 39 2.333

Baix Llobregat Castellví de Rosanes PGO 132 35 1.461

Baix Llobregat Sant Esteve Sesrovires PGO 308 490 1.056

Baix Llobregat Martorell (dades a dalt)

Riu Cardener

Bages Cardona POUM 115 50 6.505

Bages Navàs (dades a dalt)

Bages Sant Mateu de Bages NSP 14 6 10.123

Bages Súria NSP 108 43 2.192

Bages Callús PGO 47 39 1.159

Bages Sant Joan de Vilatorrada POUM 115 86 1.448

Bages Manresa (dades a dalt)

Bages Castellgalí (dades a dalt)

Solsonès Pinós (enclau) 103

TOTAL 10.431 4.024 152.682

6,08% 2,34% 88,96%

Plànol E10d. Planejament general. Classificació del sòl 
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- Pla parcial d'ordenació de la zona del Collet, marge dret de la carretera C-1411 (1993 / 

002364 / N). 

Avià: 

- Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no 

urbanitzable (2010 / 040080 / N). 

Casserres: 

- Pla especial urbanístic (2013 / 050382 / N). 

Gironella: 

- Pla de millora urbana per a la regulació paisatgística de les edificacions de la façana 

del riu Llobregat (2012 / 048177 / N). 

Puig-reig: 

- Pla parcial d'ordenació PP3 i PP11 (1999 / 001035 / N). 

- PEU de protecció del patrimoni arquitectònic de la Colònia Vidal (2009 / 039261 / N). 

- Pla parcial d'ordenació can Vidal (1990 / 000411 / N). 

- Modificació puntual del PP cal Vidal, illa 3 (1999 / 001028 / N). 

- Pla parcial de delimitació del sector industrial de can Vidal 2 (2006 / 024696 / N). 

- Modificació del PP de delimitació del sector industrial can Vidal 2 (2011 / 044487 / N). 

Navàs: 

- PEU catalogació de masies i cases rurals en SNU (2007 / 026444 / N). 

Artés: 

- PEU del catàleg de masies i cases rurals i inventari de cases en SNU (2010 / 041247 / N) 

Sant Fruitós de Bages: 

- Pla especial per a la conservació del patrimoni històric i la definició d'usos de Sant 

Benet de Bages (2003 / 009833 / N). 

- Pla especial urbanístic (2012 / 048185 / N). 

Manresa: 

- Pla especial protecció patrimoni i catàleg (1984 / 000003 / N). 

- PEU del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable (2008 / 031365 / N). 

- PEU de protecció d'arbres i arbredes d'interès municipal (2011 / 043928 / N). 

- PEU de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic (2011 

/ 044711 / N). 

- MP PEU de masies i cases rurals en SNU i Text refós (2013 / 050348 / N). 

Monistrol de Montserrat: 

- Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (1988 / 005643 / N). 

- Pla especial urbanístic (2013 / 051534 / N). 

Esparraguera: 

- PEU d'ordenació de les infraestructures de telecomunicació (2007 / 029443 / B). 

Olesa de Montserrat: 

- Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic (1994 / 000802 / B). 

- Modificació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic per a la inclusió 

de les xemeneies industrials (2003 / 010530 / B). 

Abrera: 

- Pla parcial d'ordenació Can Moragas (1989 / 001315 / B). 

- Modificació del Pla parcial del sector industrial Can Moragas (1994 / 000317 / B). 

- Pla especial urbanístic (2010 / 041532 / B). 

Castellbisbal: 

- PEU desenvolupament instal·lacions d'antenes de telefonia mòbil (2009 / 036725 / M). 

• VIA BLAVA CARDENER 

Súria-Cardona-Solsona:  

- PE per al Projecte de conducció i subministrament de gas natural (2007 / 027245 / N). 
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Navàs:  

- PEU de catalogació de les masies i cases rurals en SNU (2007 / 027245 / N). 

Sant Mateu de Bages:  

- PEU de catalogació de les masies i cases rurals en SNU (2009 / 036663 / N). 

Súria:  

- PEU del Catàleg de masies i cases rurals (2010 / 043076 / N). 

Callús: 

- Pla especial del catàleg de masies i cases rurals (2012 / 048772 / N). 

Sant Joan de Vilatorrada: 

- Pla especial d'infraestructura viària per als accessos al centre penitenciari Lledoners i 

al sector urbanitzable delimitat de mas Mollet SUBd-4 (2006 / 024531 / N). 

- Pla parcial del sector residencial del Canal (1997 / 000534 / N). 

Manresa: 

(Cal tenir en compte les cinc figures de planejament citades en la VB Llobregat). 

• VIA BLAVA ANOIA 

Argençola: 

- Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 

urbanitzable (2014 / 055388 / N). 

Veciana: 

- Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no 

urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació (2007 / 028097 / N). 

Copons:  

- Pla especial de la unitat d'actuació industrial sector 10a (2004 / 014734 / N). 

Rubió:  

- PEU del catàleg i inventari de les edificacions existents en SNU (2009 / 037273 / N). 

Jorba: 

- Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals (2012 / 047332 / N). 

Santa Margarida de Montbui:  

- Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals (2012 / 046601 / N). 

Igualada: 

- Pla especial de vialitat de les adoberies (1988 / 004852 / N). 

- Modificació puntual del Pla especial de vialitat de les adoberies (1996 / 000120 / N). 

- PE de protecció i conservació del Patrimoni arquitectònic i catàleg (2001 / 000512 / N). 

La Pobla de Claramunt: 

- Pla especial de reforma interior del sector S.1, S.2 (1988 / 005690 / N). 

Subirats: 

- Pla especial d'ordenació del sector on s'emplacen les instal·lacions Agromillora 

Catalana, SA a la partida el Rebato i can Bosch (2002 / 001122 / B). 

- Pla especial urbanístic (2014 / 053530 / B). 

Sant Esteve Sesrovires: 

- Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres (2010 / 041532 / B). 

- Pla especial del catàleg de masies i cases rurals (2013 / 049711 / B). 

- XARXA PROJECTADA 

Per tal de tenir coneixement sobre les diferents infraestructures projectades que poden intersecar 

amb les Vies Blaves Barcelona s’han creuat els traçats proposats inicialment pels estudis elaborats 

per l’empresa ACNA Natura SL amb les bases cartogràfiques digitals del Mapa urbanístic de 

Catalunya (MUC) que es troben disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat (en 

concret l’arxiu MUC_XPROJ.shp). 

Aquestes reserves de sòl per al traçat d’infraestructures viàries han estat efectuades pels 

instruments de planejament general, segurament a petició dels organismes sectorials competents 

Plànol E10b. Planejament general. Xarxa projectada 
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en els seus informes (veure plànol E10b. Planejament general. Xarxa projectada). Tot i així, no 

poden ser considerats com a reserves fermes i hauran de ser contrastades amb els diferents 

projectes sectorials. 

- SECTORS TRANSVERSALS 

Les traces de la Via Blava proposades travessen per diversos àmbits i/o sectors sobre els que el 

planejament general municipal preveu la redacció de diversos instruments de planejament derivat 

transversal.  

Per tal de tenir coneixement de les possibles incidències del desenvolupament d’aquestes figures 

de planejament previstes pel planejament general sobre les Vies Blaves Barcelona s’han creuat els 

traçats proposats inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL amb les bases 

cartogràfiques digitals del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) que es troben disponibles al web 

del Departament de Territori i Sostenibilitat (en concret l’arxiu MUC_TRAN.shp). 

Seguidament es fa una relació d’aquests instruments, d’acord amb les dades que consten en els 

citats arxius. La relació d’instruments segueix un ordre geogràfic, aigües avall de cada riu (veure 

plànol E10c. Planejament general. Sectors transversals): 

• VIA BLAVA LLOBREGAT 

Cercs: 

PE Vv. Pla especial via verda. 

PE E. Pla especial Embassament. 

Sallent: 

PE-01. Pla especial Llobregat-Gavarresa. 

Navarcles: 

P.E.2. Estació de servei. 

P.E.3. El Galobart. 

El Pont de Vilomara i Rocafort: 

PEPMN1. Pla especial de protecció del medi natural de la Ribera nord. 

PEPMN2. Pla especial de protecció del medi natural de la Ribera sud. 

Castellbell i el Vilar: 

PEU 1 Parc fluvial La Bauma 

PEU 3 AgroBauma 

Monistrol de Montserrat: 

PE 2. Pla especial ordenació espais riberencs riu Llobregat. 

PE 6. Pla especial transformació sector industrial Puig i Font. 

Esparraguera: 

PE Protecció de la muntanya de Montserrat. 

• VIA BLAVA CARDENER 

Cardona: 

La Plantada. 

Súria: 

SNU-0. Sector Cal Jover. 

SNU-2. Sector de les Hortes del Reguant. 

Callús: 

PE2. Pla especial de la llera del riu Cardener. 

Castellgalí: 

PE Accés Castellgalí. 

• VIA BLAVA ANOIA 

Vilanova del Camí: 

PE7. Parc del riu Anoia. 

Gelida: 

PEp-1. Pla especial per a la millora dels espais agrícoles, forestals i fluvials i, en general, 

del medi natural i el paisatge, l’Anoia. 

Plànol E10c. Planejament general. Sectors transversals 
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6. DIAGNOSI 

Tal i com s’ha citat en l’apartat d’antecedents d’aquesta memòria, l'any 2015, la Diputació de 

Barcelona decideix engegar el projecte Vies Blaves Barcelona com a prioritari en la dinamització 

turística de les comarques de Barcelona. 

Amb aquest objectiu encarregà a l’empresa ACNA, Activitats Natura, SL els següents treballs: 

• Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i 

Castellbisbal. 

• Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic del Cardener. 

• Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. 

Tal i com s’especifica en les respectives memòries dels treballs citats, dirigits per Jaume 

Bonaventura: 

“El treball de camp i les relacions amb les administracions general, comarcal i local, amb 

experts -biòlegs, ecòlegs, enginyeries i empreses- ha permès oferir una proposta que ajustant-

se al màxim al recorregut del riu i respectant les zones vulnerables, pugui constituir un 

itinerari molt atractiu que gairebé sempre evita travessar pel mig les zones industrials i 

urbanitzades però oferint la màxima connectivitat amb la xarxa de recursos turístics, de 

transport i de serveis. 

Això solament ha estat possible mercès a l’oportú ús de tecnologies constructives, bàsicament 

dels guals, però també alguns ponts i passos elevats, de l’ús de les zones de servitud fluvial i, 

en menor quantia, del plantejament d’ocupacions que en cap cas representen un perjudici 

greu per als propietaris perquè sempre discorren arrambades a la línia de vegetació ajustada 

al riu, al marge dels conreus. De no ser així, repetim, el recorregut resultant perdrà la major 

part de l’encant potencial i, en conseqüència, del seu valor com a element dinamitzador.” 

El camí proposat en els citats treballs representa la millor solució trobada a partir de l’aplicació 

jeràrquica dels següents criteris: 

• Amplada possible de fins a 3 metres; el camí s’ha de poder fer a peu i amb bicicleta 

(excepcions puntuals admeses en passos obligats i curts). 

• Pendents de pujada en direcció al Llobregat suaus (de fins al 5%). S’admeten trams amb 

pendents superiors si no passen de 200-300 metres, fins i tot i pot haver graonades puntuals. 

• Situat com més proper al riu millor. 

• Amb menys possibilitat de problemes de pas amb propietaris en comparació a altres solucions 

possibles. 

• Amb menys obres necessàries en comparació a altres solucions possibles. 

Els treballs proposen un traçat principal i únic per a cada camí, segmentat en funció de la 

rellevància de les actuacions necessàries (traçat existent que no requereix obres rellevants; traçat 

existent que si requereix obres rellevants; traçat no existent on s’ha d’obrir camí). També es 

reconeixen traçats complementaris (variants al traçat principal que aporten valor afegit 

significatiu) i accessos (enllaços amb els nuclis). 

Un cop analitzades les diferents informacions a tenir en compte al respecte de les traces 

proposades, es procedeix a redactar una diagnosi sobre els recursos, les problemàtiques i els 

criteris d’actuació per a la realització del projecte Vies Blaves Barcelona. 

6.1. LES VIES BLAVES I LES MATRIUS TERRITORIALS 

- RECURSOS 

L’àmbit d’estudi presenta una diversitat d’hàbitats molt elevada, amb un total de 96 hàbitats 

diferents, d’acord a la cartografia consultada. Aquesta gran varietat es relaciona especialment 

amb el fet que els trams dels rius estudiats creuen un territori molt vast, que varia tant en relació 

a les condicions climatològiques, com en relació a la orografia i les característiques geològiques, 

anant des d’ambients d’alta muntanya als de la plana prelitoral. 

Aquesta diversitat d’hàbitats es tradueix en un ampli ventall d’espècies presents, incloent 

diverses espècies en perill d’extinció. D’entre elles també destaca l’elevat nombre d’espècies 

protegides tant per la legislació de rang europeu, estatal, com autonòmic. 

És remarcable també la presència de nombrosos hàbitats d’interès comunitari (HIC), 27 hàbitats, 

d’entre els quals 6 són d’interès prioritari i força escassos a Catalunya. 

Pel que fa a la connectivitat ecològica, segons els estudis cartogràfics efectuats, l’àmbit té un 

paper com a connector molt notable i quasi continu al llarg de grans extensions. Caldrà fer 
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especial atenció en aquells paratges que el PTPCC i el PTMB han identificat com d’especial 

significació territorial per a la connectivitat ecològica, estudiant-los en profunditat i aplicant-hi 

tractaments específics.  

En aquest sentit, és important tenir en compte la relació dels espais fluvials i els diversos espais 

protegits que aquests comuniquen fent d’espina dorsal d’aquests. S’haurà d’assegurar, per tant, 

la funció connectora dels rius entre aquests espais i, si és el cas, potenciar-la. 

Per altra banda, l’àmbit es reconeix com un espai generador de recursos ecosistèmics que es van 

intercalant a diferents àrees. Així, mentre que a les zones muntanyoses s’ofereixen importants 

serveis de proveïment de biomassa forestal i de regulació per la captació de CO2, en els espais 

planers destaca la generació de serveis de proveïment de productes agrícoles. L’àmbit destaca 

també en l’oferta de serveis culturals, especialment en els espais protegits, on també són 

remarcables els serveis de suport com a hàbitats per a la biodiversitat. 

- PROBLEMÀTIQUES 

Tot i la presència de recursos naturals d’elevat valor descrits a l’apartat anterior, s’han detectat 

diverses problemàtiques de caire ecològic i ambiental. En primer lloc, destaca a nivell general la 

pressió antròpica que reben els rius estudiats. Es tracta d’una pressió que es fa palesa tant en 

l’ocupació dels espais fluvials, ja sigui per usos urbans, per infraestructures de transport, per usos 

industrials o agrícoles, com en l’explotació de les aigües d’aquests rius, que de nou pot tenir 

finalitats diverses, tal i com s’ha recollit als apartats d’anàlisi. 

S’ha vist com l’ocupació dels espais fluvials s’ha traduït en una banalització dels seus ecosistemes 

a diversos punts dels rius. Aquest fenomen s’observa, per exemple, en el fet que els hàbitats 

urbans i industrials (Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada, codi 86a, 

d’acord a la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12)) representen 

l’hàbitat de major ocupació en l’àrea estudiada, amb 1.531,58 ha, el que suposa un 20,82% del 

total de l’àmbit. 

L’ocupació de l’àmbit fluvial per usos urbans desemboca també en una disminució dels serveis 

ecosistèmics implicats, tant de proveïment, de regulació, de suport, com culturals. 

Pel que fa als usos de l’aigua, és remarcable la intensitat d’ús que pateixen els rius estudiats, 

especialment per abastament d’aigua potable i amb finalitats industrials. Si bé la qualitat de 

l’aigua ha viscut una progressiva millora als rius estudiats en les darreres dècades, encara es 

detecten a molts trams superacions de diversos paràmetres químics i una qualitat ecològica 

moderada, de manera que en determinats punts no es compleixen els objectius fixats per la 

legislació.  

Cal també destacar com una amenaça per a l’àrea estudiada els escenaris previstos de canvi 

climàtic. S’espera que la disponibilitat d’aigua als tres rius disminueixi en els propers anys, 

afectant especialment als trams mitjos i baixos, i, d’entre els tres rius, de forma més intensa, a 

l’Anoia. També es preveu un augment de l’ocurrència de precipitacions torrencials que poden 

augmentar l’erosivitat dels rius i generar modificacions a les lleres. Per tot això, és imprescindible 

que l’adaptació i mitigació d’aquests aspectes en relació al canvi climàtic es tinguin en compte en 

el Pla. 
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6.2. LES VIES BLAVES: EL PATRIMONI, EL TRAÇAT I EL PLANEJAMENT 

L’objecte d’aquest apartat és identificar els punts del traçat de les Vies Blaves proposats 

inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL on hi trobem recursos, 

potencialitats i/o conflictes al respecte del Patrimoni, les obres de traçat i el planejament vigent, 

per tal de definir els criteris d’actuació a seguir en cada cas. 

En el volum 3. Documentació gràfica d’aquest Avanç de planejament s’incorpora una sèrie de 12 

plànols en els que es descriuen: els elements patrimonials a l’entorn del traçat proposat; la 

planejament sobre el que discorre la proposta de traçat. Cadascuna d’aquestes informacions es 

mostra sobre una franja temàtica, de 3 kilòmetres d’amplada. 

- LES VIES BLAVES I EL PATRIMONI 

Com a metodologia de treball s’ha desenvolupat una anàlisi prèvia de l'entorn físic que incideix 

directament sobre les tres “Vies Blaves” considerades, amb capacitat per influir en les accions, 

patrimonials i mediambientals, a determinar en la proposta normativa i d’actuació prevista. En 

aquest sentit hem establert una amplada de 3 km (1,5 km + 1,5 km des de l’eix fluvial) on s’han 

referenciat tots els béns patrimonials, atenent a les categories que determina la Llei de Patrimoni 

Cultural Català : Béns arquitectònics; Béns arqueològics, paleontològics i geològics, Béns naturals, 

Béns ambientals - paisatgístics i Béns socioculturals – etnològics.  

Per a la formulació de la proposta de reconeixement, identificació, senyalització, difusió i 

dinamització del patrimoni cultural és necessari tenir present una avaluació general o diagnosi 

prèvia. 

Un aspecte negatiu general, especialment en el marc del patrimoni cultural, és la manca de 

coordinació entre els diferents planejaments i la superposició, moltes vegades contradictòria, 

entre els mateixos. Altrament, en el camp patrimonial, l’aplicació de mesures derivades de plans 

directors estratègics, com el PDU de les Colònies Industrials, no s’han portat a terme o segueixen 

esperant la modificació de planejaments generals o derivats d’àmbit municipal. 

• Aspectes negatius detectats 

- Manca de reconeixement pel que fa als valors culturals propis inherents als camins 

tradicionals que, resseguint els cursos fluvials, enllacen els municipis. Molts d’ells s’han 

perdut, en alguns trams, són de difícil recuperació. 

- Pèrdua de molts referents en les comunicacions que s’havien establert de forma paral·lela 

als rius. En aquest cas cal esmentar el traçat de l’antic carrilet entre Sallent i Guardiola 

de Berguedà, a la conca del Llobregat o alguns trams de les antigues carreteres que han 

estat abandonades des de la posada en marxa de les variants, primer, i de les autovies, 

desprès. 

- Si bé les Colònies industrials estan identificades, més o menys reconegudes i algunes 

catalogades, no hi ha una política de vertebració de totes elles que incideixi en el 

reconeixement patrimonial com a conjunt. Novament cal parlar de superposició de 

planejament que dificulta prendre accions en la defensa i la preservació d’aquest 

patrimoni. 

- Deteriorament i desaparició progressiva d’elements de l’arquitectura tradicional vinculats 

a l’agricultura i la ramaderia situats prop dels cursos fluvials: molins, sínies, etc.  

- No es coneixen ni valoren prou les qualitats expressades en les estructures i tipologies 

industrials que se situen prop dels tres cursos fluvials: Minicentrals, Canals, Rescloses, 

Fàbriques de riu,... Molts d’aquests, tot i disposar d’alguna figura de protecció, són 

abandonats i presenten un estat deficient i/o molt deficient.  

- No s'han assumit els valors patrimonials que representen el conjunt (la UIP) de cadascuna 

de les tres valls fluvials.  

- En els àmbits urbans les ciutats no contemplen ni gaudeixen del riu. En canvi des del riu 

es veu, en molts casos, la veritable façana històrica de la ciutat. 

- Deteriorament progressió o, fins i tot, desaparició d’elements clau en la infraestructura 

de comunicació, com passarel·les, ponts suspesos, antics ponts, etc. 

- Aspectes derivats de proteccions patrimonials insuficients. És el cas d’ermites, masos, 

tines, que tot i ser reconeguts com a béns protegits, els entorns no disposen de cap 

protecció i, per tant es poden fer actuacions que malmeten la seva visió paisatgística i 

l’arrelament històric. 

- Atenció deficitària en la definició conjunta de criteris i normes per a la millora de 

l'accessibilitat “sostenible” als entorns fluvials, especialment vinculada a aspectes 

turístics i culturals. Manca d’una planificació general. 

Plànol T1a . Ortofoto, topogràfic i qualificació del sòl. Tram L2. 
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- Senyalització i identificació d’elements referents, si n’hi ha, de forma “localista” o 

fragmentada. No hi hagut cap pla integral de senyalització i de difusió unitària en el 

tractament del patrimoni cultural en els tres cursos fluvials. 

- Règim de dotacions i/o equipaments de difusió cultural de proximitat molt fraccionat, 

desenvolupat a nivell local. 

- No s'han establert, fins a la data, polítiques de planejament territorial directament 

vinculades al reconeixement dels rius com a recurs cultural, ambiental i paisatgístic. És a 

dir, definir els sistemes hídrics associats al concepte de paisatge cultural. 

- L'absència d'un PDU com el que es proposa amb la finalitat de valorar, en la seva totalitat, 

el patrimoni tangible i intangible i determinat les grans línies a desenvolupar en el 

planejament sectorial ha impedit, sense cap dubte, la preservació d'alguns elements i 

espais singulars que han desaparegut irremeiablement. 

- La infraestructura turística actual, a les tres valls, és insuficient per cobrir noves 

demandes derivades del desenvolupament del sector del turisme cultural i d’activitats 

vinculades al lleure. 

- És perfectament comprensible que, ara per ara, cadascuna de les tres valls en el seu 

conjunt no disposin d'una visió sobre la rendibilitat que pot generar el patrimoni cultural i 

paisatgístic al llarg de les respectives conques. 

- Pocs habitants dels municipis que són travessats pels tres rius són conscients del valor 

singular i estratègic que representa reconèixer la totalitat d’un riu i els seus entorns 

cultural. 

• Aspectes positius detectats 

- Diversitat i pluralitat d’elements patrimonials i de paisatge d'alt valor cultural. 

- Resten espais i entorns patrimonials que tot i haver patit alguna alteració són fàcilment 

recuperables. 

- Hi ha una concepció generalitzada en la ciutadania dels diversos municipis, favorable per 

destacar la importància estratègica dels cursos fluvials i els seus entorns com a valors 

culturals i paisatgístics. 

- Hi ha casos reeixits que s’han mostrat exitosos, com la Sèquia de Manresa, que apart del 

seu reconeixement històric, patrimonial i paisatgístic, desenvolupa una activitat lúdica i 

de lleure associada. 

- Interès, des de les administracions municipals, per millorar la connectivitat a través de les 

lleres fluvials, potenciant els camins històrics i destacant els seus valors patrimonials i 

paisatgístics. 

- Els espais que han estat recuperats són valorats positivament i exerceixen un efecte crida 

que ajuda a la seva difusió. És el cas d’alguna de les Colònies Industrials o fàbriques -la 

major part integrades en el sistema del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya (mNACTEC)- com la Colònia Sedó, la Colònia Vidal, el Molí paperer de 

Capellades o el Museu del Ciment.  

- Rescatar un patrimoni de l'oblit genera a la població, un fort sentiment d'identitat, 

estimulant els valors de la memòria històrica en els més grans i, en general, en tots els 

ciutadans. La mateixa acció d’abordar el Pla Director representa, per si mateix un actiu a 

valorar i que cal comunicar-ho convenientment. 

- Hi ha forces municipis que ja disposen del seu Mapa de Patrimoni Cultural. Promogut per 

la Diputació de Barcelona, aquesta és una eina bàsica en el tractament integral de tot el 

patrimoni cultural que disposa un determinat municipi. 

- En altres municipis s’han redactat, recentment, plans especials de patrimoni i catàlegs de 

béns, que tracten de forma integral el patrimoni cultural sota les línies apuntades a l’inici 

del capítol d’anàlisi. 
  

Plànol T1a. Ortofoto patrimoni .Tram L4. 
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- LES VIES BLAVES I EL SEU TRAÇAT 

Dels tres estudis dels costos d’adequació de les Vies Blaves efectuats per ACNA Natura SL, s’han 

extret les dades següents: 

 

Camí del Llobregat. Quadre resum 

 

Principal 

Recorregut a 
habilitar 

El traçat principal és únic i rep el 
nom de Camí del Llobregat. Està 
segmentat en funció de la rellevància 
de les actuacions necessàries 

140,530 km  

Traçat existent que NO requereix 
obres rellevants 

91,760 km El color del traçat és 
blau 

Traçat existent que SÍ que requereix 
obres rellevants 

23,413 km El color del traçat és 
blau amb perfilat 
negre 

Traçat no existent on s’ha d’obrir 
camí 

25,357 km El color del traçat és 
blau i la línia 
intermitent 

Complementaris Variants al traçat principal que 
aporten valor afegit significatiu 

29,430 km  

 

Camí del Cardener. Quadre resum 

 

Principal 

Recorregut a 
habilitar 

El traçat principal és únic i rep el 
nom de Camí del Cardener. Està 
segmentat en funció de la rellevància 
de les actuacions necessàries 

54,743 km  

Traçat existent que NO requereix 
obres rellevants 

35,57 km El color del traçat és 
blau 

Traçat existent que SÍ que requereix 
obres rellevants 

9,843 km El color del traçat és 
blau amb perfilat negre 

Traçat no existent on s’ha d’obrir 
camí 

9,33 km El color del traçat és 
blau i la línia 
intermitent 

Complementaris Variants al traçat principal que 
aporten valor afegit significatiu 

28,802 km  

Accessos Enllaços amb els nuclis habitats, 
especialment capitals de municipi 

Camí del riu del 
CC Bages de 2014 

Estudi d’un camí del Cardener 
possibilista, que no contempla 
actuacions constructives de relleu 

40,38 km 
de traçat 
divergent 
(72,5%) 

 

 

Camí de l’Anoia. Quadre resum 

 

Principal 

Recorregut a 
habilitar 

El traçat principal és únic i rep el nom 
de Camí de l’Anoia. Està segmentat 
en funció de la rellevància de les 
actuacions necessàries 

47,991 km  

Traçat existent que NO requereix 
obres rellevants 

30,399 km El color del traçat és 
blau 

Traçat existent que SÍ que requereix 
obres rellevants 

14,328 km El color del traçat és 
blau amb perfilat 
negre 

Traçat no existent on s’ha d’obrir 
camí 

3,264 km El color del traçat és 
blau i la línia 
intermitent 

Complementaris Variants al traçat principal que 
aporten valor afegit significatiu 

24,298 km  

Accessos Enllaços amb els nuclis habitats, 
especialment capitals de municipi 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
de la Conca 
d’Òdena 

Camí del Parc Fluvial de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena 

19,392 km  

 
  

Plànol T1a. Topogràfic traçat. Tram L4. 
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- LES VIES BLAVES I EL PLANEJAMENT VIGENT 

La traça de les Vies Blaves proposada pels documents següents: ”Estudi de costos d'adequació del 

camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i Castellbisbal”, “Avant projecte d'adequació del camí 

turístic del Cardener” i “Avantprojecte d'adequació del camí turístic de l’Anoia”, tots ells 

elaborats per ACNA Natura SA per encàrrec de la Diputació de Barcelona, transcorre aquesta 

classificació de sòl. 

Aquesta condició no és homogènia en els tres traçats ja que en el cas de la Via Blava del riu 

Llobregat, que és el que té la longitud més llarga en tot el seu recorregut, el pas pel sòl classificat 

com a no urbanitzable no arriba al 80% (79,51% ), mentre que en el cas de la Via Blava de l’Anoia 

és més del 90% (90,92%) i en el cas de la Via Blava del Cardener es situa proper a la mitjana de les 

tres vies, amb un 86,26% del seu transcorregut sobre sòl no urbanitzable. 

Precisament sobre aquest sòl no urbanitzable és on l’execució de la Via Blava presentarà menys 

complexitat per a la seva execució, ja que en molts casos és una realitat sobre la que caldrà fer 

obres de millora o potser caldrà traçar de nou, amb la única complexitat tècnica de garantir la 

seva executivitat i, a la vegada, preveure els mecanismes necessaris per garantir la seva obtenció 

per la via expropiatòria allà on la Via Blava passa per sòls que no són propietat de l'administració 

pública. 

Si comptabilitzen els trams de la Via Blava que discorren per sòl urbà resulta que, en el conjunt 

de les Vies Blaves, un 12,50% de les mateixes passen per aquesta classificació de sol i, dins 

d’aquesta classe de sòl, quasi sempre més del 90% ho fa per sòl urbà consolidat, amb una 

proporció molt inferior que passa per sol urbà no consolidat. 

Aquesta proporció 90%-10% entre sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat es repeteix a les tres 

Vies Blaves (Llobregat, Anoia i Cardener) amb valors molt aproximats a aquests. No obstant això, 

el percentatge total de sòl urbà és molt més present en la Via Blava del Llobregat, amb un 15,49% 

del seu traçat, mentre que en la Via Blava de l’Anoia és tan sols del 8,14%, que és el percentatge 

de sòl urbà més baix de les 3 vies i, finalment, un 10,92% en la Via Blava del Cardener. 

En les fases posteriors caldrà posar una atenció especial precisament sobre aquesta part 

minoritària de la Via Blava que passa pel sòl urbà no consolidat ja que, malgrat que el seu 

percentatge és molt reduït (amb un 1,39% en la Via Blava del Llobregat, un 0,59% en la Via Blava 

de l’Anoia i un 1,08% en la Via Blava del Cardener) es comptabilitzen uns 3.000 metres lineals, 

que el document del PDU a aprovar inicialment haurà de tractar amb cura, a fi i efecte de 

garantir la seva executivitat i ajustar les despeses econòmiques que garanteixi l'ocupació del sòl 

de les Vies Blaves cercant, si és possible, alternatives a aquest traçat que estan pendents de la 

tramitació del corresponent planejament derivat ja que, malgrat el PDU actuarà com a títol 

legitimador de les expropiacions, es considera raonable que en la mesura del possible és puguin 

evitar processos d'expropiació de sòls que podrien tenir la naturalesa de sòls urbans. 

Finalment, les Vies Blaves passen per un percentatge molt menor de sòl urbanitzable amb un 

3,48% que equival, aproximadament a 9.500 metres lineals del seu recorregut, la major part 

concentrats sobre la Via Blava del Llobregat, ja que la Via Blava de l'Anoia aquest percentatge no 

arriba a l'1% (en concret, un 0,94%) i en el cas de la Via Blava del Cardener aquesta situació està 

lleugerament per sota de la mitjana (amb un 2,79% del total). 

Dins de les diferents categories del sòl urbanitzable cal fer notar que només en el cas de la Via 

Blava del Llobregat hi ha presència de sòl urbanitzable no delimitat i la seva quantificació no és 

menor ja que més del 30% del recorregut lineal de la Via Blava en estudi ho fa dins aquesta 

classificació de sòl i la resta, que equival a uns 5.000 metres lineals, ho fa en la classificació de 

sòl urbanitzable delimitat. 

Sobre aquest sòls, amb un criteri similar al enunciat pel sòl urbà no consolidat, el PDU cercarà la 

localització més idònia i adequada de la via, establint com a criteri, sempre que sigui possible, 

cercar un itinerari alternatiu que eviti l’afectació sobre sectors de planejament que s'hagin de 

desenvolupar. 

En aquest sentit, cal fer notar que les dades relacionades amb aquest apartat són estretes de 

l’explotació més recent del Mapa Urbanístic de Catalunya, per tant caldrà certificar la vigència 

d’aquesta classe de sol i avaluar, de forma més precisa i detallada, la situació real d'aquest sòls 

que, en conjunt, suposen casi 10 km del total de les Vies Blaves, podent identificar en aquests 

moments fins un conjunt de quatre situacions de naturalesa totalment diferent i que de major a 

menor grau de consolidació de drets es poden agrupar els quatre apartats següents: 

1) Sòls que ja han estat transformats i urbanitzats i que han complert amb les obligacions del 

planejament urbanístic i que a tots els efectes són actualment sòls urbans i dels que encara 

resta pendent en el MUC actualitzar aquesta classificació de sol. 

2) Sòls amb planejament derivat ja ha aprovat i dels que la gestió està en diferents nivells de 

tramitació administrativa: ja sigui tramitat en la seva totalitat, en tramitació o pendent 

d'iniciar la tramitació. 

Plànol T1a. Qualificació del sòl, planejament. Tram L4. 
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3) Sòls en els actualment està en procés de redacció del corresponent Pla Parcial Urbanístic i 

que ja han iniciat un procés de concreció i destí de les diferents qualificacions establertes 

instrument de pagament general. 

4) Finalment, els sòls que encara no han iniciat cap tràmit respecte la redacció del 

corresponent pla parcial que haurien d'haver redactat. 

El coneixement més detallat d'aquesta situació, així com la millor i més precisa informació 

facilitada pels ajuntaments haurà de permetre prendre les determinacions més adequades 

respecte la millor coherència entre la voluntat de desplegar la Via Blava i els condicionaments que 

al planejament urbanístic vigent pot incidir sobre la mateixa. 
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6.3. LES VIES BLAVES I ELS ESPAIS FLUVIALS I ELS DOMINIS VISUALS 

L’objecte d’aquest apartat és identificar els punts dels traçats de les Vies Blaves proposats 

inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL recursos, potencialitats i/o 

conflictes al respecte de la zonificació hidràulica i els diferents dominis d’oportunitat dels espais 

fluvials associats. 

En el volum 3. Documentació gràfica d’aquest Avanç de planejament s’incorpora una sèrie de 12 

dels espais fluvials que ha estat tinguda en compte (atermenament estimat, zona de flux 

preferent i zona inundable); i els diferents dominis d’oportunitat dels espais fluvials associats 

(àrees amb matriu d’interès, zones amb serveis primaris, àrees d’interès de caràcter cultural o 

patrimonial, zones degradades en procés de transformació). 

- LES VIES BLAVES I LA ZONIFICACIÓ FLUVIAL DERIVADA DEL RDPH 

Tal i com s’ha comentat en aquest mateix document, en relació a la interacció de la proposta de 

traça dels camins del riu amb les zonificacions derivades del RDPH, s’ha optat per adoptar una 

estratègia general, reduint l’efecte de la transitorietat, estratègia que queda recollida en els 

següents punts: 

 Atermenament estimat: S’adopta com a representació provable del Domini Públic 

Hidràulic, ja que no s’han dut a terme el processos d’atermenament (deslinde) és el 

recurs més viable. 

 Zona de Flux Preferent: Tal i com s’ha exposat, aquesta zonificació no existeix, per tant 

s’ha de substituir per una aproximació. Els fets són que la taca de la ZFP quedarà 

continguda en la taca corresponent a període de retorn de 100 anys (T100), per tant 

aquesta és una bona aproximació (del costat de la seguretat), però es recorre de forma 

alternativa a la antiga zonificació del Sistema Hídric (SH) del RLU. El SH és una millora 

respecte al T100 perquè és una taca “interpretada”, per tant millorada i corregida i 

candidata a ser la precursora del ZFP. 

 Zona inundable: Aquesta és una zona semblant al mapa d’inundació corresponent al RLU 

però com que s’ha discontinuat l’accés a aquesta informació per derogació de l’article es 

recorre directament al mapa T500. 

Amb aquestes tres zonificacions escollides es pot fer una interpretació preliminar de l’impacte 

legal del pla en quant a usos compatibles amb l’objectiu d’aquest. Queda clar que per a ser 

completament coherents amb el RDPH, els treballs a realitzar també inclouran l’anàlisi de la Zona 

de Policia (ZP) i Zona de Servitud (ZS), però en aquesta fase encara no s’arriba a aquests punts.  

D’entrada, per tant, es fa un creuament de la traça inicial del camí amb aquests tres àmbits i es 

computen longituds d’afectació: 

i. La longitud total de la traça subministrada és de 273 km. 

ii. 47 km d’aquesta traça entren al DPH (representat per l’AE), per tant poden ser motiu de 

conflicte. 

iii. 93 km de la traça cauen a dins del ZFP (representada pel SH), en aquests trams les 

modificacions del paisatge són molt restrictives. 

iv. 18 km de la traça estan a ZI (representada per T500), en aquesta zona hi hauria problemes 

menors. 

v. 5.5 km de la traça corresponen a trams “NOUS” i estan a dintre del DPH, per tant en 

principi, han de negociar-se explícitament i la llei podria ser motiu de blocatge del pla. 

vi. 7 km de la traça corresponen a trams a “REN” (renovar) i estan a dins del DPH per tant la 

renovació ha der ser compatible amb la llei i podrien ser motiu de blocatge del pla. 

Només s’ha detallat la col·lisió amb el DPH perquè se suposa que no es classificarà la 

infraestructura com a “infraestructura lineal amb tendència al paral·lelisme a la llera”, tal i com 

recull el RDPH, de forma que s’evitaria una col·lisió sistemàtica i prohibició complerta i explícita 

d’ocupació del ZFP. 

 

Si s’assoleix aquest objectiu de no ser infraestructura lineal, el ZFP només estaria subjecte a les 

restriccions volumètriques. 
  

Plànol D1a. Zonificació Fluvial i Dominis de la Via Blava. Tram L1. 
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- LES VIES BLAVES I ELS DOMINIS VISUALS 

Per a garantir un traçat de les Vies Blaves coherent, d’interès i dinamitzador del territori, és 

necessari recolzar-se en aquells elements que interactuaran amb el futur traçat. Un cop 

identificats els trams de camins existents que han de servir de base per al traçat, s’ha realitzat 

l’esforç d’integrar tots aquells components territorials, patrimonials i de serveis que ajudaran a la 

consolidació de la proposta turística. Podem classificar aquests components en quatre grans grups: 

1. Serveis i subministraments: Engloba tots aquells serveis primaris, de subministrament de 

béns de primera necessitat i restauració: restaurants, cafeteries, àrees de descans, 

berenadors, albergs, zones d’acampada, farmàcies, etc. Aquests serveis primaris són 

presents, principalment, als nuclis urbans. Per tant, és necessari que el traçat de les Vies 

Blaves creui algunes àrees poblades que funcionaran sobretot com a nodes 

subministradors. 

2. Portes i Accessos: les característiques físiques de la Via Blava garanteixen en 

pràcticament tot el seu traçat l’accés “perpendicular” directe, amb excepcions puntuals 

com succeeix en els trams elevats o en aquells trams amb elements de protecció com 

baranes, bardisses etc. Les “portes” són aquells punts on aquest “accés perpendicular” és 

majoritari, sovint marcat pel creuament d’alguna ruta, sender o traçat complementari o 

be per la proximitat a una parada de transport públic. Els pàrquings per a turismes, els 

nuclis urbans i les urbanitzacions de segona residència són, també, possibles elements que 

creen una “porta”.  

3. Contingut: És tot allò que fa de la Via Blava un camí d’interès cultural, patrimonial, 

paisatgístic i ambiental. Els paisatges fluvials, els boscos de ribera, les àrees agrícoles, els 

elements hidràulics vinculats al regadiu, les colònies tèxtils, etc. Aquests elements 

patrimonials, culturals i paisatgístics interactuen amb la Via Blava com a fites en la ruta, 

com a punts de referencia que ens ajuden a entendre el recorregut fet i aquell que ens 

queda per recórrer.  

4. Àrees degradades: Zones contaminades, polígons industrials amb una integració 

paisatgística deficitària, activitat minera en desús, àrees d’extracció en procés de 

transformació, etc. Aquests elements del territori, sovint menyspreats, poden aportar un 

valuós contingut educatiu. La Via Blava ha de funcionar en aquestes àrees com a dispositiu 

territorial que ajudi a la conscienciació ecològica i paisatgística. Així com a la protecció 

del patrimoni cultural.  

 

Per a realitzar el diagnosi del traçat de la Via Blava proposat per ACNA SL hem realitzat una 

divisió en 12 trams de 25 km aproximadament. Aquesta distància correspondria a la mitjana que 

una persona recorre a peu al dia. Per tant, podríem deduir que necessitem 2 dies per recórrer la 

Via Blava del Cardener (traçat Cardona – Castellgalí), 3 dies per recórrer la Via Blava de l’Anoia 

(Jorba – Martorell) i 7 dies per recórrer la Via Blava del Llobregat (Castellar de n’Hug – 

Castellbisbal). El tram del delta del Llobregat queda fora d’aquest estudi, no obstant s’inclou al 

còmput de recorregut com al tram número 13 (+1 dia).  

És obvi que els futurs usuaris de la Via Blava podran fer ús d’ella de formes diverses. Al no tractar-

se d’una ruta circular (Ruta del Romànic de Sallent, Ruta Circular de Súria, etc.) o una ruta amb 

un final definit (Camí de Sant Jaume, Camí Ignasià, etc.), funciona més com una xarxa de camins 

que cohesionen el territori, interconnectant diferents rutes i senders, ara mateix autònoms, i 

garantirà la comunicació a peu i amb BTT entre poblacions pròximes i veïnes. És per tant que l’ús 

de la mateixa canviarà depenent de cada usuari: des del turisme de senderisme i grans rutes fins a 

l’ús veïnal i d’esbarjo vora el riu.  

Tram L1- Riu Llobregat. Castellar de n’Hug – Guardiola de Berguedà. 

Un dels trams mes simbòlics, ja que comença a Castellar de n’Hug, naixement del riu 

Llobregat. L’oferta turística a les fonts del Llobregat esta força consolidada i les visites 

organitzades amb autobusos són constants. El primer tram de Via Blava neix per la necessitat 

de poder arribar amb BTT fins a Castellar de n’Hug. No obstant és obvi que la ruta a peu 

pràcticament passa a ser obligatòria pel traçat secundari que porta al naixement del riu (tram 

amb fortes pendents i escales). 

La resta del recorregut ve marcat pel traçat dels antics camins ramaders. La Via Blava intenta 

recuperar aquests traçats sovint abandonats i discontinus pel traçat de les infraestructures de 

comunicació. Durant el recorregut trobarem propostes turístiques com el museu del ciment 

(antiga fàbrica Asland) i rutes alternatives com el tren del ciment, que funciona com traçat 

complementari a la Via Blava i és una forma d’arribar a la Pobla de Lillet. 

Entre la Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà el trajecte passa per àrees d’interès 

paisatgístic de gran valor.  
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Tram L2- Riu Llobregat. Guardiola de Berguedà – Berga / Cercs  

Aquest segon tram del riu Llobregat ve marcat per la gran infraestructura hidràulica del 

embassament de la Baells. El moviment fluctuant de l’aigua de l’embassament i els canvis 

constants del paisatge per aquest mateix motiu, fan d’aquest tram un dels mes canviants al 

llarg de l’any. Elements patrimonials com Sant Salvador de la Vedella, sobre una illa del pantà, 

o infraestructures del segle XX com la central tèrmica de Cercs o el mateix mur de la presa de 

la Baells, són fites al paisatge que ens ubiquen i aporten riquesa patrimonial i ens porten a 

reflexionar sobre el passat, present i futur del territori català. 

Després de salvar el tram (inaccessible en aquest moment) sota de la presa de la Bells, 

començarem el tram per l’antiga Via Blava del carrilet, compartint traçat amb la Via Blava 

Verda del Llobregat. L’experiència de travessar els antics túnels del traçat ferroviari és força 

interesant. A mitat camí d’aquest traçat trobem el pont i el monestir de Pedret. Un indret de 

peregrinació obligatòria per als amants de l’art romànic. 

Paral·lelament, una segona ruta ens conduiria des de Cercs a Berga salvant el pas de la presa 

de la Baells. Una ruta més urbana que complementa el traçat del tram de la Via Blava Verda. 

Un sector de caràcter més natural i sense gaire serveis. 

Tram L3- Riu Llobregat. Berga / Cercs – Puig-Reig 

Els dos següents trams estan marcats pel recorregut de la Ruta de les Colònies. El traçat 

d’aquesta ruta coincideix en la major part del tram. Bifurcant-se en ocasions per crear una 

trama en forma de trena que conquereix un territori marcat per les colònies industrials. Les 

poblacions de Gironella i Puig-Reig, són els principals nodes de subministrament i les principals 

portes a la Via Blava. Aquest tram és el millor por poder entendre el passat industrial del riu 

Llobregat. 

Tram L4- Riu Llobregat. Puig-Reig – Sallent 

La Ruta de les Colònies manté la seua coherència fins al seu punt final a la població de 

Balsareny.  

Un cop a Balsareny, podem pujar al castell del mateix nom, observar la vista de 360º dels 

Replans del Berguedà i part de la Conca Salina. A peus del mateix castell neix a la Resclosa del 

Manresans: la Sèquia de Manresa i l’històric camí que l’acompanya: “El Camí de la Sèquia”, 

que forma part de les rutes complementàries més importants de la Via Blava, ja que actua com 

a Porta d’un importat nucli de població i serveis. 

Tram L5- Riu Llobregat. Sallent – Sant Vicenç de Castellet 

El tram entre Sallent i Sant Vicenç de Castellet ve marcat pels espais fluvials, amb tres 

aiguabarrejos importants que modulen el recorregut: la riera de la Gavarresa, la riera i llac de 

Navarcles i el riu Cardener. Les zones d’aiguamolls de la Corbatera entre Sallent i Navarcles, 

els tres salts del Llobregat entre Navarcles i el Pont de Vilomara, aporten al camí paisatges 

fluvials canviants i de gran interès ecològic i paisatgístic, on l’erosió fluvial és el principal 

protagonista. 

L’àrea del monestir de Sant Benet de Bages es pot considerar com la fita cultural del camí. Els 

diversos ponts històrics que creuen el riu i els elements industrials com les xemeneies d’”Els 

Carbusos” complementen el recorregut. 

Tram L6- Riu Llobregat. Sant Vicenç de Castellet – Olesa de Montserrat 

La muntanya de Montserrat forma part de l’imaginari popular de Catalunya i és una de les 

atraccions turístiques per excel·lència. Tot el recorregut d’aquest tram vindrà marcat per la 

presència d’aquesta formació rocosa, be en forma de perfil en el paisatge, o be com un accés 

directe a través dels diversos senders i accessos tradicionals com el Tren Cremallera i l’Aeri de 

Montserrat. La Via Blava tindrà accés a ambdós estacions de tren: Monistrol de Montserrat i 

Aeri de Montserrat. Aquestes estacions són, probablement, una de les principals portes d’accés 

a la Via Blava en tot el seu recorregut, per la popularitat de l’indret i la proximitat a la ciutat 

de Barcelona.  

Tram L7- Riu Llobregat. Olesa de Montserrat – Olesa de Montserrat 

Per la proximitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest tram està caracteritzat pels 

grans polígons industrials, les àrees residencials i els grans nuclis de població. El principal 

repte del traçat és evitar les grans infraestructures de comunicació, aprofitant els passos sota 

els viaductes. En aquest tram la Via Blava pot funcionar com a connector de diferents peces 

urbanes desconnectades entre si, i garantir l’accés al riu de grans àrees de població.  

Plànol D2a. Zonificació Fluvial i Dominis de la Via Blava. Tram L2. 
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Un cop a Castellbisbal la Via Blava del Llobregat es connectarà amb l’actual camí del Llobregat 

(Àrea Metropolitana) el qual necessitarà allargar-se des del seu final provisional: El Pont del 

diable de Martorell fins al la riera d’Abrera. Un cop feta aquesta connexió, la Via Blava 

connectarà amb la del Cardener a través del mateix Pont del Diable. 

El tram del riu Cardener entre Cardona i Súria és un dels traçats més interesants des d’un punt 

de vista turístic i cultural. La Conca Salina, amb la seua activitat minera i els seus grans reptes 

mediambientals contrasta amb una rica història patrimonial i un paisatge de cultius de secà i 

àrees boscoses ben conservades, si be és cert que entre Cardona i Súria estarem travessant, 

possiblement, una de les àrees amb menys pobles i menys turístiques, quedant petits nuclis de 

població com Sant Salvador de Torrodella com els únics nodes de subministrament al camí. 

Tram C2- Riu Cardener. Súria – Castellgalí 

Possiblement un del trams més importants a nivell del futur volum d’usuaris, donat que 

travessa l’àrea més poblada de tot el trajecte de la Via Blava del Cardener. La Via Blava no 

farà una altra cosa que potenciar i dinamitzar l’actual parc fluvial aportant-li contingut i 

continuïtat més enllà de l’àrea urbana.  

Culturalment parlant, la presència i acumulació de patrimoni per part de Manresa farien quasi 

obligatòria la parada i visita al seu centre històric. La resta del tram passa per diverses àrees 

més o menys cohesionades que, segurament, milloraran amb el futur traçat. 

Tram A1- Riu Anoia. Jorba – Capellades 

Els estudis previs creen un conflicte respecte al traçat de la Via Blava al naixement del riu 

Anoia que cal resoldre. Si be és cert que no està assegurat on està el naixement oficial del riu, 

en canvi si que estan clars quins són els conceptes i requisits que defineixen el traçat de la Via 

Blava. Per facilitar la comprensió del traçat, un camí únic és la millor de les opcions. Aquest 

traçat deu estar vinculat al riu Anoia, i ser coherent amb la resta de la Via Blava. Per tant, la 

Via Blava del riu Anoia hauria de començar a la població de Jorba i els tres traçats del 

naixement del riu haurien de passar a formar part del grup de traçats complementaris (tal i 

com passa al naixement del riu Llobregat). 

La resta del traçat està marcat pels nuclis de població (Igualada – Santa Margarida de Montbui - 

Vilanova del Camí) i els diferents parcs fluvials que el recorren. L’erosió del territori i el 

patrimoni geològic en aquest tram és força interesant i aporten contingut didàctic al traçat. 

Tram A2- Riu Anoia. Capellades – Sant Sadurní d’Anoia 

El traçat des de Capellades fins a Sant Sadurní d’Anoia és un paisatge marcat per conreus de 

vinyes i espais naturals de gran valor. Entre Vallbona d’Anoia i El Bedorc trobem un dels indrets 

més característics: el meandre de Bedorc. El traçat passa per aquest indret únic al riu Anoia.  

Sant Sadurní d’Anoia és una gran porta de la Via Blava. Com passa amb el Monestir de 

Montserrat, aquesta població i els seus cellers són un destí turístic de primer ordre. Des de la 

estació de ferrocarril es fa una visita turística que comença a Freixenet, passant per les caves 

del nucli urbà i acabant a Codorniu. La Via Blava passa a escassos 300 metres d’aquesta última 

parada (a través d’un gual que creua el riu Anoia). Aquesta connexió és important, ja que 

formaria part d’un turisme cultural i gastronòmic cada cop més important en la indústria 

turística.  

La ruta del Riu Bitlles, a San Sadurní d’Anoia, és un element imprescindible d’interacció amb la 

Via Blava i que s’inclou als traçats complementaris. 

Tram A3- Riu Anoia. Sant Sadurní d’Anoia - Martorell 

El recorregut entre Sant Sadurní d’Anoia i l’aiguabarreig del Cardener a Martorell ve marcat, 

sobretot, per les grans infraestructures de mobilitat. Aquestes aïllen la Via Blava de les seues 

poblacions immediates. Si be és cert que els paisatges de ribera són força interesants, la 

desconnexió d’aquest tram de les àrees residencials directes fa perillar la viabilitat de la Via 

Blava com a element dinamitzador. Per tant, és necessari estudiar a posteriori la necessitat de 

consolidar i millorar els passos subterranis i les passeres que donen accés al riu i salven 

aquestes barreres artificials. 

 

 

 
  

Plànol D2b. Imatges del traçat de la Via Blava. Tram L2. 
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6.4. LES VIES BLAVES I ELS PAISATGES 

L’objecte d’aquest apartat és identificar els valors i les fragilitats del paisatge situat a l’entorn 

dels traçats de les Vies Blaves proposats inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA 

Natura SL. 

En el volum 3. Documentació gràfica d’aquest Avanç de planejament s’incorpora una sèrie de 12 

plànols en els que , s’han cartografiat els valors i les fragilitats o aquells elements o àrees que 

tensionen el paisatge, en alguna mesura. 

A continuació es sintetitzen els valors i les fragilitats a partir de subratllar els trets bàsics de 

cadascun dels segments estudiats del rius en relació als camps visuals més exposats des del traçat 

proposat de les Vies Blaves: 

Sector 2.01- Plànol P.2.01 Riu Llobregat. Capçalera de riu Llobregat 

S’observa una visibilitat més uniforme en el marge esquerra del riu, on s’ubica el Santuari de 

Falgars. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli. Les valors naturals i ecològics són 

predominants en la paisatge.  

Sector 2.02- Plànol P.2.02 Riu Llobregat. Segment del pantà de la Baells  

S’observa una visibilitat és força uniforme a banda i banda del riu. Tot i que s’identifiquen 

dinàmiques industrials importants i impactants, aquesta s’ubiquen fora de l’àmbit visual del 

camí proposat. L’àmbit fluvial té un desenvolupament molt ampli i inclou el pantà. Les valors 

naturals i ecològics són predominants en la paisatge.  

Sector 2.03- Plànol P.2.03 Riu Llobregat. Segment de les colònies industrials  

S’observa una visibilitat des del riu més tancada; per contra, la posició del camí dona una 

obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte. La història industrial en 

aquest tram del riu ofereix un ampli ventall patrimonial en el seguit de colònies industrials que 

Sector 2.04- Plànol P.2.04 Riu Llobregat. Segment Navàs-Balsareny-Sallent  

S’observa una visibilitat des del riu més tancada; per contra, la posició del camí dona una 

obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte. Els sistemes urbans 

construeixen en gran part el paisatge. El paisatge més rural es podria definir com un espai 

agroforestal. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli.  

Sector 2.05- Plànol P.2.05 Riu Llobregat. Segment Navarcles  

S’observa una visibilitat des del riu més fragmentada i tancada; per contra, la posició del camí 

dona una obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte. Els sistemes 

urbans construeixen en gran part el paisatge. El paisatge més rural en el marges esquerra del 

riu és més forestal amb la presència de nombroses àrees amb elements construïts en pedra 

seca, i en el marge dret del riu, més agrícola. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força 

ampli.  

Sector 2.06- Plànol P.2.06 Riu Llobregat. Segment Monistrol de Montserrat-Olesa de 
Montserrat 

S’observa una visibilitat des del camí proposat s’obre principalment cap a ponent. Els dos 

nuclis urbans més importants determinen àrees amb acumulació de zones amb elements 

impactants. El paisatge torna a ser molt forestal amb la presència de nombroses àrees amb 

elements construïts en pedra seca. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli. Les 

valors naturals i ecològics i identitaris són predominants en la paisatge (Serra de Montserrat). 

Sector 2.07- Plànol P.2.06 Riu Llobregat. Segment Martorell 

S’observa una visibilitat des del camí proposat i des del riu s’obre principalment cap a llevant. 

Els nuclis urbans més importants determinen àrees amb acumulació de zones amb elements 

impactants i conformen el paisatge global. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli i 

relacionat amb nuclis urbans en bona part.  

Sector 2.08- Plànol P.2.08 Riu Cardener. Segment Cardona-Súria 

S’observa una visibilitat tant des del camí proposat com des del riu força fragmentada en el 

segon pla de visió, però continua en el primer pla. Els nuclis urbans més importants 

determinen àrees amb acumulació de zones amb elements impactants deixant entre ells un 

paisatge forestal força homogeni. L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli 

considerant la posició altimètrica d’aquest segment. 

Plànol P2.01 Valors i Fragilitats del paisatge. 
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Sector 2.09- Plànol P.2.09 Riu Cardener. Segment Manresa 

S’observa una visibilitat des del riu més fragmentada i tancada; per contra, la posició del camí 

dona una obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte. Els sistemes 

urbans construeixen en gran part el paisatge sobretot a l’entorn de Manresa. El paisatge més 

agrícola està en el marge dret del riu i en el marge esquerra predomina el mosaic agroforestal 

és més forestal amb la presència de nombroses àrees amb elements construïts en pedra seca. 

L’àmbit fluvial té un desenvolupament força ampli.  

Sector 2.10- Plànol P.2.10 Riu Anoia. Segment Igualada 

La visibilitat des del riu és força continua o oberta; per contra, la posició del camí dona una 

obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte. Els sistemes urbans 

construeixen en gran part el paisatge en el sector central d’aquest segment deixant la resta a 

l’agricultura principalment i amb la presència de nombroses àrees amb elements construïts en 

pedra seca. L’àmbit fluvial té un desenvolupament més ampli, excepte en l’entorn urbà 

d’Igualada. 

Sector 2.11- Plànol P.2.11 Riu Anoia. Segment Vallbona d’Anoia-Sant Sadurní d’Anoia 

La visibilitat des del riu i des del camí proposat és homogènia i continua; per contra, la posició 

del camí dona una obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte en les 

proximitats dels nuclis urbans més importants. El paisatge agrícola conforma l’espai. L’àmbit 

fluvial té un desenvolupament més ampli. Les valors naturals i ecològics i identitaris són 

predominants en la paisatge (Valls de l’Anoia) 

Sector 2.12- Plànol P.2.12 Riu Anoia. Segment Gelida 

La visibilitat des del riu més fragmentada i tancada; per contra, la posició del camí dona una 

obertura visual major i una franca visió d’elements de fort impacte. Els sistemes urbans 

construeixen en gran part el paisatge deixant la resta a l’agricultura principalment. L’àmbit 

fluvial té un desenvolupament més ampli. 

- SÍNTESI DEL PAISATGE 

El riu Llobregat 

Podem fer una primera valoració del paisatge de manera que tenim que en la part alta de la 

conca del riu Llobregat elements d’observació del paisatge (miradors i altres elements ubicats en 

àmbits de gran exposició visual) i el seu valor natural i ecològic són els que predomina dins de 

l’àmbit visual del riu. Conforme anem descendent, l’activitat industrial patrimonial té molta 

presència i valor paisatgístic, a partir d’aquí el riu Llobregat entra en una situació 

paisatgísticament molt molt vinculada als sistemes urbans pels que va passant i l’activitat 

industrial es fa molt present, no obstant, element de valor ecològic, paisatgístic i identitari van 

conformen els fons escènics. El paisatge comú passa de forestal a mostrar un mosaic més o menys 

estructurat amb elements patrimonials de pedra seca, fins que l’agricultura deixa pas al paisatge 

industrial i de les infraestructures que veiem al votant de Martorell. 

El riu Cardener 

Manté una qualitat paisatgística força important en el seu recorregut, a excepció dels entorns 

urbans on es detecten àrees industrials de poc valor paisatgístic. Els valors naturals també 

conformen el paisatge i l’agricultura s’estén en forma de mosaic agroforestal principalment.  

El riu Anoia 

En el sector de la seva capçalera els valors paisatgístics se centren principalment en l’agricultura i 

les àrees més impactant es vinculen a Igualada i al seu sistema urbà. Els valors naturals vinculats a 

espais protegits s’observen en el seu tram mig on també l’agricultura presenta un interessant 

estructura en mosaic. El darrer segment és el que presenta un nivell d’antropització major. 

 

Plànol P2.02 Valors i Fragilitats del paisatge. 



DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ: 1. MARC LEGAL, TRAMITACIÓ I CONTINGUT DEL PLA DIRECTOR 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 58 

II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

1. MARC LEGAL, TRAMITACIÓ I CONTINGUT DEL PLA DIRECTOR 

1.1. MARC LEGAL URBANÍSTIC 

La figura dels plans directors urbanístics està prevista en el Text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

L’article 56.1 del vigent Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que correspon als plans 

directors urbanístics establir: 

a) Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal. 

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i 

mercaderies i el transport públic. 

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica 

d’aquest sòl. 

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com a 

xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de 

sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres semblants. 

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge, concertades amb els 

ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 83. Aquesta programació 

ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible 

i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per garantir el dret 

constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3. 

f) La delimitació d’una o diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions 

necessàries per procedir a l’execució directa d’aquestes actuacions. 

g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa 

d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars.” 

En els apartats 2 i 3 de l’article 56 s’estableixen les especificacions i les determinacions 

genèriques que han d’incloure, així com la documentació que han de contenir. 

1.2. TRAMITACIÓ 

La tramitació del plans directors urbanístics està regulada als articles 76.1, 83 i 157 bis del Text 

refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i als articles 106 i 

107 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

De conformitat amb el que determinen els articles 76.1 i 79 del TRLU, la competència per acordar 

la formulació i tramitació d’aquest pla director urbanístic correspon al conseller de Territori i 

Sostenibilitat, previ informe de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, en la 

que es determina l’òrgan encarregat de la formulació. 

D’acord amb el que estableix l’article 83.1 del TRLU, cal redactar amb caràcter previ a 

l’aprovació inicial del Pla director urbanístic, un document d’objectius i propòsits generals del 

referit instrument de planejament, que haurà de ser consultat als ajuntaments afectats pel 

termini d’un mes, i que conformarà l’inici del procediment per a la formulació del Pla. Amb 

anterioritat o simultàniament al tràmit de consulta es podrà presentar davant l’òrgan ambiental la 

documentació exigida per a l’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica. 

En aquest sentit, són d’aplicació els articles 86 bis i disposició transitòria divuitena del TRLU i 

articles 70 i 115 del RLU, així com els articles 5 i 17 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 

ambiental dels plans i programes, pel que fa al procediment i requisits d’avaluació ambiental 

estratègica dels instruments de planejament urbanístic. Així mateix, cal tenir en compte que des 

del 12 de desembre de 2014 és aplicable allò establert amb caràcter bàsic a la Llei 21/2013, de 9 

de desembre, d’avaluació ambiental, així com la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, 

de 21 de juliol, de pel que fa a les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de 

l’Estat 21/2013. 

Prèviament a la presentació a tràmit del Pla director urbanístic per a la seva aprovació inicial, 

l’òrgan o persones que el promouen han de presentar el document d’objectius i propòsits, 

conjuntament amb el Document inicial estratègic a l’òrgan ambiental, sol·licitant l’inici del 

procediment d’avaluació del pla i l’emissió del Document d’abast. 
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La tramitació ambiental s’inicia, per tant, amb la presentació del present document d’objectius i 

propòsits generals i el document inicial estratègic davant l’òrgan ambiental competent, que 

efectuarà les consultes als organismes, associacions i particulars necessaris i elaborarà el 

Document d’abast de l’estudi ambiental estratègic en els terminis previstos legalment. 

En conseqüència, aquest document d’Avanç del Pla director urbanístic, que incorpora el 

Document inicial estratègic, es tramita als efectes de complimentar el procediment d’avaluació 

ambiental i, també, als efectes del tràmit de consulta als ajuntaments afectats amb caràcter 

previ a l’aprovació inicial que estableix l’article 83.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

L’aprovació inicial del Pla correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Barcelona, per 

correspondre l’àmbit del Pla director urbanístic a l’àmbit de competencial de l’esmentada 

comissió. 

La participació ciutadana es garantirà per mitjà del procés de tramitació previst legalment en 

l’article 83 del TRLU, en el qual s’exigeix un tràmit d’informació pública del document aprovat 

inicialment. Atès que aquest pla se sotmet a avaluació ambiental, també es donarà compliment 

als tràmits de consulta i d’informació pública propis d’aquest procediment d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària per a la formulació de la declaració ambiental estratègica. 

És així que aquest, conjuntament amb l’Estudi ambiental estratègic, es posaran a informació 

pública per termini de 45 dies, i es sol·licitaran els informes preceptius als departaments 

interessats i organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, previ informe dels redactors, i aprovada la 

declaració ambiental estratègica pel òrgan ambiental, estimarà i/o desestimarà les al·legacions 

formulades durant el tràmit d’informació pública i, si s’escau, acordarà l’aprovació provisional del 

PDU amb remissió de l’expedient a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya 

per tal que emeti l’informe previ a la resolució definitiva. 

El termini per a formular la declaració ambiental estratègica en el procediment d’avaluació 

ambiental estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la recepció de l’expedient 

d’avaluació ambiental estratègica complet. 

L’aprovació definitiva, s’acordarà per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat amb 

expressa consideració dels aspectes ambientals. 

1.3. CONTINGUT 

Els plans directors urbanístics han d’incloure les determinacions adequades per a les finalitats que 

persegueixen i han de contenir la documentació que preveu l’article 56.2 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

Per tal d’iniciar el tràmit davant l’òrgan ambiental, l’Avanç del PDU Vies Blaves Barcelona 

incorpora la documentació exigida per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 

segons la qual el contingut mínim del Document inicial estratègic és el següent: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L’abast i contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, 

tècnicament i ambiental viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals prenent en consideració el canvi climàtic. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.  

 

En concret, en aquesta fase d’avanç de planejament, la documentació del Pla director urbanístic 

Vies Blaves Barcelona és la següent: 

DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS 

I. Memòria d’informació 

II. Memòria d’ordenació 

III. Bases econòmiques del Pla 

IV. Memòria de participació 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

I. Plànols d’informació 

II. Plànols d’ordenació 

III. Annexos 
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2. OBJECTIUS I CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DIRECTOR 

URBANÍSTIC 

2.1. OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 

L’objectiu general del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona és crear el marc urbanístic i 

territorial adequat que permeti explotar les potencialitats del territori la llera dels rius Llobregat, 

Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un camí que ressegueixi i que recorri per l’àmbit territorial 

que percep aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, establir les 

condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència 

amb els valors ambientals i paisatgístics del territori. 

Els objectius derivats de la definició de l’objectiu general descrit anteriorment són els següents: 

- Dotar a la gestió institucional d’una eina prioritària per a la dinamització turística, 

compatibilitzant aquesta finalitat amb els interessos i les necessitats dels diferents municipis i 

comarques que formen part del PDU. 

- Aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics dels 

entorns fluvials a través d’un itinerari recorregut especialitzat i georeferenciat. 

- Dotar les poblacions riberenques d’infraestructures de lleure de qualitat. 

- Posar en valor camins històrics, elements patrimonials i paisatgístics i fer accessibles espais 

naturals desconeguts o descuidats, tots ells components substantius dels paisatges fluvials de 

la Conca del riu Llobregat, exemplificador de la geografia del país. 

2.2. CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU 

Per tal d’assolir els objectius fixats en l’apartat anterior i d’acord amb la legislació urbanística 

vigent, el Pla director establirà les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’aquest 

territori d’abast supramunicipal, tot fixant les determinacions sobre el desenvolupament 

urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i el transport públic; les mesures de protecció 

del sòl no urbanitzable i els criteris per a la seva estructuració orgànica; la concreció i delimitació 

de les reserves de sòl per a grans infraestructures. 

El Pla director haurà de determinar les intervencions necessàries a efectuar en el conjunt dels 

marges i el sistema fluvial de riu Llobregat, Cardener i Anoia per retornar-los com a espai natural i 

de manera equilibrada regenerar-los com àmbits d'activitats d'oci.  

Aquest criteri general es concretarà en la pràctica en la delimitació de l'espai fluvial i en la 

proposta d’un marc de projectes de divers programa, dimensió i caràcter (local, intermunicipal, 

supralocal, sectorial, ... ).  

L'existència d'un model consensuat del sistema territorial fluvial ha de permetre al conjunt dels 

municipis contemplar la transformació contínua com una oportunitat en la que cada 

infraestructura, lluny de des-estructurar encara més el territori i els seus valors naturals, 

contribueixi a aconseguir millores ambientals i no hipotequi el model sostenible d'espai fluvial 

com a ecosistema. 

- PROPOSTES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL 

Les propostes d’ordenació territorial del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona 

s’estructuraran segons el nivell de competència específica que pot assolir el document, 

determinant: 

• Normes: Propostes normatives d’abast físico_espacial i/o preceptiu d’ordenació 

urbanística territorial d’obligat compliment pel planejament urbanístic, pels projectes 

d’infraestructures i per les altres actuacions en el territori que són objecte de regulació. 

• Directrius: Disposicions que defineixen estratègies o mecanismes d’actuació que han de 

ser concretades en documents normatius de menor escala, especialment pel planejament 

urbanístic municipal. També, en absència d’aquests instruments, les directrius marquen 

línies d’actuació que han de ser respectades d’acord amb el seu grau de concreció. 

• Recomanacions que el Pla consideri adients per a un desenvolupament positiu del 

territori però que restin sotmeses a les valoracions d’oportunitat o conveniència que 

l’administració competent pugui fer en el moment de l’actuació a la qual fan referència, 

amb el benentès que cal, quan s’escaigui, justificar en el planejament derivat o en el 

projecte tècnic corresponent els motius pels quals no se segueixen les recomanacions del 

Pla. Així mateix, serveixen per incorporar consideracions per la gestió integral del conjunt 
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de vies blaves, que caldrà tenir en compte però desenvolupar amb instruments propositius o 

normatius que escapen a la competència jurídica del PDU_VBB. 

El Pla recollirà, també, altres recomanacions que ultrapassen l’abast i continguts del Pla director i 

que caldrà convenir i gestionar, si s’escau, amb altres sectors de competència administrativa 

d’altres institucions públiques i agents, a través del que anomenem l’Agenda per al 

desenvolupament territorial integral. 
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2.3. ÀMBIT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 

L'àmbit d'actuació del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona s'ubica al llarg de la llera del 

riu Llobregat des de Castellar de n'Hug fins a Martorell, al transcurs del riu Anoia des de Jorba 

fins a Martorell i al llarg del riu Cardener des de Cardona fins Castellgalí. En concret afecta als 

següents municipis: 

Codi_INE_C Nom municipi Comarca

LL
O
B
R
EG

A
T

A
N
O
IA

C
A
R
D
EN

ER

08001 Abrera Baix Llobregat

08008 Argençola Anoia

08010 Artés Bages

08011 Avià Berguedà

08018 Balsareny Bages

08022 Berga Berguedà

08028 Cabrera d'Anoia Anoia

08034 Calders Bages‐Moianès

08038 Callús Bages

08044 Capellades Anoia

08047 Cardona Bages

08049 Casserres Berguedà

08052 Castellar de n'Hug Berguedà

08053 Castellbell i el Vilar Bages

08054 Castellbisbal Vallès Occidental

08061 Castellgalí Bages

08066 Castellví de Rosanes Baix Llobregat

08069 Collbató Baix Llobregat

08071 Copons Anoia

08076 Esparreguera Baix Llobregat

08090 Gaià Bages

08091 Gelida Alt Penedès

08092 Gironella Berguedà

08099 Guardiola de Berguedà Berguedà

08102 Igualada Anoia

08103 Jorba Anoia

08113 Manresa Bages

08114 Martorell Baix Llobregat

08127 Monistrol de Montserrat Bages

08140 Navarcles Bages

08141 Navàs Bages

08142 Nou de Berguedà, la Berguedà

08144 Olvan Berguedà

08147 Olesa de Montserrat Baix Llobregat

08161 Piera Anoia

08165 Pobla de Claramunt, la Anoia

08166 Pobla de Lillet, la Berguedà

08175 Puig‐reig Berguedà

08182 Pont de Vilomara i Rocafort, el Bages

08185 Rubió Anoia

08191 Sallent Bages

08208 Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat

08213 Sant Fruitós de Bages Bages

08218 Sant Joan de Vilatorrada Bages

08229 Sant Mateu de Bages Bages

08240 Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès

08250 Santa Margarida de Montbui Anoia

08262 Sant Vicenç de Castellet Bages

08268 Cercs Berguedà

08273 Subirats Alt Penedès

08274 Súria Bages

08277 Talamanca Bages

08286 Torre de Claramunt, la Anoia

08292 Vallbona d'Anoia Anoia

08297 Veciana Anoia

08302 Vilanova del Camí Anoia

08903 Sant Julià de Cerdanyolà Berguedà

25167 Pinós Solsonès
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L’àmbit estricte del Pla director urbanístic és l’àrea en la que s’aplicaran les normes d’ordenació 

d’obligat compliment pel planejament urbanístic. Inclourà, exclusivament, el traçat de la via, 

l'àrea de les portes i les àrees de protecció d'aquests dos elements. Aquest àmbit es delimitarà un 

cop el Pla director urbanístic concreti, de forma definitiva, la traça de les Vies Blaves i l’abast de 

les normes d’ordenació que fixarà el Pla al llarg de les Vies i el seu entorn d'influència immediat 

en el document per a l’aprovació inicial.  

Complementant aquest àmbit, el Pla director urbanístic tindrà en consideració altres àmbits de 

diferent escala a l’entorn de les Vies Blaves, en els que s’aplicaran les directius i les 

recomanacions que s’efectuïn: 

• Àmbit Macro: Paisatges territorials que constitueixen els territoris dels rius.  

• Àmbit Meso: Paisatges de l’aigua i la ribera, àmbit que fa referència al paisatge fluvial 

dels rius Llobregat, Cardener i Anoia al que també hem anomenat l’àmbit fluvial. És a dir, 

aquell espai que directa o indirectament manté el vincle amb el riu, l’espai on el canal 

d’aigua del riu determina els processos biològics, socials i paisatgístics concrets i específics 

del que anomenem ”el riu”, més enllà de la seva conca hidrogràfica que ens determina el 

funcionament global d’aquest. 

• Àmbit Micro: Paisatge de proximitat estant a la vora, dins, sobre, traspassant el riu. 

2.4. COMPONENTS DE LES VIES BLAVES 

Les Vies Blaves es componen de tres elements que les defineixen, configuren, estructuren 

funcionalment, i estableixen els components de la seva construcció: 

• Via: es correspon al recorregut del camí, a l’espai a recórrer per anar d’un indret a un 

altre del territori fluvial i geogràfic, alhora que connectar els àmbits de fruiment dels 

paisatges i serveis que la via proporciona. Així, la Via és un camí físic que es pot recórrer, 

però també itinerari a través d’un relat que ens ofereix el testimoni estudiat i informat com 

a paisatge patrimonial i cultural; i en conseqüència també és un observatori del temps i del 

paisatge en evolució dels paratges ambientals, dels assentaments humans i dels paisatges al 

llarg de l’any en els territoris que travessa. 

• Portes: es corresponen a cadascun dels punts d’accés a la Via. Les portes també són 

elements aglutinadors de serveis a les persones que recorrin de forma integral o per trams, 

o en les passejades de proximitat a la Via. Els serveis es poden agrupar en: serveis per a les 

persones, serveis a la mobilitat, serveis de seguretat i serveis tècnics i serveis ecosistèmics. 

• Nodes: es corresponen als encreuaments de la Via amb altres camins històrics, senders de 

Gran Recorregut, rutes turístiques o temàtiques, ja existents o potencialment 

programables, per tal de facilitar una utilització sinèrgica de les infraestructures de passeig 

i potenciació del territori.  

Per a cadascun d’aquests components el Pla director estableix un seguit de criteris funcionals en 

relació als següents aspectes: el traçat, l’accés, l’accessibilitat, configuració i ordenació 

urbanística, atributs i factors ambientals, patrimonials i paisatgístics. Aquests criteris hauran de 

ser tinguts en compte en la concreció que s’establirà en les properes fases de redacció del Pla 

director urbanístic, així com en els respectius projectes de desenvolupament arquitectònic, 

d’urbanització, infraestructuració. 

2.5. CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL DE LA VIA 

- DE TRAÇAT 

1. El traçat de la Via Blava transcorrerà per camins existents en la major part del seu recorregut. 

Aquest s’adaptarà, en la mesura del possible, a la configuració dels mateixos. Quan calgui traçar 

de nou, o crear infraestructura de nova planta es procurarà interpretar i concretar materialment 

el caràcter del paisatge del lloc específic on s’actua per construir el traçat. 

2. Es cuidarà al màxim l’obertura de nous camins. En cas que s’hagin d’obrir, cal que s’adaptin a 

l’estructura i caràcter del paisatge. Per això, es valorarà l’estudi i justificació propositiva de la 

geomorfologia i cobertura vegetal del lloc, i els aspectes topogràfics, al mateix temps que els 

possibles ajustos ben ponderats als parcel·laris existents i en tot cas sempre tendint a procurar la 

millora dels territoris on s’intervé). 

3. Es prioritzaran aquells traçats que ja utilitzen les infraestructures existents de creuament del 

riu: guals, ponts, passeres i palanques.  

4. A nivell d’implantació física, allí on hi hagi més d’una traça viable es prioritzaran les següents 

opcions per emfatitzar els valors patrimonials en la seva dimensió cultural més àmplia: 
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- camins històrics, camins rals i camins ramaders; 

- traçats històrics derivats d’infraestructures de ferrocarril (Via Verda); 

- camins de proximitat de canals i sèquies, especialment la Sèquia de Manresa com a conjunt 

patrimonial de relleu; 

- camins de rutes històriques, tant a nivell urbà com a periurbà: Camí de Sant Jaume, Camí 

Ignasià, Camí de la Sèquia de Manresa, camins de la sal, etc.; 

- camins d’aproximació pel reconeixement dels entorns de les rescloses i assuts que se situen 

en diversos trams fluvials, vinculats a Colònies industrials i/o a fàbriques de riu, tant en àmbits 

urbans (Manresa, per exemple) com periurbans (Colònies industrials);  

- camins que continguin elements paisatgístics rellevants (trams panoràmics, accessos a 

miradors pròxims, murs de pedra seca, fileres arbrades, etc.); 

- camins d’ús quotidià per a la població; i traçats que contribueixin a enriquir la diversitat de 

paisatges observada des de la Via Blava. 

- D’ACCESSIBILITAT 

5. La traça ha de garantir l’accessibilitat dels vianants en tot el seu recorregut. Es garantirà, 

també, l’accessibilitat en bicicleta i a cavall, excepte en aquells llocs ens els que aquest accés 

entri en conflicte amb la resta de criteris establerts en el present document. En quests casos 

s’optarà per solucions tècniques que permetin la connectivitat a través de rutes alternatives, tant 

en el traçat com en els sistemes de connexió com rampes i altres dispositius que evitin les grades 

o escalonats.  

6. S’utilitzaran els passatges actuals de les infraestructures i el passos sota viaductes per evitar 

els passos a nivell d’infraestructures. En cas de pas a nivell, s’optarà per un disseny que garanteixi 

la seguretat dels usuaris d’ambdues vies.  

7. Es potenciarà que la Via Blava fomenti i millori les connexions existents entre poblacions 

properes.  

8. Es potenciarà l’accessibilitat a la Via Blava en transport públic i/o col·lectiu, fomentant també 

l’ús d’aparcaments que ja existeixin en les poblacions properes a les portes de la Via, de manera 

a crear simultaneïtats sinèrgiques. 

- URBANÍSTICS 

9. Per la bona ordenació territorial, s’evitarà les traces paral·leles a carreteres, vies de tren i 

altres infraestructures de comunicació que tinguin la possibilitat de rebre futures actuacions de 

millora o ampliacions programades. En els casos en els que això no sigui possible, es vetllarà 

perquè les noves actuacions de millora o ampliacions integrin el traçat de la Via Blava a la 

infraestructura existent i a llur evolució funcional en el decurs del temps. 

10. La Via Blava ha de ser un element dinamitzador per la recuperació d’àmbits de territori 

degradats. Això comporta que es tindrà en compte l’efecte que la Via pot tenir i preveure com ha 

d’integrar-se en els projectes de transformació urbanístics en procés. En aquests espais 

degradats, es vetllarà per la integració paisatgística dels espais i edificacions pròxims a la Via 

Blava (recuperació d’espais agrícoles, generació de tanques vegetals, rehabilitació de façanes, 

renovació de tancaments, rehabilitació d’elements patrimonials, etc.). 

11. El futur traçat ha d’integrar-se, sempre que sigui possible, en els diferents polígons d’actuació 

urbanística i sectors de planejament derivat delimitats pel planejament urbanístic municipal, 

mitjançant els procediments legals d’ordenació i de gestió establerts, sense que això hipotequi el 

desplegament de la via. 

- AMBIENTALS 

12. S’evitarà al màxim les afectacions d’espais biodiversos, espais protegits i hàbitats d’interès 

comunitari (HIC). 

13. S’evitarà al màxim la creació de nous creuaments del riu, evitant també afectar a la llera i al 

règim hídric. 

14. En el cas que sigui necessari interferir o obrir camí, la Via Blava s’adaptarà a la morfologia del 

terreny evitant, en la mesura del possible, moviments de terres, grans talussos i desmunts i 

sempre tenint cura dels valors ambientals objecte de protecció. 

- PATRIMONIALS 

15. Si considerem que els territoris de proximitat, configuren el que podem denominar tres 

UNITATS D’INTERÈS PATRIMONIALS (d’ara endavant UIP), coincidents amb les Vies Blaves, es 
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proposa explicar i identificar al llarg del recorregut i de manera integrada però diferenciada per 

cada ramal, els elements considerats patrimonials en funció de les categories establertes segons 

la llei de patrimoni cultural català (LPCC, 9/1993) en l’àmbit del PDU. 

16. Es consideraran també, als efectes de senyalització, informació, descripció, dinamització 

cultural i turística, els elements del patrimoni cultural (arquitectònic, arqueològic, sociocultural – 

etnològic, natural i mediambiental paisatgístics) integrats en l’estructura d’aquest PDU, s’ordenin 

al llarg de la VIA a partir del treball de diagnosi i d’estudi. En la seva majoria, aquest recursos, 

que ja formen part dels respectius Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 

Plans especials de patrimoni i Catàlegs de béns municipals i altres fonts documentals de caràcter 

local, seran una base documental d’alt valor per a la possible creació d’un Visualitzador de la 

Via Blava, al qual es podrien afegir, de forma col·laborativa, tants descriptors patrimonials com 

els usuaris també poguessin aportar. 

17. Es consideren dos tipus d’elements patrimonials preferents, escollits no tant per la seva 

tipologia sinó per la seva posició, estàtica o dinàmica, al llarg de la Via. Uns apareixen de forma 

puntual (estàtica), sense voluntat de manifestar nexes d’unió entre ells, excepte les seves 

característiques tipològiques, com són les esglésies, les fortificacions, els molins, les sínies o 

determinades fites de fets històrics; d’altres revesteixen un caràcter lineal (dinàmic), que se 

situen al llarg del recorregut amb voluntat de ser interconnectats; interconnexió alhora fluvial -

pel propi riu- o de les infraestructures paral·leles als rius, com els camins tradicionals o les línies 

de ferrocarril (especialment de via estreta). En aquest sentit ens referim especialment a les 

Colònies industrials que són presents al llarg de les tres Vies Blaves (Llobregat, Anoia i Cardener) 

conformant un patrimoni cultural singular i excepcional que cal mostrar. Així doncs es proposa fer 

una senyalització individualitzada pels elements patrimonials estàtics i una altra per les 

estructures de conjunt dinàmic seguint les tres vies.  

18. Complementàriament als punts anteriors, l’activació d’un itinerari per cadascuna de les tres 

Vies Blaves, anomenat VIA, pretén mostrar, dins l’àmbit considerat com a patrimoni cultural, els 

seus béns com a integrants d’una estructura sociocultural vertebradora del territori i que ha estat 

testimoni dels canvis i les transformacions econòmiques, socials i mediambientals. Amb aquesta 

acció es pretén integrar el medi natural (l’orografia, la fauna, la flora...), amb les principals 

activitats productives i de transformació produïdes, essencialment, al llarg del cicle modern i 

contemporani de la historia: des de l’època prehistòrica (jaciments arqueològics), passant pel 

passat medieval (esglésies i castells), seguint pel període pre-industrial (molins, sínies, etc...), 

l’esclat transformador de la industrialització (les fàbriques de riu i la formació de les Colònies), 

fins els nostres dies introduint el relat de l’evolució de la tècnica i els canvis en el model social en 

el reconeixement dels tres rius. Aquests aspectes s’expressaran clarament a través de plafons 

informatius disposats en cadascun de les PORTES que s’estableixen com a punt d’accés, en 

cadascuna de les VIES.  

19. Com a criteri de gestió de les Vies blaves, es proposa diversificar la oferta turística que 

pràcticament fins avui, ha estat vinculada de forma exclusiva al coneixement dels àmbits 

patrimonials a escales municipals, exclusivament, llevat d’alguns casos específics que ho 

contradiuen, com és la Sèquia de Manresa, en la Via Blava del Llobregat. Per tal que el visitant 

pugui fer recorreguts en diverses escales i motivacions es proposa entendre el conjunt de les vies 

com una xarxa cultural de territoris, i per tant pugui anar des d’un punt d’accés determinat i 

senyalitzat (PORTA); a través d’una interconnexió de vials de traçat significatiu, també amb un 

punt d’informació de creuament amb altres vies territorials (NODE); seguint un àmbit territorial i 

característic, des del punt de vista temàtic o representatiu (ÀREA) o bé des d’una una continuïtat 

lineal seguint un dels aspectes temàtics més remarcables, com ara la disposició de les Colònies 

industrials.  

20. La identificació dels elements patrimonials en el marc del PDU vol promoure la col·laboració i 

la participació intermunicipal, coordinats per un organisme gestor, a fi d’evitar la presentació de 

continguts diferenciats, disseny dels elements de senyalització propis o lectures endogàmiques 

associades a posar en relleu un determinat bé patrimonial, de manera exclusiva, sense entendre 

que forma part del que anomenem ÀMBIT PDU.  

Des d’aquestes consideracions precedents s’estima convenient establir una única imatge gràfica 

per a la senyalització i la identificació dels béns patrimonials, evidentment dins el marc de la que 

es generi com a comuna, per totes les VIES BLAVES, acceptant una diferenciació pertinent que 

expliciti el conjunt dels béns i elements constitutius del patrimoni cultural.  

21. La Via Blava ha de ser un mecanisme per conservar el valor del paisatge industrial i aprofitar 

el seu potencial per generar un desenvolupament turístic sostenible. 

22. En definitiva des del punt de vista patrimonial, però que entenem integra tots els punts de 

conceptualització i definició, les tres UNITATS D’INTERÈS PATRIMONIALS que conformen les Vies 

Blaves han de ser un contenidor de recursos, un atractiu i un “atractor” amb la capacitat 

d’integrar totes les estructures patrimonials (estàtiques i/o dinàmiques) que se situen en el seu 

àmbit d’influència. No només són un camí. No són una traça exclusivament, sinó que es mostren 
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en la seva totalitat com estructures vertebradores indispensables en el reconeixement de la xarxa 

que conformen les tres VIES BLAVES. Per tant, per cadascuna d’elles i el conjunt de les tres, han 

de tenir la capacitat d’interconnectar els diferents àmbits convertint-se en infraestructures 

recol·lectores i potenciadores de recursos com a serveis ecosistèmics.  

- PAISATGÍSTICS 

23. Es minimitzarà l’impacte negatiu sobre el paisatge, vetllant per un disseny de la Via Blava que 

permeti l’adequació en l’imaginari propi del territori. 

24. Es prioritzaran aquells traçats amb grans visuals o miradors (visibilitat al riu, paisatges fluvials 

característics i altres elements patrimonials) i aquells traçats que afavoreixin la contemplació i 

gaudi de tipologies de paisatge diversos. 

25. S’evitarà la destrucció de formacions geològiques i vegetals d’interès, així com altres 

elements rellevants del paisatge fluvial. 

26. Es reforçarà la component comunicativa dels recursos paisatgístics de cada tram (fites visuals i 

fons escènics emblemàtics que es puguin observar, zones on el canvi de paisatge sigui notori, 

informació dels punts de venta directa de productes agrícoles i ramaders que es trobin a una 

distància raonable de la via, etc.). 

27. Tenint present la senyalització homogènia de la Via Blava, es valorarà com procedir de manera 

diferenciada pel que fa a suports de la senyalització, tipus de calçada, tanques, mobiliari etc., bo 

i tenint en compte els espais urbans i els espais oberts, evitant la pèrdua del caràcter de cada 

indret i evitant la implementació d’elements de mobiliari urbà en espais oberts. 

2.6. CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL DE LES PORTES 

- D’ACCÉS I D’ACCESSIBILITAT 

1. Les portes garantiran simbòlica i funcionalment l’accés directe a la Via Blava. Les PORTES com 

a components essencials en el marc del present PDU per identificar els principals punts d’accés als 

recorreguts de les tres Vies Blaves respectives s’ubicaran amb precisió dins els àmbits que 

permetin articular un espai suficient per generar unes àrees de descans o lleure, amb capacitat 

d’articular una zona de serveis, que es pugui anar implementant en futures accions, així com uns 

punts centrals d’informació.  

Aquestes portes gaudiran d’elements informatius remarcables segons tres escales: una primera a 

nivell d’assenyalar les tres Vies Blaves en el seu conjunt, on s’assenyali de forma clara la posició 

de la PORTA de referència; una segona indicant exclusivament la totalitat de la Via on s’emplaça 

la porta, assenyalant els principals elements patrimonials i culturals (estàtics i dinàmics) que se 

situen al llarg de la mateixa i finalment, una ampliació de l’àrea d’influència concreta on es 

disposa la PORTA. En aquest darrer element gràfic apareixeran, amb tot detall, els elements i 

infraestructures de la totalitat del tram (entre PORTA i PORTA), així com altres elements d’entorn 

de caràcter significatiu inclosos els que puguin superar els criteri establert en el PDU, dels 3 km 

(1,5 i 1,5) respecte l’eix fluvial.  

2. Per definir la localització i nombre de portes es consideraran els tres motius bàsics d’ús de la 

xarxa: accessibilitat sostenible, necessitats i serveis al turisme de no residents en l’àmbit 

immediat; facilitat d’accés als espais d’oci de les poblacions adjacents a l’àmbit; i desplaçaments 

quotidians entre algunes poblacions. 

3. Les portes a la Via Blava han de tenir garantit l’accés al transport públic (estacions de 

ferrocarril i/o parades d’autobús) a una distància raonable a peu o garantida mitjançant un servei 

de transport públic o solucions col·lectives al transport. 

4. Es valorarà l’existència de xarxes de transport públic que puguin connectar diferents portes 

permetent, també, establir circuits que facilitin tant l’accés a la Via com el retorn als punts de 

sortida sense necessitat de vehicles motoritzats. 

5. L’accés en vehicle privat haurà de ser un mode complementari buscant llocs d’estacionament 

disponibles, o preveure’n de nova creació sempre que sigui justificada la seva posició de 

necessitat o sinèrgica amb altres activitats del territori. 

6. Cada porta, si es necessita justificadament la construcció d’un aparcament, aquest tindrà una 

capacitat d’absorció de vehicles privats que s’adaptarà a l’estructura del territori, prioritzant l’ús 

intermodal i l’estacionament de vehicles de transport col·lectiu. 

7. La porta es localitzarà pròxima a l’àmbit però mai en la llera del riu, podent repartir alguns 

elements i serveis en un radi pròxim a aquesta. 

8. Es garantirà l’accessibilitat a la porta des de nuclis urbans pròxims i, si fos possible, s’optarà 

per llocs amb una alta visibilitat que ajudi a la localització de la mateixa. 
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- URBANÍSTICS 

9. Les portes han de ser un element dinamitzador de la recuperació dels àmbits de territori 

degradat i catalitzador dels valors i la diversitat de paisatges. Al mateix temps han d’integrar-se 

en els projectes de transformació urbanístics en procés. 

10. S’evitaran els conflictes urbanístics i de titularitat del sòl de les portes i s’integraran, si 

escau, en els diferents polígons amb planejament urbanístic.  

- AMBIENTALS 

11. El número de portes i la ubicació d’aquestes vindrà condicionada pels paràmetres i 

condicionants que es desglossin en el document inicial estratègic (DIE) que forma part d’aquest 

document d’avanç de planejament.  

12. S’evitarà al màxim les afectacions d’espais biodiversos, espais protegits i hàbitats d’interès 

comunitari (HIC).  

13. S’evitaran al màxim les afectacions per la implantació de nous usos (aparcament, estada, 

serveis etc.), aprofitant, per aquesta finalitat, els espais de poc interès ambiental.  

14. Les portes s’adaptaran a la morfologia del terreny evitant, en la mesura del possible 

moviments de terres, grans talussos i desmunts.  

15. S’evitarà la ubicació de les portes en àmbits subjectes a qualsevol tipus de riscos geològics, 

químics, mecànics,... 

- D’INFORMACIÓ 

16. Una porta funcionarà com a fita de camí, formant un sistema de trams entre porta i porta que 

permeti poder fer el recorregut per etapes entre punts de referència identificats i clars.  

17. Les portes han d’aglutinar la informació d’accessos, mode d’accessibilitat, seguretat, accés 

als components d’interès ambiental i/o patrimonial, als serveis pròxims, així com informació dels 

trams als que dona accés: recorreguts previstos, temps aproximats, dificultat. Aquesta informació 

serà progressiva a la implantació i desplegament de les vies i podria estar coordinada a través 

d’un possible òrgan gestor de les Vies Blaves. 

- DE SERVEIS 

18. Es prioritzarà la ubicació de les portes pròximes a serveis existents, amb l’objectiu 

d’optimitzar recursos. Tanmateix, hi ha un mínim de serveis que el Pla fixarà en cada porta a 

partir de la conceptualització que es determinarà en la fase del document inicial. 

19. No tots els serveis han d’estar inclosos forçosament dintre de l’àmbit de Via Blava, sinó en el 

radi d’influència de la porta. Aquest radi variarà depenent del tipus de servei, sent raonable una 

distància entre 300 i 600 metres, encara que es podran realitzar excepcions per adaptar-se a la 

realitat del territori.  

20. Es valorarà la presència de serveis complementaris pròxims a la porta que ajudin a la 

dinamització turística i econòmica del territori. Les portes també poden ser punts de promoció de 

productes de proximitat, donant valor a les produccions agrícoles, ramaderes o industrials que 

configuren el paisatge de la Via Blava. 

- PATRIMONIALS I PAISATGÍSTICS 

21. Els tractaments informatius posaran en relleu la totalitat del patrimoni, entès com un recurs 

cultural, social, paisatgístic i natural.  

22. La presència d’algun element patrimonial o alguna estructura de paisatge significativa en la 

porta o molt pròxim a aquesta amplien la seva visualització, reforcen la seva implantació, valoren 

l’entorn i, en algun cas permet articular la disposició futura d’una àrea física on es pugui reubicar 

o recuperar físicament, alhora, un contenidor de recursos patrimonials. Altrament, aquest efecte 

directe sobre la VIA i el seu entorn més ampli, dona la possibilitat al mateix temps que es 

comparteixen sinèrgies entre ambdós components del territori: l’àmbit del PDU i altres de 

proximitat amb continguts patrimonials d’interès, bé per la seva escala (ciutat o vila amb 

patrimoni remarcable) o per la seva excepcionalitat particular. 

23. Prioritàriament, tant en els traçats urbans o periurbans de les VIES es contemplarà la 

possibilitat de situar les portes pròximes a creuaments o passos de rutes històriques amb 

cadascuna de les tres VIES considerades en el marc cultural com Unitats d’Interès Patrimonial 

(UIP): Camí de Sant Jaume, Camí Ignasià, Via Augusta, etc. 
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24. Es minimitzarà l’impacte negatiu sobre el paisatge. S’integrarà el disseny de les portes en 

l’imaginari propi del territori, sempre sota la imatge gràfica identificativa dissenyada pel conjunt 

de les Vies Blaves. 

25. Es prioritzaran aquelles localitzacions amb grans visuals o miradors sobre el riu, els paisatges 

fluvials característics i altres elements patrimonials, identificables en les dues escales abans 

esmentades en el capítol del patrimoni cultural, estàtiques o dinàmiques. 

26. S’evitarà la destrucció de formacions geològiques fluvials d’interès donat que elles mateixes 

així com altres elements rellevants del paisatge fluvial, tant individualment com en el seu 

conjunt, són rellevants del valor patrimonial que conformen la identitat de les tres Vies Blaves.  

27. Les portes han der ser els principals punts per comunicar els valors del paisatge (naturals, 

històrics, simbòlics, estètics i socials) que es poden descobrir a través de la Via Blava. La visió de 

més detall dels valors del paisatge de cada tram, es pot complementar amb una visió més integral 

de tota la via que expliqui de manera clara el caràcter del paisatge de cadascuna de les unitats de 

paisatge per on transcorre la via.  

28. S’evitarà, sempre que sigui possible, la construcció de noves edificacions de caràcter 

permanent i per tant no es consideraran com a tal les instal·lacions de serveis, prioritzant, en els 

casos on sigui necessari un equipament, la rehabilitació d’algun edifici patrimonial existent, 

reforçant el seu paper de fita en el paisatge. 

2.7. CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL DELS NODES 

- D’ACCÉS I D’ACCESSIBILITAT 

1. Un node garantirà l’accés directe a la Via Blava des d’un altre camí, via o recorregut, així com 

l’intercanvi. 

2. Un node podrà funcionar com accés a una altra ruta, camí o recorregut d’anada i tornada. Així 

com donar accés a àmbits d’interès o elements patrimonials. 

3. Alguns nodes podran funcionar com a rutes alternatives a la via. Connectant de nou amb la Via 

Blava a un altre node o porta. Aquestes rutes alternatives no estaran obligades a garantir els tres 

usos previstos de les Vies Blaves (BTT, a peu i a cavall). 

- URBANÍSTICS 

4. Els nodes urbans s’adaptaran funcionalment i material al tipus de creuaments de camins que 

suposa l’encontre de vies ja existents, tant pel que fa a la construcció material de l’espai, com a 

la senyalètica o disposició de serveis. 

- D’INFORMACIÓ 

5. Els nodes tenen que incloure la informació d’accessos, als d’interès i serveis pròxims a la 

mateixa així com informació dels trams que dona accés: Recorreguts previstos, temps aproximats, 

àmbits d’interès pròxims a la via etc.  

- PATRIMONIALS I PAISATGÍSTICS 

6. La presència d’algun element patrimonial en el node o molt pròxim a aquest el converteixen en 

un contenidor de recursos patrimonials. Al mateix temps que es comparteixen sinèrgies entre 

ambdós components del territori. 

7. Es minimitzarà l’impacte negatiu sobre el paisatge. S’integrarà el disseny dels nodes en 

l’imaginari propi del territori. 

8. S’evitarà la destrucció de formacions geològiques fluvials d’interès. així com altres elements 

rellevants del paisatge fluvial. 

9. Els NODES venen determinats per punts “estratègics” de creuament de la Via amb un altre camí 

-especialment de caràcter històric, en la seva vesant cultural-, sender de gran recorregut (GR), 

ruta turística o d’interès temàtic, principalment. 

10. S’articulen al llarg del recorregut amb la voluntat d’articular circulacions que motivin 

l’aproximació a l’itinerari comú definit per la VIA, des d’un altra punt de referència per potenciar 

i enriquir l’oferta de continguts patrimonials en tots els seus àmbits mitjançant la interconnexió 

amb altres camins de referència. 

11. L’objectiu, des del punt de vista cultural, rau en la necessitat de sumar sinèrgies que 

beneficien el territori en punts concrets i determinats de manera que es puguin manifestar 

entrades diferenciades i complementaries des de la VIA principal fins altres recorreguts 

reconeguts que permeten ampliar els continguts de coneixement. Aquest rol també presenta la 
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doble lectura, és a dir, la vertebració de la VIA a través de l’aportació de fluxos de circulació que 

s’incorporen a l’itinerari principal des d’altres rutes reconegudes. 

12. Cada cop més les ofertes complementaries, en l’àmbit de posar en relleu el turisme cultural, 

en la conformació d’un itinerari format a través d’un ramal principal i la connexió amb 

recorreguts de segon nivell augmenten la potencialitat de reconeixement del territori.  

13. Els NODES, concentrats al llarg de les tres VIES faciliten la definició d’una xarxa més àmplia 

d’itineraris que partint del concepte lineal del recorregut principal dona entrada a circulacions 

transversals que formen una malla de circulacions, fins i tot entre dues VIES considerades, 

Llobregat i Cardener. Un exemple remarcable en aquest sentit nodal és la connexió tranversal des 

de la VIA del Llobregat a l’alçada de la Colònia Galobard, amb el seu Canal, travessant el 

Llobregat a l’alçada del Molí del Pont de Cabrianes, recórrer el Bosc d’Olzinelles, connectar amb 

la Sèquia de Manresa a l’alçada de Santpedor, seguir fins a Callús per connectar amb la VIA del 

Cardener.  

- DE SEGURETAT I CONSTRUCTIUS 

14. El node haurà d’estar correctament senyalitzat per garantir la seguretat i la continuació de la 

ruta. 

15. L’amplada i el disseny del node dependran de l’entitat del creuament. Es dimensionarà 

adequadament per garantir la seguretat dels usuaris d’ambdues vies. Garantint una bona 

visibilitat per evitar col·lisions. 

16. Si es creu necessari, s’incorporaran elements reductors de la velocitat per a bicicletes allí on 

la visibilitat o el nombre elevat d’usuaris ho facin necessari es podrà unificar un ferm continu. 

2.8. CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE LES VIES BLAVES 

Tal i com ja s’ha manifestat, si considerem que la Via Blava és un camí, un relat, i un observatori 

del temps i del paisatge, els criteris per construir-la materialment, serà bo que es tingui en 

compte, tres condicions que la converteixin en un recurs material, informatiu i de promoció: 

• el disseny de la traça, amb una materialitat adequada al caràcter patrimonial i 

paisatgístic; 

• l’acondiciament de la mateixa com espai d'informació, comunicació i comprensió; i 

• la posta en valor perceptiu dels patrimonis dels territoris travessats. 

Els components de la Via Blava parteixen de l'aprofitament de traces i camins que el propi espai 

de convivència, acció, transformació social i econòmica del riu, ha determinat.  

En el llindar entre l'àmbit fluvial i els espais rurals, i/o urbans, la materialitat de la Via Blava 

haurà d’acomodar-se sobre suports consistents i durables, i per tant caldrà que es tingui en 

compte: 

• La geologia en bones condicions topogràfiques o desplega aquelles infraestructures 

bàsiques del traspàs de l'aigua (guals, pontets, passarel·les, o tàlvegs construïts amb 

materials resistents i integrats).  

• La materialització del sòl amb pavimentacions essencials, que realcin la construcció 

existent o disposen materials adaptats al recorregut dels vianants o les rodes toves, suposen 

la definició del "pla" de via.  

• Un disseny que limiti la impermeabilització del traçat. Es prioritzarà el manteniment de la 

tipologia de calçada original, evitant, tret d’allà on sigui necessari per raons de seguretat o 

erosió del terreny, l’asfaltatge de camins i la col·locació de tanques. 

• L’amplada possible de 3 metres de geometria bàsica s’ha de poder fer a peu i amb 

bicicleta (excepcions puntuals admeses en passos obligats i curts).La geometria bàsica, 

s'eixamplarà o reduirà segons els indrets particulars per dissenyar, tant la línia, com les 

àrees d'estada. 

• Les pendents de pujada en direcció al Llobregat suaus (de fins al 5%). S’admeten trams 

amb pendents superiors si no passen de 200-300 metres, fins i tot i pot haver graonades 

puntuals. 

• Es tindrà en compte la estacionalitat i modalitat de les Vies Blaves segons les estacions de 

l’any: Primavera – Estiu - Tardor – Hivern. 

• Es tindrà en compte el pas específic per muntanya, en recorregut lineal (camins, 

carreteres, sendes, itineraris ...), en assentaments (ciutats, pobles, viles, polígons 

industrials, colònies, urbanitzacions, veïnats...), pel mig del camp , masses forestals, 

boscos, arbredes..., prats, conreus, pastures, erms, espais agrícoles, horts ... 
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• En funció de diverses topologies, el pas de la Via Blava tindrem distintes situacions: 
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2.9. CRITERIS PATRIMONIALS PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 

El Llobregat i els dos afluents Cardener i Anoia no es poden entendre deslligats del procés 

d’industrialització de Catalunya. Els dos primers amb la forta presència de les Colònies industrials 

i, el tercer, a partir de la disposició de les fàbriques de riu vinculades majoritàriament a la 

fabricació de paper i concentrades a l’entorn de Capellades. 

Així, en l’aspecte del tractament patrimonial de les Vies Blaves, el PDU s’ha dissenyat a partir del 

reconeixement de l’eix fluvial principal, representat pel riu Llobregat, amb els seus dos afluents 

Cardener i Anoia. En els tres casos la realitat que els vertebra, encara avui, ha estat l’activitat de 

la indústria i les fàbriques de riu, forjada al llarg dels segles XIX i XX. 

Quatre visions o mirades articulen els criteris que, des del punt de vista patrimonial, implementen 

les propostes del PDU o els programes que es podran redactar, si s’escau, pel seu desplegament:  

1. L’AIGUA  

Els tres cursos fluvials des de la seva geomorfologia original, com a configuradors de 

paisatge. Cadascú d’ells amb identitat pròpia (Unitats d’Interès Patrimonial) 

2. ELS POBLAMENTS  

Assentaments a la vora dels cursos fluvials que poden venir derivats dels nuclis de població, 

de major o menor mida o escala; derivats de sistemes defensius o de fortificacions; així com 

de la presència de Masos o Masies vinculats a l’economia productiva.  

3. LES TRANSFORMACIONS 

Derivades de les activitats preindustrials (molins, sínies,..). 

Derivades de les explotacions agrícoles i/o ramaderes (masies). 

Derivades de processos extractius (obtenció de graves, explotació de pedreres i 

desenvolupament de l’activitat minera, principalment). 

Derivades de la producció d’energia (Canals, rescloses, embassaments, minicentrals, 

centrals de producció,...), moltes d’elles vinculades a processos de fabricació (Colònies 

industrials o fàbriques de riu). 

4. EL CONTEXT SOCIAL 

Viure del camp. 

Viure en Colònia. 

Viure de les activitats del riu. 

Els criteris per l’establiment de les mesures a implementar en la definició, o bé en el 

desplegament del PDU des del punt de vista de les dinàmiques patrimonials s’estableixen segons 

la diagnosi i els processos participatius que s’han fet o es puguin fer sobre les VIES BLAVES: 

Delimitació de l’àmbit general d’actuació 

Definir les tres Unitats de Interès Patrimonial (UIP) que coincideixen amb les respectives VIES 

BLAVES objecte del PDU. 

Territori 

Definir els tres àmbits d’actuació i els seus entorns respectius estructurats dins la proposta 

global del PDU. 

Paisatge Cultural i de Natura – Tradicions - Indústria.  

Plantejar les tres VIES BLAVES com a “Itineraris culturals” que han de relligar la totalitat de 

municipis per on circulen els respectius cursos fluvials, en el marc d’un àmbit territorial 

determinat.  

Cultura / Tradicions / Model social 

Identificar al llarg de cada VIA l’evolució i transformació del territori a partir dels seus 

elements referents, tant des del punt de vista material (béns físics) com ambientals (béns 

naturals o configuradors de paisatge). De les primitives activitats agrícoles i ramaderes; la 

preindustrialització (molins); les primeres indústries manufactureres (paper i tèxtil) i el model 

de les Colònies; la generació de l’energia hidràulica; la mineria i els sistemes de transformació 

dels complexes fabrils (fàbriques i, sobretot Colònies) en noves activitats productives. 

Apart de l’important contingut relacionat amb l’edat antiga i medieval, també es tracta 

d’explicar, amb força contingut didàctic, com se succeeixen els sistemes de producció 

moderna -especialment en la progressiva implantació de les Colònies i fàbriques de riu- així 
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com les explotacions mineres i/o de recursos naturals, fent notar la incidència en aspectes 

tant diferenciats com el desenvolupament de les infraestructures de transport i els modes de 

vida de la població: Viure del riu, entre el camp (horts) i la indústria (fàbrica). S’entén que 

parlar de patrimoni no significa necessàriament retrocedir fins a temps molt llunyans. La 

industrialització del Llobregat, el Cardener i, en menor mesura de l’Anoia, no només es 

produeix a les dues viles i ciutats manufactureres de referència, Manresa i Martorell, sinó que 

també gràcies a la força hidràulica dels rius, reforçada amb la posada en servei de rescloses i 

canals, ha deixat, testimonis importants al llarg de moltes poblacions i resta del territori. 

Recursos naturals 

El PDU vol aconseguir una unitat que no només tracti els béns patrimonials “construïts”, sinó 

que integri sobretot el patrimoni i els recursos naturals (el paisatge, la flora i la fauna), tenint 

en compte que tots els processos de transformació i de producció que cal mostrar a través del 

recorregut de les VIES, ha d’estar relacionat amb els seus respectius àmbits, a partir de la 

presència continuada del riu. 

Transformació industrial i models socials 

Novament significar el paper de les Colònies industrials; els poblats vinculats a les explotacions 

mineres i les fàbriques de riu, entesos com a nuclis de poblament productiu situats en zones 

rurals properes a les VIES, com a fenòmens característics del procés d’industrialització del país 

que cal posar en relleu, tant pel model empresarial i social que van desenvolupar com perquè 

han esdevingut un dels trets més singulars del paisatge de les tres conques. La seva lectura 

lineal a través de les VIES accentua la importància i posa de manifest el canvi que es porta a 

terme entre espais rurals i zones mixtes amb la presència industrial, la pervivència d’entorns 

agrícoles i el record de les velles estructures socials que es desenvolupaven. Paraules com 

“l’amo”, “l’obrer”, “l’escola”, “el teatre”, “el cafè”, “l’economat”, “l’església” han format 

part d’aquest model que s’anomena Colònia. 

El futur: la tecnificació de la indústria i la reordenació i equilibri del territori a través de la 
VIA 

Les formes en què s’expressa la cultura assumida, la indústria del passat i del present, així com 

els valors de paisatge defineixen, a través de la lectura patrimonial, un àmbit territorial que 

cal remarcar en cadascuna de les tres VIES i que hem anomenat com a Unitats d’Interès 

Patrimonial, reconeixent els seus valors intrínsecs però estimulant des del PDU mesures 

reguladores per fer compatible els processos de producció actuals i fomentar activitats 

sostenibles amb el medi. Cal, doncs, a partir de l’aplicació del document, establir un protocol 

d’actuació entre tots els organismes i entitats implicades incloent, si és possible, els operadors 

privats. 

Així, des del respecte pels béns protegits al llarg de les vies, atenent als seus nivells o graus, 

s’ha de poder articular la pervivència de la indústria actual -amb respecte al medi- acceptant 

la implantació de noves ocupacions industrials i/o artesanals que permetin una correcta 

interrelació amb la dimensió turística i cultural dels itineraris que conformen les tres VIES. 

2.10. CRITERIS DE MOBILITAT 

Per tal d’enfocar adequadament el tema de la mobilitat consirem que els actors de la mobilitat 

són els usuaris. Tindrem en compte tres grans tipus d’usuaris bàsics pel que fa als motius bàsics 

d’ús de la xarxa: 

• turisme / oci / esport de persones no residents en l’àmbit immediat; 

• oci / esport de persones residents en l’àmbit immediat de les poblacions adjacents a l’àmbit;  

• desplaçaments quotidians entre algunes de les poblacions on creuaria la traça del riu. 

Els modes de transport associats a aquests usos són: 

• modes de transport de proximitat, associats als motius esmentats anteriorment, que 

utilitzarien la traça adjacent al riu o, en alguns casos, per a accedir a la traça des de les 

portes: a peu i bicicleta (o vehicles lleugers);  

• modes de llarg recorregut per tal d’accedir a algun punt de la traça del riu: transport públic 

de bus, ferrocarril, etc...; transports motoritzats privats; altres possibles mobilitats de 

caràcter col·lectiu a la carta i/o organitzat per grans esdeveniments programats. 
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- FACTORS DE MOBILITAT EN LA CONSIDERACIÓ DE LES PORTES D’ACCÉS 

En línia amb la filosofia envers la mobilitat sostenible del decret de mobilitat, els modes de 

proximitat i de transport col·lectiu han de tenir prioritat. D’aquesta manera, les portes d’accés 

seran valorades, en primer lloc, per l‘accessibilitat que pugui proporcionar amb aquests modes de 

transport, restant el vehicle privat com a mode complementari o en cas de no existir cap sistema 

alternatiu. 

 

Mode de transport d’accés a la porta: 

- Les parades de bus i, sobretot, de ferrocarril han de ser un factor de decisió principal, tant 

pels beneficis ambientals com a mode de transport, com per la seva eficiència (menor 

necessitat de sòl per usuari acollit). 

- L’existència de xarxes de transport públic que puguin connectar diferents portes pot 

permetre, també, establir circuits que facilitin tant l’accés a la Via com el retorn als punts de 

sortida, sense necessitat de vehicles motoritzats. 

- L’accés en vehicle privat haurà de ser un mode complementari buscant llocs disponibles per 

al seu estacionament, o preveure’n de nova creació, allà on no existeixi l’alternativa del 

transport públic. 

Disponibilitat d’espai: 

- Cal valorar la disponibilitat de sòl proper qualificat per a crear espais de promoció, acollida o 

descans. Una localització de porta en un lloc amb bona centralitat urbana i disponibilitat 

d’espai públic hauria de ser considerada, en principi, amb millors condicions que una ubicada 

en la perifèria (no obstant, les dificultats per a trobar aquests espais o l’excessiva distància a 

la Via, faria necessari crear una sub-porta a prop de la traça). 

Pluri-funcionalitat: 

- La possibilitat que una porta permeti l’acollida de més tipologies d’usuaris incrementarà el 

grau d’interès a cadascuna. 
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3. SÍNTESI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

En relació a les alternatives del PDU VBB cal considerar aquells elements que siguin estratègics en 

el seu plantejament de manera que, des de la perspectiva urbanística, la seva consideració sigui 

clau per a definir-les. 

En aquest cas, hi ha dos aspectes rellevants del PDU que tenen aquesta característica, tot i que 

de manera ben diferent. El primer és el propi recorregut de les Vies Blaves (la traça del camí i la 

seva concreció). El segon són els punts a través dels quals, de manera majoritària, la població 

efectuarà l’accés a les Vies Blaves. És a dir, els espais que hem anomenat “portes de les Vies 

Blaves”. 

Efectivament, els dos elements tenen una importància clara però tenen diferències quant als 

aspectes ambientals i altres de caràcter estratègic. 

Quant al camí, el criteri de continuïtat de camí és fonamental. El camí es disposa, en bona 

mesura, maximitzant l’aprofitament de camins ja existents i, per tant, es procura no obrir-ne de 

nous. En tot cas, s’habiliten i milloren els existents per tal que es pugui transitar amb les 

característiques adients per a l’ús de turisme sostenible a peu, bicicleta o cavall. Només en alguns 

trams cal plantejar l’allunyament del curs fluvial per tal de donar continuïtat a la Via Blava i, en 

aquests casos, s’ha fet valoració de les seves possibilitats. Finalment, a fi i efecte de minimitzar 

els efectes negatius, només en alguns determinats trams es planteja l’obertura de camí per tal de 

satisfer el criteri de continuïtat de camí. 

En qualsevol cas, aquesta situació no permet definir clarament alternatives de disposició de les 

Vies Blaves en el seu conjunt, tot i que sí variants en aquells trams on no n’hi hagi. Però aquestes 

variants a nivell de Pla tenen poca implicació estratègica. Sí és important en aquesta fase d’avanç 

de planejament establir quins criteris funcionals són el que s’han de considerar en la decisió de 

quins camins entraran a formar part de les Vies Blaves. Un cop escollits aquests i les seves 

possibles variants sembla escaient que el document que haurà de ser aprovat inicialment faci una 

avaluació de les seves implicacions urbanístiques i ambientals. 

Tanmateix, la definició de les portes sí té una clara repercussió estratègica a nivell del Pla. 

Efectivament, determinar quins espais són els que poden assumir aquest paper és clau per tal de 

fer que la Via Blava sigui accessible no només físicament, sinó tenint en compte el lligam amb 

determinats elements del territori propers a l’accés que, en definitiva, seran els punts d’interès 

principal de la població que vulgui utilitzar la Via Blava.  

Això significa que cada porta estigui vinculada i es relacioni amb aspectes d’interès turístic, però 

també amb elements del territori de diferent tipologia. Així podem considerar, sense voler ser 

exhaustius: els elements patrimonials culturals, religiosos o industrials; els valors ecològics com 

són hàbitats, espais protegits i àmbits de connectivitat ecològica; els valors paisatgístics que 

varien i força al llarg del recorregut; l’enllaç amb altres camins reconeguts socialment; les fonts; 

els punts de restauració i descans, etc... 

Conseqüentment, determinar els àmbits de les portes (això és, el nombre, les localitzacions, els 

serveis, la proximitat de zones urbanes, de transport públic i vies de comunicació; i els serveis i 

equipaments, etc.) possibilitarà l’establiment i modulació dels aspectes territorials rellevants com 

són l’ús del sòl en llocs més convenients, la freqüentació, la mobilitat, el transport, l’ús de 

recursos i el tractament dels residus i, fins i tot, els aspectes vinculats als vectors ambientals 

(qualitat de l’aigua, qualitat de l’aire, l’energia i els riscos). Per tant, que s’ubiquin en llocs on 

les pertorbacions relacionades tingui un menor efecte negatiu i unes millors possibilitats de 

tractament i on els serveis necessaris estiguin disponibles. Això, a més, incentivarà una economia 

de lloc que convenientment orientada permetrà que tingui característiques d’economia verda o 

circular. 

Tot això considerant la diversitat del tipus de població que utilitzarà les Vies Blaves: gent de 

diferent edat, gent que estigui interessada en breus i llargs recorreguts, gent amb interès cultural 

i patrimonial, gent amb interès preferencial per la natura, gent que busqui el desplaçament a peu 

i gent que opti per desplaçar-se a cavall o en bicicleta. També, gent del món local o vinguda en 

proximitat, i gent que provingui de lluny o molt lluny. Gent que l’utilitzi unes hores o un dia i gent 

que disposi de dies per anar fent descoberta i gaudi de recorregut més llarg. 

Les portes, conseqüentment, seran els espais on la incidència territorial serà més notable, també 

des de la perspectiva social i econòmica. Per això el plantejament de les alternatives del Pla 

troben en la definició de les portes la vessant de major incidència territorial i de major valor 

estratègic. 

En aquest cas, i tenint en compte la pròpia naturalesa d’aquest Pla, es planteja una alternativa 

d’evolució o maduració del Pla en relació a la definició i determinació de les portes de les Vies 

Blaves. El plantejament considera l’establiment de criteris que permetin definir i determinar en 

diferents fases quins espais tindran la consideració de portes. Aquest criteris són de tres tipus: els 

relacionats amb l’urbanisme, els relacionats amb la mobilitat i els de caire ecològic i ambiental. 
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Tots ells actualment de gran rellevància dins del context d’un Pla director urbanístic. 

L’alternativa resultant serà la que millor conjumini els valor urbanístics, de mobilitat i ambientals 

i, per tant, tindrà valor estratègic des d’aquestes diferents disciplines territorials. 

 

El present avanç de planejament doncs, determina els criteris exposats anteriorment com a 

criteris sectorials (urbanisme, mobilitat i de caire ecològic i ambiental) i, al mateix temps, 

instrumenta un conjunt de criteris d’ordenació funcional respecte els components de les vies 

blaves: 

27 criteris respecte l'ordenació funcional de la via; 

28 criteris respecte d'ordenació funcional les portes; i 

16 criteris respecte a l'ordenació funcional dels nodes. 

Aquesta gran matriu de criteris són els elements de valoració qualitativa respecte la millor de les 

opcions possibles per les vies blaves, de forma que el plantejament de les alternatives no es pot 

presentar en aquest document com un nombre tancat i finit les diferents opcions de propostes, 

com es fa habitualment en el planejament urbanístic, sinó que cal considerar aquest procés com 

un procés obert d’evolució i perfeccionament urbanístic. 

El perfeccionament i evolució de les alternatives, es relaciona directament amb l'estratègia del 

projecte de les vies blaves, i cal entendre’l com un procés de maduració i aprofundiment del 

mateix projecte que en aquesta fase d'avanç de planejament estableix els objectius i millors 

solucions generals per les vies blaves, i això es reflexa en la sèrie de plànols d’Estratègia general 

d’ordenació que acompanya aquest avanç de Pla en els que es concreta una proposta de traçat, 

unes portes, i uns nodes concrets. Així mateix, en la sèrie de plànols d'Ordenació física indicativa, 

s’indica un dels possibles traçats que compleixen bona part dels criteris d’ordenació funcional 

establerts per aquest document d’Avanç de planejament. No obstant això, cal que no s’entengui 

aquesta traça i els seus elements associats, com una única i definitiva proposta, sinó una de les 

què, al parer de l'equip redactor, millor sintetitza els criteris abans esmentats. 

En el procés de participació i consulta pública d'aquest document, aquestes propostes vindran 

perfeccionades, ajustades i concretades en el document normatiu posterior que es tramiti en la 

fase de l'aprovació inicial, on de ben segur hi haurà canvis, ajustos i modificacions que sempre i 

en qualsevol cas hauran d’estar dins dels diferents alternatives del Pla, de forma que el document 

que ara es tramita es considera un document de base i perfeccionament necessari, que s'anirà 

implementant en les seves fases posteriors i en qualsevol cas seria considerat com un canvi de 

model, la implementació de criteris totalment diferents als assenyalats i citats anteriorment en 

aquest mateix document d’Avanç de planejament. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

4.1. ESTRATÈGIA GENERAL D’ORDENACIÓ 

En els apartats anteriors d’aquesta memòria d’ordenació s’han definit els criteris d’ordenació 

funcional que ha de complir el traçat de la Via a tot el llarg del seu recorregut. També s’han 

establert els criteris funcionals de l’ordenació i localització de les portes i els nodes que han de 

donar accés i serveis a les Vies. 

No és objecte d’aquesta fase d’Avanç de planejament concretar un traçat inamovible de les tres 

Vies Blaves, ja que aquesta atribució li correspon a la següent fase de l’aprovació inicial del Pla, 

que contindrà un major coneixement i un detall precís de definició. Conseqüentment, la ubicació 

de les portes i els nodes associats al traçat tampoc poden ser concretats amb precisió, per bé que 

s’indiquen les opcions considerades alternatives. 

En el plànol d’ordenació Estratègia general d’ordenació s’han concretat aquests criteris de traçat 

mitjançant la grafia d’un recorregut que, volgudament, no té una precisió que desviï l’atenció de 

l’objectiu principal d’establir un camí vora el riu que relligui el territori i els seus potencials 

turístics i paisatgístics. 

En aquesta sèrie plànols, que representen dotze trams de les Vies Blaves, d’uns 4 km d’amplada 

per 16 km de llargada, s’ha grafiat un traçat esquemàtic del camí, a partir d’una línia discontínua 

de gran amplada i de color vermell representada amb aquesta simbologia ||||||||, 

mitjançant la qual es mostra el seu recorregut continu al llarg dels rius Llobregat, Cardener i 

Anoia, sempre a l’entorn de la llera del riu, indicant en quins indrets podrà acostar-s’hi fins a 

creuar a l’altre marge, ens quins s’allunya per a salvar algun obstacle topogràfic, a quins nuclis 

s’apropa, quines són les seves portes d’accés, amb la relació de serveis de les que disposen, i 

quins són els nodes d’encreuament amb altres camins amb els quals constitueix una xarxa de 

senders que relliga el territori.  

Les portes d’accés es representen mitjançant uns grans claudàtors [ ] a costat i costat de la 

traça de la Via. Properament a la porta s’ha situat el nom i les coordenades de situació i un codi 

de barres de colors en el que s’especifica els diferents servies dels quals disposa la porta: 

accessibilitat; informació; serveis; simbologia- fites; serveis complementaris. 

Els nodes han estat identificats mitjançant punts gruixuts • situats a l’encreuament de la Via 

amb altres camins històrics, senders de Gran Recorregut, rutes turístiques o temàtiques. 

Així doncs, aquest és el plànol que estableix el model del Pla que ha de ser evolucionat, 

participat i concretat en les properes fases de redacció i tramitació del Pla director urbanístic 

Vies Blaves Barcelona. 

4.2. TRAÇAT DE LA VIA 

En l’apartat 2.5 d’aquesta memòria d’ordenació s’han definit els criteris d’ordenació funcional 

que ha de complir el traçat de la Via a tot el llarg del seu recorregut. En concret, aquest 

document d’objectius, i propòsits generals del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona 

estableix els criteris de traçat, d’accessibilitat, urbanístics, ambientals, patrimonials, i 

paisatgístics que ha de complir la traça definitiva de les Vies Blaves. 

En el plànol d’ordenació Traçat indicatiu de les Vies (sèrie de 23 plànols) s’indica, a escala 

1:10.000, un dels possibles traçats que compleixen bona part dels criteris d’ordenació funcional 

establerts per aquest document d’Avanç de planejament. En aquest plànol es defineix la traça 

indicativa de les Vies Blaves en color groc sobre una ortofoto recent del territori i en vermell 

sobre una base cartogràfica de l’ICGC en la que es pot veure el planejament urbanístic municipal 

vigent, segons el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 

Aquest traçat indicatiu es disposa, en bona mesura, maximitzant l’aprofitament de camins ja 

existents i, per tant, es procura no obrir-ne de nous. En tot cas, es proposa habilitar i millorar els 

existents per tal que es pugui transitar amb les característiques adients per a l’ús de turisme 

sostenible a peu, bicicleta o cavall. Només en alguns trams cal plantejar l’allunyament del curs 

fluvial per tal de donar continuïtat a la Via Blava i en aquest cas s’ha fet valoració de les seves 

possibilitats. Finalment, a fi i efecte de minimitzar els efectes negatius, només en alguns 

determinats trams es planteja l’obertura de camí per tal de satisfer el criteri de continuïtat de 

camí. 

 

Plànol O1. Estratègia general d’ordenació. Tram L1 
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4.3. LOCALITZACIÓ DE LES PORTES 

En l’apartat 2.6 d’aquesta Memòria d’ordenació s’han definit els criteris d’ordenació funcional 

que han de complir les portes d’accés a la Via. En concret, aquest document d’objectius, i 

propòsits generals del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona estableix criteris d’accés i 

d’accessibilitat, urbanístics, ambientals, d’informació, de serveis, i patrimonials-paisatgístics que 

ha de complir les ubicacions definitives de les Portes de les Vies Blaves. 

Tal i com ja s’ha dit, no és objecte d’aquesta fase d’Avanç de planejament concretar el nombre 

de portes d’accés a les tres Vies Blaves, ja que aquesta concreció li correspon a la següent fase de 

l’aprovació inicial del Pla, que contindrà un major coneixement i definició.  

Malgrat això, els criteris establerts en aquesta memòria han estat tinguts en compte per tal de 

localitzar, de forma indicativa, fins a un total de 35 portes d’accés a les Vies Blaves (16 portes a 

la Via Blava Llobregat; 7 portes a la Via Blava Cardener; i 12 portes a la Via Blava Anoia). Aquestes 

portes es localitzen en el plànol d’ordenació Estratègia general d’ordenació (sèrie de 4 plànols).  

En el següent quadre es relacionen les portes proposades inicialment en aquesta fase d’Avanç de 

planejament i es relacionen: el riu al que estan associades; les seves coordenades; el nom 

proposat; la seva accessibilitat (existència en la proximitat d’estació de ferrocarril, parada 

d’autobús, o estacionament per a vehicles privats); si hi ha o no una oficina d’informació turística 

propera; els serveis dels quals disposa (serveis a les persones: lavabos, berenadors, bar, 

restaurants etc.; serveis a la mobilitat: tot allò relacionat amb la mobilitat de la gent a la via: 

lloguer de bicicletes, empreses turístiques dedicades a la mobilitat,... etc.; serveis a la seguretat: 

protecció civil, sanitari,... etc.; serveis tècnics: subministrament d'aigua potable,... etc.); les 

fites simbòliques (elements patrimonials, creuament amb camins històrics, àrees d’interès 

geològic); i els serveis complementaris propers (allotjament, nucli urbà). 

En relació a l’accessibilitat mitjançant transport públic (ferrocarril i línies regulars de bus) s’ha 

considerat una distància acceptable fins a 800 metres, encara que hi ha portes on la distancia és 

més gran per la distància de l’estació de tren al riu. Però la majoria d'aquestes tenen un sistema 

de transport alternatiu de xarxa de bus local (Igualada per exemple). 

En relació a l’estacionament per als vehicles privats ha estat identificat, en tots els casos, de 

pàrquing existent a prop, no de fer zones d’aparcament a la porta.  

Al respecte dels serveis, s’ha considerat un radi de proximitat d’entre 300 i 600 metres al voltant 

de la porta. 

En total, es proposen 35 portes d’accés a les Vies Blaves (16 portes a la Via Blava Llobregat; 7 

portes a la Via Blava Cardener; i 12 portes a la Via Blava Anoia). 
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Llobregat  42°16'42.02"N  2° 0'16.91"E L. FONTS DEL LLOBREGAT. CASTELLAR DE N'HUG x x x x x x x x x x
 42°13'49.14"N  1°52'43.93"E L. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ x x x x x x x x x x
 42° 8'42.54"N  1°51'40.28"E L. CERCS x x x x x x x x x
 42° 4'8.46"N  1°52'7.91"E L. CAL ROSAL x x x x x x x x x
 42° 2'0.04"N  1°52'52.35"E L. GIRONELLA x x x x x x x x x
 41°58'35.36"N  1°52'52.64"E L. PUIG-REIG x x x x x x x x x
 41°54'31.99"N  1°53'4.83"E L. L'AMETLLA DE MEROLA x x x x x x x x x
 41°51'34.96"N  1°52'46.83"E L. BALSARENY x x x x x x x x x x
 41°49'17.43"N  1°53'50.54"E L. SALLENT x x x x x x x x x
  41°45'15.01"N 1°53'41.63"E L. NAVARCLES x x x x x x x x x
 41°45'15.01"N  1°53'41.63"E L. PONT DE VILOMARA x x x x x x x x x
 41°40'0.76"N  1°51'27.58"E L. SANT VICENÇ DE CASTELLET x x x x x x x x x x
 41°38'27.97"N  1°51'23.95"E L. CASTELLBELL I EL VILAR x x x x x x x x x x
 41°36'32.76"N  1°50'58.74"E L. MONISTROL DE MONTSERRAT x x x x x x x x x x x x
 41°32'36.65"N  1°52'56.24"E L. OLESA DE MONTSERRAT x x x x x x x x x x
 41°31'29.56"N  1°54'34.55"E L. ABRERA x x x x x x x x x x

Cardener 41°55'15.18"N 1°41'0.56"E C. PONT DEL DIABLE. CARDONA x x x x x x x x x x x
41°54'37.74"N  1°41'19.67"E C. MEANDRE DE LA COROMINA x x x x x x x x x x x
 41°49'54.12"N  1°44'59.33"E C. SÚRIA x x x x x x x x x x
 41°46'44.36"N  1°46'49.61"E C. CALLÚS x x x x x x x x x
 41°44'40.40"N  1°48'30.23"E C. SANT JOAN DE VILATORRADA x x x x x x x x x
 41°43'16.53"N  1°49'48.52"E C. MANRESA x x x x x x x x x x x x
 41°40'49.22"N  1°50'58.38"E C. CASTELLGALÍ x x x x x x x x x x

Anoia  41°35'50.26"N 1°32'46.67"E A. JORBA x x x x x x x x
 41°34'33.90"N 1°36'58.34"E A. BARRI DEL REC. IGUALADA x x x x x x x x x x
 41°34'22.75"N 1°37'45.56"E A. IGUALADA FERROCARRIL x x x x x x x x x x x
 41°33'6.28"N 1°40'36.49"E A. VILANOVA DEL CAMÍ x x x x x x x x x x
 41°32'2.20"N  1°41'23.78"E A. LA POBLA DE CLARAMUNT x x x x x x x x x
 41°31'22.84"N 1°41'31.06"E A. ABRIC ROMANÍ. CAPELLADES x x x x x x x x x x x
41°26'23.19"N 1°47'53.88"E A. CAPELLADES FERROCARRIL x x x x x x x x x x
41°25'39.97"N  1°48'54.63"E A. SANT SADURNI D'ANOIA. CODORNIU x x x x x x x x x x x x
 41°25'39.97"N  1°48'54.63"E A. CAMI DEL RIU BITLLES. VIA AUGUSTA x x x x x x x x x x x x
 41°26'58.97"N  1°52'0.50"E A. GELIDA x x x x x x x x x
 41°28'37.17"N 1°55'42.06"E A. MARTORELL x x x x x x x
 41°28'32.87"N   1°56'18.42"E A. PONT DEL DIABLE. MARTORELL x x x x x x x x x x x

FitesAccés a la Via Blava Accesibilitat ServeisInfo.
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Les portes de les Vies Blaves, que s’ubiquen en els cursos del Llobregat, el Cardener i l’Anoia 

esdevenen una oportunitat per conèixer la diversitat dels paisatges de l’aigua: 

- Els cicles del paisatge relacionats amb els cicles de l’aigua (crescudes, sequeres, refluxos 

desbordaments...). 

- Les formes de l’aigua relacionades amb el moviment del curs de l’aigua. 

- Els patrons derivats de l’ús de l’aigua que crea, construeix, remodela paisatges. 

Des del punt de vista del tipus de paisatge, la proposta de la ubicació de les portes vol garantir la 

oportunitat de conèixer una gran varietat i heterogeneïtat de paisatges: forestal, rural, urbà, 

periurbà o miner...  

Alguns d’aquest àmbits presenten actualment una alta qualitat paisatgística, n’hi ha d’altres on 

l’interès és més escàs. 

Les portes i els nodes identificats i vinculats al traçat de la via blava han de desenvolupar 

estratègies de protecció dels paisatges forestals i/o rurals d’alt valor o que estiguin conformats a 

través d’una estructura harmònica de paisatge. 

Els criteris de projecte serà estudiaran i definiran els trets identitaris que caracteritzen i 

configuren el paisatge de cada una de les portes per tal de ser capaços d’integrar noves 

transformacions sense perdre la seva idiosincràsia ni distorsionar l’harmonia del paisatge 

Aquelles localitzacions on el paisatge és actualment d’escàs interès, esdevenen punts 

d’oportunitat de millora per tal de que la intervenció projectual dugui a terme una revalorització 

i doti de nova identitat.  

La gran majoria de les portes no es troben incloses en cap figura de protecció específica (PEIN, 

Xarxa natura 2000...). En aquests casos els projecte desenvoluparà mecanismes de valoració del 

paisatge. 

Pel que fa a la qualitat visual, es protegiran i potenciaran les grans visuals o miradors, la 

visibilitat al riu, els paisatges fluvials característics i d’altres elements singulars. 

 

A continuació es mostren les fitxes d’anàlisi del paisatge efectuada per a cadascuna de les portes 

proposades: 
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 PORTA 01 Riu Llobregat - Fonts del Llobregat. Castellar de n’Hug
 
      Paisatge forestal de qualitat
 
      Entorn d’alta qualitat natural i estructura forestal complexa i heterogènia.
 Es localitza en un àmbit protegit, dins del Parc de la Serra del Cadí Moixeró (inclòs al PEIN) i dins la  
 Xarxa Natura 2000
 Elements singular pròxim a la porta: les Fonts del Llobregat
 Àmplia visibilitat sobre el paisatge natural.

 PORTA 02 Riu Llobregat - Guardiola de Berguedà
 
      Paisatge urbà
   
 Entorn urbanitzat, cuidat, però sense gaire interès. 
 La porta es situa en el límit del casc urbà a tocar de la llera del riu.
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: la Serra de Catllaràs (PEIN)
	 El	paisatge	que	es	veu	té	una	alta	qualitat	natural	i	la	conca	visual	és	gran.
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 PORTA 03 Riu Llobregat - Cercs
 
      Paisatge urbà de qualitat
 Entorn urbanitzat però amb certa qualitat. Bona síntesi de paisatge urbà naturalitzat.  
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: el pantà de la Baells i, enfront, la Serra de Catllaràs (PEIN)
	 Visió	de	la	infraestructura	en	un	primer	pla.	Entorn	natural	molt	present.	La	conca	visual	és	gran.

 PORTA 04 Riu Llobregat - Cal Rosal
 
      Paisatge urbà 

 Entorn urbanitzat sense gaire interès. 
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
	 No	es	destaca	cap	element	de	paisatge	singular.
	 El	paisatge	que	es	veu	té	una	alta	qualitat	natural	i	la	conca	visual	és	amplia,	però	no	es	veu	cap	fita.
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 PORTA 05 Riu Llobregat - Gironella
 
      Paisatge urbà de qualitat

 Entorn urbanitzat però amb certa qualitat. 
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: la resclosa del riu.
	 La	conca	visual	és	amplia,	no	hi	ha	cap	fita	natural

 PORTA 06 Riu Llobregat - Puig-Reig
 
      Paisatge residual
 
 Entorn urbà naturalitzat sense gaire interès. A la llera, paisatge de bosc de ribera de qualitat. 
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
	 No	es	destaca	cap	element	de	paisatge	singular.
	 La	conca	visual	és	amplia,	però	no	es	veu	cap	fita	natural	destacable.
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 PORTA 07 Riu Llobregat - L’Ametlla de Merola
 
      Paisatge rural
 
 Entorn urbanitzat però amb certa qualitat. Bona síntesi de paisatge urbà naturalitzat
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: el mosaic d’horts al meandre del riu.
	 La	conca	visual	s’amplia	i	s’allunyen	els	fons	escènics.

 PORTA 08 Riu Llobregat - Balsareny
 
      Paisatge rural

 Paisatge rural de gran interès. Equilibri i harmonia.
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: la Sèquia que transcorre paralel.la al curs riu 
	 La	conca	visual	s’obre	i	s’amplia,	s’allunyen	els	fons	escènics.	No	hi	ha	fites	visuals	remarcables.
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 PORTA 09 Riu Llobregat - Sallent de Llobregat
 
      Paisatge urbà de qualitat

 Entorn urbanitzat d’interès. Contrast entre el sistema natural, el rural i la urbanització. 
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.
	 Camp	visual	restringit.	No	hi	ha	fites	visuals	remarcables.

 PORTA 10 Riu Llobregat - Navarcles 
      
 Paisatge  rural

 Entorn típicament rural, de gran interès. 
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: la Sèquia que transcorre paralel.la al curs riu i la resclosa
	 Obertura	visual	amplia.	No	hi	ha	fites	visuals	remarcables.
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 PORTA 11 Riu Llobregat - Pont de Vilomara 
      
 Paisatge residual periurbà

 Entorn en el límit entre l’urbà i el rural. Poc interés.
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.
	 La	conca	visual	és	amplia.	No	hi	ha	fites	visuals	remarcables.

 PORTA 12 Riu Llobregat - Sant Vicenç de Castellet 
      
 Paisatge rural

 Entorn rural d’interès. En el límit entre el sòl urbà i el bosc de ribera. Mosaic ric i heterogeni. 
	 No	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: la resclosa de Sant Vicenç
	 Obertura	visual	amplia.	S’observa	Montserrat
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 PORTA 13 Riu Llobregat - Castellbell i el Vilar
       
 Paisatge rural marginal
 
 Entorn rural d’interès. 
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica	tot	i	que	es	situa	al	mig	del	Parc	de	Sant	Llorenç	del			
	 Munt	i	l’Obac	i	Montserrat..	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del	paisa
 No es destaca cap element de paisatge singular.
	 Visibilitat	restringida	a	la	secció	de	la	vall.	Visió	d’infraestructures..

 PORTA 14 Riu Llobregat - Monistrol de Montserrat 
      
 Paisatge periurbà
 
 Espai de transició entre el nucli urbà i el sistema forestal. Entorn de qualitat. 
 Es localitza a tocar del Parc Natural de la muntanya de Montserrat (inclòs al PEIN) i està inclòs 
 en una zona d’especial protecció d’aus ZEPA i lloc d’importància comunitària (LIC)
 Elements singular pròxim a la porta: la Muntanya de Montserrat
 Obertura visual amplia. Visió pràcticament en primer pla de Montserrat i de la Serra de Sant Llorenç   
 del Munt i l’Obac



DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS                                                                                                                                                              II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ: 4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA                                                                                                                                             

 PORTA 15 Riu Llobregat - Olesa de Montserrat 
      
 Paisatge residual

 Contrast entre l’espai que han deixat les infraestructures i el sistema forestal del riu. 
 L’àmbit està inclòs en l’Espai Natural del Riu Llobregat (PEIN) i considerat Xarxa Natura 2000. 
 No es destaca cap element de paisatge singular.
 Obertura visual amplia. Visió pràcticament en primer pla de Montserrat i de la Serra de Sant Llorenç   
 del Munt i l’Obac
 Àrea d’oportunitat per millorar la percepció de l’entorn immediat
 

 PORTA 16 Riu Llobregat - Abrera 
      
 Paisatge  rural

 Entorn rural de qualitat, amb vistes a la urbanització en primer pla pràcticament
 L’àmbit està inclòs en l’Espai Natural del Riu Llobregat (PEIN) i considerat Xarxa Natura 2000. 
 No es destaca cap element de paisatge singular.
 Obertura visual amplia. Visió pràcticament en primer pla de Montserrat i de la Serra de Sant Llorenç   
 del Munt i l’Obac
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 PORTA 17 Riu Llobregat - Pont del Diable. Martorell 
      
 Paisatge  urbà - infraestructures

 Entorn ocupat per infraestructures viàries de trànsit rodat. 
 L’àmbit està inclòs en l’Espai Natural del Riu Llobregat (PEIN) i considerat Xarxa Natura 2000. 
 No es destaca cap element de paisatge singular.
 Obertura visual amplia i oberta. Àrea d’oportunitat per millorar la percepció de l’entorn immediat.
.
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 PORTA 01 Cardener - Pont del diable. Cardona
 Paisatge rural

 Paisatge rural sense gaire interès.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	
	 valoració	del	paisatge
	 No	es	destaca	cap	element	de	paisatge	singular.		
		 La	conca	visual	és	amplia,	amb	vistes	sobre	el	riu.

 PORTA 02 Cardener - Meandre de la Coromina. Cardona 
 Paisatge miner

 Zona d’extracció de Sal de Cardona.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	La	muntanya	de	sal	de	Cardona,	a	tocar	de	la	porta,			
 esta inclosa en el PEIN. 
	 El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del	paisatge
	 Element	singular	pròxim	a	la	porta:	l’antiga	llera	del	Cardener,	avui	seca,	i	la	vall	salina	amb	la	
	 muntanya	de	sal.
		 La	conca	visual	és	amplia,	amb	vistes	sobre	la	llera,	la	vall	salina	i	la	muntanya	de	sal.	
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 PORTA 03 Cardener - Súria 
 Paisatge urbà

 Paisatge urbà, ordenat i de qualitat. Llera del riu que creua un àmbit urbà.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.  
		 La	conca	visual	és	amplia,	tot	i	que	limitada	per	les	muntanyes	que	tanquen	la	vall,	amb	vistes	al	riu.
   

 PORTA 04 Cardener - Callús
 Paisatge rural

   Entorn urbanitzat però amb certa qualitat. Bona síntesi de paisatge urbà naturalitzat 
	 No	hi	ha	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		
 paisatge
 Elements singular pròxim a la porta: el mosaic d’horts al meandre del riu.
		 La	conca	visual	és	amplia,	amb	vistes	sobre	el	riu.	S’allunyen	els	fons	escènics.	
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 PORTA 05 Cardener - Sant Joan de Vilatorrada
 
 Paisatge periurbà

   Entorn urbanitzat però amb certa qualitat. La secció del riu té una alta qualitat tot i que l’àmbit on es   
 situa la porta, precisa una intervenció projectual.  
	 No	hi	ha	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del		 	
 paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular. 
		 La	conca	visual	es	limita	a	la	llera	del	riu.	S’allunyen	els	fons	escènics	i	no	hi	ha	fites	visuals.	

 PORTA 06 Cardener - Manresa
 
 Paisatge periurbà

 Paisatge al límit de l’àmbit urbà, creuat per vies de comunicació, d’escassa qualitat.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular. Tot i que sí hi ha elements patrimonials singulars. 
  La conca visual queda limitada a la vall del riu. Les infraestrutures (carretera, via del tren, etc) son   
 molt presents en primer pla. 
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 PORTA 07 Cardener - Castellgalí
 Paisatge forestal.

 Paisatge al límit de l’àmbit urbà, a la llera del riu el paisatge és d’alta qualitat.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
	 Element	singular	pròxim	a	la	porta:	la	trobada	entre	el	Cardener	i	el	Llobregat.		
	 La	conca	visual	és	amplia,	amb	vistes	sobre	el	riu.	Alta	qualitat	visual.	Al	fons	es	perfila	la	muntanya		
 de Montserrat.
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 PORTA 01 Anoia - Jorba
 Paisatge rural

 Entorn natural de transició. Presència de línies elèctriques. Poc harmoniós
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
. No es destaca cap element de paisatge singular.
	 Obertura	visual	amplia.	Sense	fites	naturals	properes.	L’autovia	i	les	linies	electriques	es	fan	molt		 	
 presents.

 PORTA 02 Anoia - Barri del Rec. Igualada
 Paisatge periurbà de qualitat
 
 Límit urbà endreçat, per donar el pas a l’espai rural harmoniós. 
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
	 Elements	singular	pròxim	a	la	porta:	el	rec	d’Igualada,	com	a	element	vertebrador.
	 Obertura	visual	amplia.	En	l’entorn	proper	s’observen	torres	d’AT	
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 PORTA 03 Anoia - Igualada ferrocarril
 
 Paisatge urbà endreçat
 
 Paisatge urbà naturalitzat amb plantacions ordenades
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
	 Elements	singular	pròxim	a	la	porta:	el	rec	d’Igualada,	com	a	element	vertebrador.
	 Obertura	visual	i		àmplies	vistes	al	riu

 PORTA 04 Anoia - Vilanova del Camí
 Paisatge periutbà

 Entorn a la perifèria endreçada del poble, espai de transició entre el sòl urbà i els horts urbans. Espai   
 naturalizat de qualitat.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.
	 Amplia	obertura	visual	amb	vistes	del	riu.	i	els	seus	meandres.	
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 PORTA 05 Anoia - La Pobla de Claramunt
 Paisatge de transició

 Espai de transició en una cruïlla entre espai urbà de qualitat, zona industrial ordenada i un espai rural.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.
	 Obertura	visual.	Amb	vistes	al	riu	i	al	poble	a	l’altra	llera.	

 PORTA 06 Anoia - Abric Romaní. Capellades
 Paisatge forestal

 Entorn forestal de qualitat mitja. Espai de transició entre els horts urbans i l’espai forestal.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	A	l’altra	llera	del	Riu,	a	tocar	de	la	porta	hi	ha	el	Parc		
	 Natural	Valls	de	l’Anoia	(PEIN).	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del	paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular. 
		 Obertura	visual	al	riu,	emmarcat	per	la	muntanya	de	Miramar	per	una	banda	i	els	cingles	on	s’ubica		 	
	 l’abric	romaní	a	l’altra.
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 PORTA 07 Anoia - Capellades. Ferrocarril
 Paisatge forestal

 Entorn forestal de qualitat mitja. 
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	A	l’altra	llera	del	riu,	hi	ha	el	Parc	Natural	Valls	de		 	
	 l’Anoia	(PEIN).	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració	del	paisatge
 Element singular pròxim a la porta: la trobada del rec del Corronaire amb el riu Anoia  
		 Visibilitat	enmarcada	per	les	muntanyes	de	Miramar	per	una	banda	i	els	cingles	on	s’ubica	l’abric		 	
	 romaní	a	l’altra.

 PORTA 08 Anoia - Sant Sadurní d’Anoia. Codorniu
 Paisatge rural 

 Paisatge rural d’alta qualitat
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular. 
		 La	conca	visual	és	amplia.	No	hi	ha	fites	visuals	remarcables.
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 PORTA 09 Anoia - Camí del Riu Bitlles. Via Augusta
 Paisatge rural

 Rural amb elements impactants per les traces de les infraestrcutures.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.  
		 La	conca	visual	és	amplia.	Les	infraestructures	viàries	i	les	naus	industrials	interrompen	i	fragmenten		
	 la	visió.	Àrea	d’oportunitat	per	millorar	la	percepció	de	l’entorn	immediat	 

 PORTA 10 Anoia - Gelida
 Paisatge rural  
 
 Paisatge rural residual de qualitat mitja situat en un entorna periurbà, encreuament d’infraestructures i  
 naus industrials.  
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	valoració			
 del paisatge
 No es destaca cap element de paisatge singular.  
		 La	conca	visual	és	amplia.	Al	fons	les	fita	visual	de	les	muntanyes	de	l’Ordal.	
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 PORTA 11 Anoia - Martorell
 Paisatge de perifèria urbana.

 Paisatge periurbà sense gaire interè.
	 L’àmbit	no	té	cap	figura	de	protecció	específica.	El	projecte	desenvoluparà	mecanismes	de	
	 valoració	del	paisatge
	 No	es	destaca	cap	element	de	paisatge	singular.		
		 La	conca	visual	és	amplia.	Al	fons	les	fita	visual	de	les	muntanyes	de	l’Ordal		i	en	un	pla	llunyà,	la		
	 muntanya	de	Montserrat
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4.4. LOCALITZACIÓ DELS NODES 

En l’apartat 2.7 d’aquesta memòria d’ordenació s’han definit els criteris d’ordenació funcional 

que han de complir els nodes de la Via. En concret, aquest document d’objectius, i propòsits 

generals del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona estableix criteris d’accés i 

d’accessibilitat, urbanístics, d’informació, d’informació, patrimonials-paisatgístics, i de seguretat 

i constructius que ha de complir les ubicacions definitives de les Portes de les Vies Blaves. 

Tal i com ja s’ha dit, no és objecte d’aquesta fase d’Avanç de planejament concretar la traça, el 

nombre de portes d’accés, ni els nodes de les tres Vies Blaves, ja que aquesta concreció li 

correspon a la següent fase de l’aprovació inicial del Pla, que contindrà un major coneixement i 

definició.  

Malgrat això, en el plànol d’ordenació Estratègia general d’ordenació (sèrie de 4 plànols) 

s’identifiquen els nodes que compleixen amb els requeriments establerts en aquesta fase d’Avanç 

de planejament és a dir, cadascun dels punts en els que el traçat indicatiu de les Vies Blaves 

s’intersecciona amb un camí ja existent, entre d’altres: 

 

Anella Verda de Manresa 

Btt de Monistrol a can Tovella 

Camí de l’Abat Oliba 

Camí de la Sèquia de Manresa 

Camí de les Fonts del Llobregat 

Camí de Sant Jaume 

Camí dels Bons Homes 

Camí Ignasià 

Camins de la Sal 

Camins per la Capital del Cava 

Camins ramaders 

Circular de Súria 

Circular Jorba - Pobla de Claramunt 

De Bellprat a la Mussara per 
Montserrat 

El Camí del Riu Bitlles 

GR1 

GR3 

GR4 

GR7 

Intercatalunya (cicloturista) 

Parc del Llobregat 

Parc fluvial de l’Anoia 

Portal de Montserrat 

Ruta de l’Aigua 

Ruta de la Via Augusta 

Ruta de les 20 Ermites Romàniques 

Ruta de les Colònies Tèxtils del 
Llobregat 

Ruta del Romànic de Sallent 

Ruta dels 3 monts 

Ruta dels Maquis 

Rutes Saludables de Cardona 

Via Verda del Llobregat 

Xarxa de Camins del Berguedà 

Xarxa de Senders de Catalunya 
(FEEC)

  

Plànol O1. Estratègia general d’ordenació. Tram L1 
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4.5. PROPOSTES SOBRE ELPATRIMONI ASSOCIAT A LES VIES BLAVES 

Es definirà un àmbit d’actuació general per cadascuna de les tres VIES. Dins el mateix es 

determinaran les línies essencials pel disseny de cadascun dels criteris patrimonials per a la 

construcció de la Via, establerts en el punt 2.10 d’aquesta Memòria d’ordenació. 

Memòria històrica 

Anàlisi històric i social del territori comprés a l’àrea d’estudi, atenent als aspectes 

morfològics, socials, econòmics i culturals. 

Catàleg dels elements components 

Partint de les aportacions obtingudes en els Mapes de Patrimoni Cultural, d’abast municipal, 

desenvolupats per encàrrec de la Diputació de Barcelona, dels Plans especials de patrimoni i 

Catàlegs de béns dels municipis respectius i d’altres fonts documentals definim els elements 

patrimonials implicats directament amb cadascuna de les tres VIES, és a dir, situats a 1,5 Km a 

banda i banda de la llera del riu. La formulació a realitza segons dues visions:  

A. ELEMENTS PATRIMONIALS DINÀMICS 

B. ELEMENTS PATRIMONIALS ESTÀTICS 

Dins de cadascun dels dos àmbits apareixeran relacionats els elements escollits, segons les 

diverses fórmules elaborades (PORTES, NODES, i al llarg de la VIA) en funció de les seves 

categories patrimonials (Conjunts o Elements arquitectònics; conjunts o elements 

arqueològics; conjunts o elements socioculturals-etnològics, béns naturals i béns ambientals i 

paisatgístics), però formant d’un únic recorregut o itinerari centrat en la VIA BLAVA respectiva.  

Per l’àmbit A destacaran els apartats següents:  

A.1. Elements o conjunts que defineixen l’ecosistema natural 

A.2. Elements geològics 

A.3. Hidrologia 

A.4. Colònies industrials, explotacions mineres i/o fàbriques de riu 

A.5. Visió paisatgística de l’Itinerari de cada VIA + Senyalització  

Per l’àmbit B destacaran els apartats següents: 

B.1. Elements o conjunts en zones urbanes 

B.2. Elements o conjunts en àmbit periurbà 

B.3. Visió puntual identificativa d’un element a l’Itinerari + Senyalització  

Documentació gràfica i estudis per la construcció de la VIA 

Aquest capítol contempla cinc nivells o sèries de materials i fonts documentals gràfiques, totes 

elles fonamentals per a la comprensió del passat de la Unitat de Interès Patrimonial que 

defineixen les tres VIES. Aquests documents permeten establir un alt grau de 

complementarietat que facilita l’enteniment i la comprensió de la realitat actual (diagnosi) 

per tal de justificar les accions proposades. 

S’elaboraran materials didàctics i pedagògics, a disposar al llarg de les VIES. La major part dels 

mateixos formaran part dels continguts que s’exposaran en els punts concrets atenent als 

respectius components definits pel PDU (VIA, PORTA, NODE, ÀREA). 

El PDU podrà determinar, de cara a la seva implementació, la necessitat que s’abordin de 

manera programada estudis històrico-patrimonials, en els casos que no es disposin dels 

mateixos; així com una diagnosi sobre l’estat de conservació dels conjunts i elements 

integrants i que formen part de cadascuna de les VIES. 

Altrament, en relació al manteniment dels elements patrimonials (estàtics o dinàmics) inclosos 

dins l’àmbit de la VIA, caldrà considerar tres blocs a tractar amb les administracions 

competents, segons els respectius programes de gestió: 

Accions que afecten als immobles (edificis i construccions). 

Accions que afecten als béns mobles (maquinària, estris, mobiliari, etc…). 

Accions que afecten al territori (espai exterior), com el riu, els camins, les àrees de descans 

i els elements de senyalització i de mobiliari urbà que es disposa a les VIES, les PORTES o 

els NODES definits. El conjunt de tots aquests elements físics complementaris ha de tenir 

una imatge gràfica unitària que els identifiqui. Sobre els mateixos caldrà definir, de forma 

acordada, la responsabilitats en el seu disseny, execució, instal·lació i manteniment. 

A tall d’exemple es pot esmentar, el projecte patrimonial d’excel·lència portat a terme a la 

Regió del Ruhr (Ruhrgebiet), amb la definició d’un seguit d’itineraris culturals que integren el 

patrimoni industrial, artístic, natural i paisatgístic, al llarg d’itineraris i/o recorreguts, amb 

cotxe, en bicicleta i a peu, amb trajectes que discorren a través dels punts culminants, seguint 

les lleres dels rius Ruhr, Emscher, Rippe i, en menor mesura, el propi Rin. El projecte és 

Imatge gràfica del projecte patrimonial a la Regió del Ruhr  
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reconegut per aquesta voluntat d’implicació supramunicipal, posant en relleu en cada cas els 

aspectes més singulars. 

Programa de promoció i difusió del patrimoni cultural de les VIES 

Serà necessari destacar unes accions externes que tindran per objectiu fer arribar a la societat 

l’oferta cultural, lúdica, educativa i, en general, turística que presenta la Unitat de Interès 

Patrimonial que conforma cada VIA. Per a la realització d’aquestes accions es definirà 

prèviament un programa de comunicació que anirà vinculat als programes generals, d’acord 

amb els objectius dels agents implicats.  

4.6. REGISTRES PER UN OBSERVATORI PERMANENT DE LES VIES BLAVES 

Un treball de l’envergadura de la redacció del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona, 

que avarca un extens àmbit d’actuació, és una tasca complexa, transversal i de llarga durada que 

requereix la implicació i participació dels diferents agents del territori. 

És per això que des de l’inici del procés s’han proposat eines per tal de recollir tota la informació 

possible al voltant del que han significat i signifiquen els rius Llobregat, Cardener i Anoia per al 

territori i els seus habitants. 

Entre d’altres, es proposa aprofundir sobre els següents: 

- REGISTRES VISUALS 

Els reportatges fotogràfics proporcionen informació objectiva obtinguda en la inspecció ocular i 

poden ser visualitzats posteriorment per terceres persones, a la vegada que ofereixen la 

possibilitat d’apreciar i analitzar detalls que potser inicialment no han estat observats. 

El Pla es proposa com un dels treballs paral·lels a la redacció del document efectuar un recull de 

les visions històriques del paisatge dels rius (una biografia dels paisatges). L’objectiu seria recollir 

fotografies històriques d’alguns trams (traçat), punts d’accés (portes) i àmbits d’estada (Colònies, 

Parc de la Sèquia,...) per tal de deixar constància de com han anat variant els paisatges dels rius 

gràcies als reportatges fotogràfics de diferents èpoques històriques. 

- REGISTRES ORALS 

Es considera imprescindible per una part, recollir el relat dels diferents usuaris actuals del 

territori i dels camins que formaran part de les Vies Blaves i, per l’altre, mostrar qui en podria fer 

ús segons l’imaginari col·lectiu, tractant també de quina manera es pensa que el riu i el seu 

entorn poden participar i contribuir a l’establiment de relacions entre els diferents usuaris. 

L’informe de Participació que forma part d’aquest Document d’objectius i propòsits generals de 

l’Avanç de planejament conté la memòria del procés participatiu posat en marxa per tal de 

definir la visió que, des del territori, es té del projecte Vies Blaves. Aquesta capa d’informació 

social, basada en la percepció i coneixement pròxim i quotidià, permet un millor apropament i 

l’encaix de la proposta del PDU. 

- REGISTRES D’APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS I ALTRES ORGANISMES 

El mes de maig de 2017 el Director general d’ordenació del territori del departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el President delegat de l’Àrea de desenvolupament 

econòmic local de la Diputació de Barcelona van adreçar una carta a tots els ajuntaments 

implicats en el projecte Vies Blaves, per tal de comunicar, de nou, l’inici del procés de redacció 

del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona i de demanar que facilitessin la informació de la 

seva competència que creguessin que havia de ser tinguda en compte per l’equip redactor. 

Responent a aquesta carta, els ajuntaments van fer arribar a l’equip redactor diferent informació 

sobre plans de desenvolupament turístic, plans estratègics, guies locals de turisme, plans de 

camins, itineraris i recorreguts turístics..., relació dels elements constituents del Patrimoni 

arquitectònic, històric o natural del municipi, així com informació sobre el planejament en tràmit 

que podia afectar les decisions a prendre sobre el traçat de la Via Blava. 

En el transcurs de la redacció d’aquest document d’Avanç de planejament, s’han mantingut 

reunions amb alguns del organismes de la Generalitat de Catalunya que han de fer el seguiment 

de la tramitació del Pla director urbanístic. En concret, s’han mantingut reunions de coordinació 

amb l’Agència Catalana de l’Aigua (al respecte dels riscos d’inundabilitat); l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (al respecte dels riscos geològics); Autoritat del Transport Metropolità, 

Direcció General d’Infraestructures, i Secretaria de Mobilitat (al respecte de la mobilitat), Medi 

ambient i Medi natural (al respecte del document inicial estratègic). 

Així mateix, s’ha predisposat un àmbit de coordinació entre institucions, mantenint reunions amb 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per tal que el projecte Vies Blaves Barcelona que lidera 

Pont romà sobre el riu Cardener. Manresa (Familia Cuyàs) 

Esquemes de composició del paisatge 
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la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona s’uneixi de forma coherent amb el 

Projecte –marc de recuperació mediambiental de l’espia fluvial del Llobregat a la comarca del 

Baix Llobregat executat per l’AMB. 

- CONEIXEMENTS PRÀCTICS DEL CAMÍ 

Aquest Pla és indispensable i necessari per ordenar i definir per on passa el traçat de la via blava. 

Ara bé, tenint en compte l’objectiu principal de potenciar l’ús social del territori i el coneixement 

i la promoció dels seus valors, creiem que la ciutadania pot aportar molta informació en la 

identificació dels valors existents, tant dels espais per on transcorre el traçat com els dels seus 

voltants. Aquest objectiu és molt rellevant, tant per l’enorme coneixement del lloc que els 

ciutadans poden aportar, sobretot el més local i el de naturalesa més intangible, com pel fet de 

contribuir a que la pròpia ciutadania es faci més seu el projecte i en promogui l’ús. 

Aquest aspecte es pot materialitzar, entre moltes altres opcions a explorar, a través d’un 

aplicatiu (app) o plataforma web que permeti recollir aportacions de la població per trams, tant 

abans d’inaugurar el traçat com per seguir millorant-lo un cop entri en funcionament. 
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III. BASES ECONÒMIQUES DEL PLA 

1. PRESENTACIÓ 

La documentació econòmica del PDU Vies Blaves Barcelona ha d’incorporar les bases econòmiques 

per al seu desenvolupament (art. 56.2 del TRLU). El present document dona contingut a aquesta 

prescripció que ha de recollir el PDU de les Vies Blaves Barcelona. 

Les bases econòmiques es desenvolupen en tres fronts: anàlisi i estratègies que poden reforçar el 

projecte a nivell de producte, anàlisi i estratègia per a assolir retorn econòmic i social, i anàlisi i 

estratègia per a instrumentar la gestió i finançament del projecte. 

En aquest sentit, els capítols dedicats a l’anàlisi del producte, el retorn social i la gestió i el 

finançament del projecte seran abordats utilitzant una matriu DAFO com la que es pot observar 

en la gràfica següent, amb l’objectiu de posar èmfasi en les debilitats, fortaleses, amenaces i 

oportunitats que presenta cada capítol. Una vegada elaborada la matriu DAFO, es proposarà una 

estratègia per a cada capítol tenint en compte els continguts derivats de la matriu DAFO. 

 
Esquema Matriu DAFO 

Font: Elaboració pròpia equip redactor 

 

Pel que fa als costos derivats de les actuacions que recull el PDU Vies Blaves Barcelona correspon 

avaluar-los a l’empresa adjudicatària del contracte de redacció dels diferents projectes 

d’intervenció recollits en el PDU. 

L’abast del PDU és l’àmbit de les Vies Blaves dels rius Llobregat, Cardener i Anoia i l’anàlisi i les 

estratègies a nivell de producte, de retorn econòmic i social, i de gestió i finançament es 

formulen a l’escala del conjunt de les tres conques hidrogràfiques.  
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Barcelona

N
eg
at
iv
es

P
o
si
ti
ve
s

Internes Externes



DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS III. BASES ECONÒMIQUES DEL PLA 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 106 

2. ANÀLISI DE LES BASES ECONÒMIQUES DEL PLA I ESTRATÈGIA PROPOSADA 

2.1. ANÀLISI DE LES BASES DEL PRODUCTE 

L’obertura del camí que materialitza la proposta de Via Blava dels rius Llobregat, Cardener i Anoia 

és l’objecte del PDU i aquesta infraestructura viària es proposa sota uns paràmetres de llargària, 

traçat, secció, pendents, acabats i mobiliari que configuren valors en termes d’avantatges 

competitives, valors en termes de desavantatges competitives, valors que poden generar sinèrgies 

positives per condicionants externs o que poden constituir una amenaça a la potencialitat del 

projecte. 

La variada topografia de les conques fluvials no sempre permet discorre la Via Blava arran 

d’aigua. Això vol dir que hi haurà trams amb força diversitat de pendents. No és per tant un traçat 

uniforme i això cal tenir-ho en compte a l’hora d’informar les característiques de les Vies Blaves i 

de cadascun dels seus trams i connexions. 

La seguretat és un element primordial de les Vies Blaves. Seguretat en front als factors de risc 

com són el mateix riu, canals d’aigua, ponts, espadats, carreteres, desnivells, etc. Cal garantir la 

seguretat al llarg de tot el recorregut. En alguns trams la seguretat pot comportar inversions 

importants (per exemple, al llarg del pantà de La Baells) per les dificultats topogràfiques i 

l’actual ocupació de l’espai pel pas d’infraestructures del transport o xarxes de serveis. 

Els tres rius pels que discorren les Vies Blaves constitueixen la traça de la industrialització de 

Catalunya al llarg del segle XIX i això fa que el camí vagi trobant un continu de colònies industrials 

i pobles en els que sempre hi trobarem portes d’accés o sortida. Per tant, les Vies Blaves són un 

camí de llarg recorregut però fraccionable per trams segons l’interès de cadascú. 

Les portes d’accés d’entrada i sortida a les Vies Blaves constitueixen punts de servei als usuaris 

del camí. La successió de portes facilita el contacte entre usuaris i serveis. S’ha d’informar dels 

trams llargs sense fonts d’aigua. 

El camí té una traça de muntanya a mar nord-sud i no està relligat a altres xarxes transversals de 

camins similars. Per tant, no és una ruta circular sinó d’anada i tornada pel mateix camí. Aquesta 

limitació podria resoldre’s incorporant les rutes alternatives existents, tot i no formar part de les 

Vies Blaves. 

El caràcter unitari d’un camí s’identifica a través de la seva senyalètica vertical i horitzontal. 

Aquest és un tema cabdal. La senyalètica s’ha de gestionar des d’una sola instància i amb 

independència de si es tracta d’un tram en sòl no urbanitzable com si es tracta d’un tram en sòl 

urbà. 

 
Esquema Matriu DAFO del producte 
DEBILITATS 
(característiques internes que ens resten 
competitivitat) 
 
Poques connexions amb la resta de vies verdes  
Desnivells entre el riu i els pobles de la conca a on 
s’ubiquen els serveis 
 

AMENACES 
(situació externa que ens va en contra) 

 
Anys d’avantatge dels nostres competidors 

FORTALESES  
(característiques internes que constitueixen 
avantatges competitives) 
 
Via de llarg recorregut 
Recorregut segur 
Atractiu de discórrer vora l’aigua 
Patrimoni cultural i industrial abundant 
Accessible per a totes les edats 
Accessible per a persones amb mobilitat reduïda en 
la major part dels trams  
Atractiu medi ambiental 
Reviure la història de la industrialització 
Conèixer Catalunya 

OPORTUNITATS  
(situació externa que podem aprofitar) 

 
Augment de la demanda d’activitats culturals, d’oci i 

lleure 
 

Font: Elaboració pròpia equip redactor 

 

2.2. ESTRATÈGIA DEL PRODUCTE 

La traça del camí proposat al present PDU Vies Blaves intenta apartar-se el mínim possible del riu 

i garantir les característiques morfològiques del camí. El PDU també incorpora les portes i 

connexions amb els pobles de les conques fluvials. 
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3. ANÀLISI DE LES BASES DEL RETORN ECONÒMIC I SOCIAL DEL PLA I 

ESTRATÈGIA PROPOSADA 

3.1. ANÀLISI DE LES BASES DEL RETORN ECONÒMIC I SOCIAL 

Les vies blaves dels rius Llobregat, Cardener i Anoia, constitueixen un projecte amb voluntat de 

dinamitzar l’activitat turística del territori que integra les tres conques.  

La inversió econòmica en un sistema públic com una via blava no és una inversió en un actiu real 

que es pugui vendre, i tampoc l’instrument urbanístic generador d’aprofitaments urbanístics que 

puguin aflorar plusvàlues futures per a sufragar la inversió suportada.  

El potencial de les activitats que poden acollir les Vies Blaves busca doncs un retorn econòmic via 

dinamització de l’activitat econòmica induïda per aquesta nova oferta de lleure i oci però també 

busca els efectes positius de l’impacte social en la mesura que les activitats a l’aire lliure 

comporten beneficis en termes de benestar de les persones i de l’augment de valor patrimonial. 

Ens referim, d’una banda, al benefici d’una bona salut entre aquelles persones que practiquen 

habitualment exercici físic a les vies blaves, benefici que els estalvia el cost sanitari propi de 

persones sedentàries (els valors no permeten diferenciar l’estalvi dels particulars i de les AAPP) i 

l’estalvi que suposa per als usuaris de les vies blaves poder gaudir gratuïtament d’un gran 

equipament a cel obert. De l’altre, ens referim a que amb l’execució de les vies blaves també 

augmenta el valor patrimonial dels teixits urbans que directament estan en contacte amb les vies 

(fet que acaba repercutint en un augment del rendiment fiscal de l’IBI, i en un efecte renda 

positiu sobre els titulars dels actius reals), etc.  

Aquests beneficis socials, malgrat no els palpem com a flux monetari directe, impacten 

positivament en l’estructura d’ingrés o despesa tant de les Administracions com de les persones 

individuals, en tant que estalvi i cost d’oportunitat, i també d’augment del valor patrimonial. 

 
Esquema Matriu DAFO del retorn Econòmic i Social 
DEBILITATS 
(característiques internes que ens resten 
competitivitat) 
 
Territori sense posicionament com a marca turística 
Territori no preparat per donar suport als usuaris de la 
via blava  
 

AMENACES  
(situació externa que ens va en contra) 

 
Mercat de vies verdes/blaves poc desenvolupat 

Anys d’avantatge dels nostres competidors 
Poca tradició a captar demanda estrangera 

Poca tradició per establir aliances entre públic i privat 

FORTALESES  
(característiques internes que constitueixen 
avantatges competitives) 
 
Els usuaris precisen informació, serveis de transport, 
lloguer de material, serveis d’acompanyament, 
restauració, allotjament, cobertura de riscos, 
informació del temps...- 
L’activitat a l’aire lliure comporta millora de la salut i 
estalvis en la despesa sanitària pública i privada 
Reducció de les emissions de CO2 

OPORTUNITATS  
(situació externa que podem aprofitar) 

 
Dinamitzar l’activitat econòmica local 

Institucions amb o sense lucre que ja mantenen 
camins, que organitzen activitats a l’aire lliure 

Obrir un nou nínxol d’activitat per a les PIMEs de 
l’entorn (transport, turisme, restauració, allotjament, 
bicicletes, salut, ensenyament de la natura, proves 

esportives...). 
 

Font: Elaboració pròpia equip redactor 

3.2. ESTRATÈGIA DEL RETORN ECONÒMIC I SOCIAL 

Les Vies Blaves oferiran múltiples possibilitats d’ús als futurs usuaris. No obstant, abans s’executa 

un camí que no pas es genera l’oferta de serveis que precisen els usuaris. El camí no constituirà 

una oferta competitiva fins que se la doti de serveis, és a dir, fins que no es materialitzin noves 

iniciatives des dels entorns socials i econòmics del territori més proper. 

D’altra banda, qualsevol oferta no existeix en la mesura que no es coneix. La comunicació és avui 

un element indispensable per a posar en el mercat un nou producte. I aquesta comunicació opera 

en un mercat amb forta competència que obliga a oferir totes les facilitats al client. Si, per 

exemple, d’una investigació de mercat se’n dedueix que algunes de les vies verdes més 

implantades en el mercat són la competència directe de les vies blaves, aquestes darreres caldrà 

que destinin molts esforços i recursos a accelerar la prestació de serveis i a comunicar 

adequadament i al públic objectiu els atractius exclusius de les vies blaves per tal de poder oferir 

amb èxit el producte. 

Els dos reptes anteriors requereixen d’un pla de gestió amb l’objectiu, d’una banda, de difondre i 

mobilitzar les iniciatives empresarials en els municipis afectats i, de l’altre, de dotar-se d’un pla 

de comunicació que incorpori totes les administracions afectades i la relació amb el públic 

objectiu que es consideri demandant potencial del producte. 
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Les línies estratègiques apuntades tenen doncs, com a finalitat última, assolir el retorn econòmic i 

social d’un projecte d’inversió pública com és el PDU Vies Blaves Barcelona. És posar el ciutadà 

com a destinatari últim de tot l’esforç públic. Per tant, al costat del Pla d’Inversió i Finançament 

de la infraestructura cal que hi hagi el Pla de Gestió de les Vies Blaves que és l’instrument que ha 

de permetre atraure la ciutadania a que utilitzi aquesta infraestructura i mobilitzar el teixit 

econòmic local per a donar resposta a les oportunitats de negoci que genera una Via Blava. 

4. ANÀLISI DE LES BASES DE LA GESTIÓ I FINANÇAMENT DEL PLA I ESTRATÈGIA 

PROPOSADA 

4.1. ANÀLISI DE LES BASES DE LA GESTIÓ I FINANÇAMENT 

Les Vies Blaves tenen una llargària de 260 km. i travessen fins a un total de 58 municipis. Es tracta 

d’un projecte que pretén aprofitar totes les potencialitats d’un recorregut a l’escala real de les 

conques dels tres rius Llobregat, Cardener i Anoia. 

Es tracta d’un projecte unitari que tant la seva concepció i execució com el seu manteniment, 

s’han d’articular amb la finalitat d’assolir el màxim retorn econòmic i social. Per aquesta raó, la 

combinació del minifundisme municipal amb la necessitat de gestionar el projecte des d’una 

escala supramunicipal, sembla que poden encaixar-se a través d’alguna de les figures ja 

implementades en altres vies verdes i espais naturals. 

D’altra banda, l’execució d’aquest nou projecte de Vies Blaves requerirà uns volums d’inversió 

que depassaran àmpliament les disponibilitats de la major part dels Ajuntaments afectats, fet que 

requerirà un membre de referència capaç d’aportar la capacitat de gestió i el gruix de l’esforç 

inversor del projecte. 

Els estudis previs sobre les Vies Blaves i el compromís pressupostari de la Diputació de Barcelona 

en relació al PDU Vies Blaves Barcelona situen aquesta administració pública com a soci referent 

del futur organisme que hauria de poder incorporar òbviament tots els municipis afectats que 

voluntàriament s’hi adhereixin. 

 
Esquema Matriu DAFO de gestió i finançament 
DEBILITATS  
(característiques internes que ens resten 
competitivitat) 
 
Multiplicitat d’administracions locals afectades 
 

AMENACES  
(situació externa que ens va en contra) 

 
Limitacions inversores de les hisendes locals 

derivades de la Llei d’estabilitat pressupostària 
Limitada capacitat de gestió de molts Ajuntaments 

Després d’executar cal mantenir i gestionar les Vies 
Blaves 

 
FORTALESES  
(característiques internes que constitueixen 
avantatges competitives) 
 
El PDU com a instrument que abasta el projecte de 
manera global 
L’àmbit del PDU pertany a una única província 
La Diputació de Barcelona té el compromís de liderar 
la gestió del projecte de Vies Blaves Barcelona 

OPORTUNITATS 
 (situació externa que podem aprofitar) 

 
Accés a fons europeus 

Experiència d’altres països 

Font: Elaboració pròpia equip redactor 
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4.2. ESTRATÈGIA DE LA GESTIÓ I FINANÇAMENT 

La Diputació de Barcelona ha desplegat i participa en nombrosos projectes mediambientals 

d’escala territorial (parc del Foix, Parc natural de la serra de Collserola, Parc natural de la 

Serralada de Marina, Espai natural de les Guilleries-Savassona, Parc agrari del Baix Llobregat, Parc 

natural de Montserrat, Parc natural de Sant Llorenç de Munt, Parc natural del Montseny, Parc 

natural del Garraf, Parc natural d’Olèrdola, Parc natural del Montnegre i el Corredor, Parc natural 

del Cadí Moixeró) amb diferents modalitats d’associació i de gestió i participació. 

Amb aquests antecedents, caldrà cercar la proposta de gestió que permeti encaixar i sumar els 

esforços entre les diferents administracions públiques interessades en el projecte, i posant 

sempre com a nord els criteris de prioritat, optimització de recursos i retorns econòmics i socials 

des de la visió conjunta del projecte. 

 
Esquema Vies Blaves Barcelona 

 
Font: Elaboració pròpia equip redactor 

 

La hisenda de l’ens gestor estaria composta per recursos econòmics com aportacions inicials, 

periòdiques i derrames de les entitats integrades, en la quantitat i forma que es convingui, 

subvencions i donatius (públics i privats), possibles productes del seu patrimoni, rendiments 

d’explotació i prestació de serveis. 

Caldria posar l’accent en els rendiments d’explotació i la prestació de serveis ja que van 

directament lligats a la promoció econòmica del territori i la captació d’usuaris de les Vies Blaves, 

és adir, el retorn econòmic i social. Amb aquesta finalitat ja s’ha apuntat amb anterioritat la 

importància de dotar-se d’un Pla de Gestió de les Vies Blaves.  

El traçat de les Vies Blaves discorre majoritàriament per sòl no urbanitzable però també hi ha 

trams urbans. Aquests darrers podrien romandre sota la competència de qui actualment en té el 

títol competencial si bé seria recomanable que la senyalització vertical i horitzontal respongués a 

criteris d’unitat del projecte. 

Correspondria a l’ens gestor elaborar i aprovar el pressupost anual i dotar-se del Pla de Gestió de 

les Vies Blaves. 

 

 

 

Vies Blaves
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públic de salut 

Interès públic, principi de legalitat
i coherència territorial

Concesió 
de serveis

Cànons i Taxes

Inversió i 
mnteniment
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de serveis

Pagament
pels serveis
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oportunitat
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IV. INFORME DE PARTICIPACIÓ 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El present document conté la memòria del procés participatiu posat en marxa per tal de definir la 

visió que, des del territori, es té del projecte Vies Blaves. Aquesta capa d’informació social, 

basada en la percepció i coneixement pròxim i quotidià, permet un millor apropament i l’encaix 

de la proposta del PDU. 

Els objectius d’aquest procés són: 

- Conèixer la visió dels agents socials sobre l’àmbit del projecte, el paisatge, valors, 

problemàtiques, inquietuds… 

- Vincular els relats del territori a la proposta del PDU, mesurant punts d’acord I conflicte que 

puguin sorgir. 

- Establir una xarxa d’agents significativa que pugui guiar el desenvolupament posterior 

d’altres eines participatives que sorgeixen del PDU. 

2. METODOLOGIA, DISSENY DE MOSTRA I TÈCNIQUES 

Les característiques especials d’aquest projecte, com ara l’abast territorial i la diversitat 

d’actors, fan que la proposta participativa es contempli més com una investigació qualitativa que 

com un seguit d’accions de treball en grup. La tria de la visió qualitativa permet oferir una 

informació centrada en el seu valor perceptiu, en l’experiència de l’espai, de conèixer-lo, gaudir-

lo i treballar en ell.  

Aquesta informació pot resultar molt valuosa a l’hora d’establir criteris que guiïn el PDU (que és 

un document amb una vocació clarament tècnica) més que en construir una proposta entre tots 

els agents, cosa complexa tant per terminis com per abast sòcio-territorial, com també per la 

pròpia informació que ha de contenir el PDU. 

Aquesta metodologia permet tenir un coneixement a fons de moltes de les visions, estereotips, 

problemes, esperances… que hi ha amb aquest projecte i que poden servir per apropar el 

document urbanístic a les motivacions socials. 

2.1. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

- PROSPECCIÓ I ELABORACIÓ DEL MAPA D’AGENTS 

Amb l'objectiu d'elaborar un mapa d'agents socials que contempli les mirades sobre el territori i el 

paisatge al voltant dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, es porta a terme una prospecció de les 

entitats vinculades a aquest entorn. La finalitat d’aquest anàlisi, recerca i mapificació dels 

diversos agents és la següent: 

- Analitzar el relat existent vinculat al territori i paisatge: interessos, identitat, expectatives 

que es tenen sobre aquest territori i al voltant de temes susceptibles per al projecte.  

- Cercar un discurs col·lectiu al voltant del territori que abasteix els rius Llobregat, Anoia i 

Cardener. 

- Elaborar una estratègia en base als discursos obtinguts. 

Una vegada descrits els objectius generals que envolten aquesta part del projecte, cal assenyalar 

l’estratègia metodològica seguida en el procés d’elaboració del mapa i que està definida a través 

de tres punts: 

1- Elaboració d'estrats de les entitats per àrees temàtiques: 

En aquest apartat es divideix per estrats temàtics a les entitats que conforma el territori. Les 

àrees temàtiques que s'han seleccionat tenen a veure amb els objectius plantejats i els que 

conformen el posterior anàlisi del discurs, aquestes àrees temàtiques són: administració, medi 

ambient, social, econòmic, patrimonial, investigació, esportiu, turístic i educatiu. Reconeixent 

per endavant, que a posteriori es treballaran amb més profunditat unes àrees que unes altres, 

atenent als objectius plantejats en el projecte. 

2- Selecció dels agents socials representants de cada àrea temàtica vinculats al territori: 

A cada àrea temàtica li corresponen una sèrie d'agents socials concrets que conformen el 

territori objecte d'estudi. S'extrauen, a través dels diferents informes i documents obtinguts 
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sobre el territori de Vies Blaves(Directori dels costos d’adequació del Camí del Llobregat-2015, 

Estudi desenvolupament turístic del riu llobregat-2010, Apunts per a un projecte turístic del riu 

Llobregat-2009) , els col·lectius, agrupacions o organitzacions socials que treballen les àrees 

temàtiques que s'han plantejat. S'obté així una base de dades de tots els agents socials que, 

vinculats al territori, aborden les temàtiques que es volen conèixer i analitzar. 

3- Classificació dels agents socials per l'àmbit influència que abasten: 

Els grups socials que s'han extret per àrees temàtiques són posteriorment classificats segons 

l'àmbit influencia sobre el qual actuen. Prioritzant els que abasten major àmbit geogràfic, 

aquests són en primer lloc els nacional, posteriorment provincials, comarcals i finalment els 

municipals. Amb aquesta classificació podem distribuir pel territori a tots els agents socials 

que s'han extret anteriorment i visualitzar els espais geogràfics on no hi ha representació de les 

àrees temàtiques triades. 

Amb aquests tres passos d'elaboració de la mostra representativa de les entitats per a l'àrea 

territorial dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, s'obté el mapa d'agents socials que conformen el 

territori objecte d'estudi i de les àrees temàtiques sobre les quals es vol treballar. Una vegada es 

té el mapa d'agents socials distribuïts en el territori i classificats segons àrees temàtiques, es 

poden visualitzar aquells espais geogràfics on hi ha sobre representació d'agents socials d'un tema 

en concret o de varis, així com aquelles àrees que estan buides i no té representació temàtica. En 

el cas de tenir espais sense representació de cap de les àrees temàtiques, s'afegirà al mapa aquell 

agent social que a escala local treballa alguna de les àrees temàtiques d'interès per al projecte, 

prioritzant les que siguin de major interès sobre les que són secundàries. 

- PROCÉS PER A L’ELABORACIÓ DE LES ENTREVISTES 

Per tal de dissenyar i portar a terme les entrevistes als agents socials es realitza el següent 

procediment, amb l’objectiu d’obtenir el discurs col·lectiu: 

Entrevista amb la Diputació (amb Xavier Font i Jaume Bonaventura) on s’extreuen aquells 

agents socials, que bé per la seva activitat, o bé per la seva trajectòria i preocupació davant el 

projecte de Vies Blaves, són interessants per a incloure al mapa d’agents.  

Establir el mapa d’agents socials per al projecte de Vies Blaves. 

Compartir el mapa amb l’equip redactor del projecte, per tal d’acabar de perfilar els grups 

temàtics als que es realitzaran les entrevistes, i per extreure les idees per a dissenyar el guió. 

Realització d’un calendari de treball, entrevistes grupals que conclouen amb la formalització 

del discurs col·lectiu. 

A continuació s’adjunten els llistats i els corresponents mapa d’agents del territori, també 

s’introdueix el recull del llistat d’entitats que van participar al les entrevistes. 
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Llistat d’agents socials per àmbit d’influència i temàtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM  PÀGINA WEB TIPUS D’ENTITAT TEMÀTICA ÀMBIT OBSERVACIONS medi‐

ambient

econòmi

c

turisme patrimonial investigació esportiu educatiu social

Agència Catalana  de l 'Aigüa ACA

http://aca‐

web.gencat.cat/aca/appmanage

r/aca/aca/ PÚBLICA MEDI AMBIENT‐ADMINISTRACNACIONAL

Associació del  Museu de la Ciència  i  

de la Tècnica i  d'Arqueologia 

Industrial  de Catalunya

http://www.amctaic.org/?page_i

d=15 PATRIMONI NACIONAL Patrimoni  industrial

Associació per a la Promoció del  

Transport Públic  http://transportpublic.org/es/ TERCER SECTOR MEDIA AMBIENT NACIONAL

Associació Catalana d'Amics de 

l 'Aigua http://www.amicsaigua.com/

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT

INVESTIGACIÓ NACIONAL

Centre de la  Propietat Forestal  de 

Catalunya http://cpf.gencat.cat/es/ PÚBLICA GESTIÓ FORESTAL NACIONAL

Consorci  Forestal  de Catalunya  http://www.forestal.cat/web/ PRIVAT MEDI AMBIENT NACIONAL

lobby de pressió en 

defensa de la gestió del  

bosc i  dels drets del  

propietari/silvicultor

Institut Català d’Ornitologia http://www.ornitologia.org/ca/ TERCER SECTOR

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT NACIONAL

Institució Catalana d’Història 

Natural http://ichn.iec.cat/ PÚBLICA

PATRIMONI

MEDI AMBIENT NACIONAL

informes sobre gestió 

ambiental  i  protecció de la 

natura a catalunya

Ecologistes  en Acciò de Catalunya 

http://www.ecologistesenaccio.

cat/ TERCER SECTOR MEDI AMBIENT NACIONAL FEDERACIÓ D’ECOLOGíSTES
Federació d'Entitats Exursionistes  de 

Catalunya  http://www.feec.cat/ ESPORT NACIONAL
Federació Catalana de Pesca 

Esportiva i  Càsting http://www.fcpeic.cat/ ESPORT NACIONAL

Federació Catalana de Piragüisme http://www.fcpiraguisme.com ESPORT NACIONAL

Federació Catalana de Ciclisme http://www.fcpiraguisme.com ESPORT NACIONAL

Fundació Territori  i  Paisatge 

http://www.coac.net/COAC/bien

nal/fundacio.htm PRIVAT

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT NACIONAL

CAIXA CATALUNYA / 

Fundació Alícia

Fundació   Natura    http://www.accionatura.org/ TERCER SECTOR MEDI AMBIENT NACIONAL

membres  de la xarxa de 

custòdia del  territori

Unió de Pagesos  http://www.uniopagesos.cat/ TERCER SECTOR SOCIO‐ECONÒMIC NACIONAL SINDICAT AGRARI

Xarxa de Custòdia del  Territori   http://custodiaterritori.org/

PÚBLIC‐ TERCER 

SECTOR

MEDI AMBIENT

ECONÒMIC NACIONAL

Joves  Agricultors  i  Ramaders  de 

Catalunya http://www.jarc.es/ SOCIO‐ECONÒMIC NACIONAL

Federació d'Entitats Catalanes  de 

Ramaders  d'Oví i  Cabrum

http://www.fecoc.cat/taxonomy

/term/2 SOCIO‐ECONÒMIC NACIONAL

Fundesplai  Fundació Catalana de 

l 'Esplai https://estiu.fundesplai.org

EDUCACIÓ

NACIONAL

Organitzen colonies  i  

camps  de treball

Minyons  Escoltes  i  Guies de 

Catalunya

http://www.escoltesiguies.cat/q

ui‐som

EDUCACIÓ

NACIONAL

Associació de Cases de Colònies i  

Albergs  de Catalunya https://www.accac.cat/ SOCIO‐ECONÒMIC NACIONAL

Associació de Defensa i  Estudi  de la 

Fauna  i  Flora Autòctona http://www.adeffa.cat/

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT NACIONAL Camadoca
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Llistat d’agents socials per àmbit d’influència i temàtica  

 

NOM  PÀGINA WEB TIPUS 

D’ENTITAT

TEMÀTICA ÀMBIT OBSERVACIONS COMARCA medi‐

ambient

econòmic turisme patrimonial investigació esportiu educatiu social

Associació per a l ’estudi  de la 

natura de l ’Anoia  Aladern ‐ CECI

TERCER 

SECTOR MEDI AMBIENT COMARCAL
Associació per la defensa de 

l 'aigua del  Penedès i  de l 'Anoia No web MEDI AMBIENT COMARCAL

centre d'estudis  del  Bages http://cebages.org/

INVESTIGACIÓ

PATRIMONI COMARCAL

Foment, divulgació i  

promoció de 

projectes 

d'investigació de les 

ciències humanes  i  

socials al  Bages

Consell  Regulador de la D.O. Pla 

de Bages

http://www.dopladebages.com/

bages‐terra‐de‐vins

ECONÒMIC

MEDI AMBIENT

EDUCATIU COMARCAL

Recuperació de 

patrimoni  de pedra 

seca ‐ tines. Té relació 

amb la CasaCulla 

Ambiental.

Consorci  Parc Fluvial  del  Llobregat ¡http://www.parcfluvial.cat")

PÚBLICA‐

PRIVAT

TURÍSTIC‐

ECONÒMIC COMARCAL Aigües  de Barcelona

Consorci  per a la recuperació i  

conservació del  riu Llobregat

http://www.parcriullobregat.cat

/contacte.php

MEDI AMBIENT

PATRIMONIAL COMARCAL

AMB, sembla que es  

centri  només a area 

metropolitana

Consorci  de Promoció Turística del  

Cardener

http://www.elcardener.com/es/8

.lnk

PÚBLICA‐

TERCER 

SECTOR(ASSOC

IACIONS) TURÍSTIC COMARCAL

Hi  han associacions  

veïnals

Consorci  de Turisme Baix 

Llobregat

http://turisme.elbaixl lobregat.c

at/ 

PÚBLICA‐

TERCER 

SECTOR(ASSOC

IACIONS) TURÍSTIC COMARCAL

Consorci  de Turisme del  Vallès  

Occidental

http://www.turismevallesoccide

ntal.cat/ctvoc/apartats/index.p

hp?apartat=247

PÚBLICA‐

TERCER 

SECTOR(ASSOC

IACIONS) TURÍSTIC COMARCAL

Consorci  de turisme alt bergueda http://www.elbergueda.cat/ PÚBLICA TURÍSTIC COMARCAL

Consorci  Enoturisme Alt Penedés

http://www.enoturismepenedes.

cat/ca 

PÚBLICA‐

PRIVAT TURÍSTIC COMARCAL GREMI HOSTELER

Consorci  de Formació i  Iniciatives  

Bages Sud ECONÒMIC

Sembla que ja no 

funciona

Consorci  per a la Protecció i  la 

Gestió dels  Espais  Naturals  del  

Delta del  Llobregat 

http://www.deltallobregat.cat/H

ome/_H4QS29qxa72sGsxMN4n

mS0Tt2VKG4QHa3C0mKbBa9pfJ

0y5omtqt9Q PÚBLICA MEDI AMBIENT COMARCAL

 Generalitat de 

Catalunya i  els 

ajuntaments  del  Prat 

de Llobregat, 

Viladecans, Gavà i  

Sant Boi  de Llobregat.

Grup de natura del  Solsonès  

http://www.lacetans.org/gn

s/
TERCER 

SECTOR MEDI AMBIENT COMARCAL

Grup de defensa de la natura del  

Berguedà 

https://www.facebook.com/GDN

Bergueda/

TERCER 

SECTOR MEDI AMBIENT COMARCAL

http://www.aquibergu

eda.cat/2015/03/30/e

l‐grup‐de‐defensa‐de‐

la‐natura‐del‐

bergueda‐mostra‐

inquietud‐per‐la‐

posada‐en‐marxa‐del‐

projecte‐de‐biomassa‐

a‐la‐comarca/

Grup Ecologista Les Agulles

http://www.ecologistesenaccio.c

at/spip.php?rubrique4

TERCER 

SECTOR MEDI AMBIENT COMARCAL

BAIX LLOBREGAT/PARC 

DEL GARRAF

Quatre passes. Serveis Ambientals http://quatrepasses.com/ PRIVAT

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT COMARCAL

 Cooperativa 

especialitzada en 

l ’àmbit de la 

divulgació i  

sensibil ització 

ambiental  del  pendés

Patronat de la Muntanya de 

Montserrat

http://muntanyamontserrat.genc

at.cat/ca/inici/

PÚBLICA‐

PRIVAT

MEDI AMBIENT

PATRIMONIAL COMARCAL

Consells  comarcals  

de l 'Anoia, el  Bages  i  

el  Baix Llobregat.

Les  diputacions  de 

Barcelona, Girona, 

Lleida i  Tarragona.

L'Administració 

central  de l 'Estat.

Patronat Comarcal  del  Parc 

Geològic i  Miner de la Catalunya 

Central http://www.geoparc.cat/centres

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT

PATRIMONIAL

INVESTIGACIÓ COMARCAL

Parc de la Sèquia http://parcdelasequia.cat/

PÚBLICA‐

PRIVAT

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT

PATRIMONIAL COMARCAL Aigües  de Manresa

Parc Natural  Cadí Moixeró

http://parcsnaturals.gencat.cat/

es/cadi PÚBLICA

AMBIENTAL

PATRIMONIAL COMARCAL

Parc agrari  baix l lobregat

http://parcs.diba.cat/web/baixll

obregat/inici

PÚBLICA‐

PRIVAT

AMBIENTAL

ECONÒMIC

PATRIMONIAL COMARCAL

Projectes  Territorials del  Bages

http://www.ptbages.com/nivells

/contingut/titular/qui‐is‐ptb

PÚBLICA‐

PRIVAT ECONÒMIC COMARCAL

Fem xarxa, fem empresa

http://www.moliempresa.cat/art

icle/71/FEM‐XARXA‐FEM‐

EMPRESA.ca.html PÚBLIC ECONÒMIC

COMARCAL‐BAIX 

LLOBREGAT NORD

XARXA PER 

INCENTIVAR ALS 

EMPRENEDORS DE 

Ajuntament de 

Martorell, Ajuntament 

d'Olesa de 

Montserrat, 

Ajuntament d'Abrera, 

Ajuntament de 

Collbató, Ajuntament 

d'Esparreguera, 

Ajuntament de Sant 

Andreu de la Barca i  

RURAL ACTIVA

http://www.ruralactiva.net/Rura

lActiva/ElprojecteRuralActiva/ta

bid/62/language/ca‐

ES/Default.aspx PÚBLIC‐PRIVAT

ECONÒMIC‐MEDI 

AMBIENTAL COMARCAL‐ALT PENEDÈS

Dinamitzar la creació 

d’empreses en les  

zones rurals  

catalanes

Agència de desenvolupament de 

berguedà

http://www.adbergueda.cat/proj

ectes.php?recurs_id=99&catego

ria=1&taula=mod_actuacions PÚBLIC SOCIO‐ECONÒMIC COMARCA

Turisme Solsonès http://turismesolsones.com/es/ PÚBLIC TURÍSTIC COMARCA

Solsonès  només  hi  ha 

un municipi  de 300 

hab. per tant 

interessa ficar algo a 

Movibaix

https://ca.wikipedia.org/wiki/M

ovibaix EDUCATIU COMARCA

Moviment Educatiu en 

el  Temps  Lliure 

Infanti l  i  Juvenil  del  

Baix Llobregat (forma 

part de la FCE)
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Llistat d’agents socials per àmbit d’influència i temàtica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM  PÀGINA WEB TIPUS D’ENTITAT TEMÀTICA ÀMBIT OBSERVACIONS medi‐

ambient

econòmic turisme patrimonial investigació esportiu educatiu social

Museu Molí paperer de 

capellades

http://www.mmp‐

capellades.net/

SECTOR(ASSOCIACIONS

) PATRIMONIAL MUNICIPAL

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS 

HISTÒRICS PAPERERS

Casa museu Torres 

Amat

el‐

municipi/turisme/llocs‐

dinteres/casa‐museu‐

torres‐amat‐100.html PÚBLICA‐PRIVAT PATRIMONIAL MUNICIPAL Sallent

Oficina de Turisme de 

Manresa

http://www.manresatu

risme.cat/cat/ PÚBLICA TURÍSTIC MUNICIPAL

Paisatge i  Aventura

ventura.com/es/index.

php PRIVAT TURÍSTIC‐AMBIENTAL MUNICIPAL Agroturisme en Bages

Oficina de Turisme de 

Súria 

http://www.suria.cat/d

efault.php?idcanal=6&

idcategory=24 PÚBLICA TURÍSTIC MUNICIPAL Geoparc

Oficina de Turisme de 

Rajadell

g/web/turisme‐i‐

oci/oficina‐de‐

turisme.html PÚBLICA TURÍSTIC MUNICIPAL

La porta del  delta

http://www.elprat.cat/t

urisme‐i‐territori PÚBLICA TURÍSTIC MUNICIPAL

OFICINA TURISME DEL 

PRAT DE LLOBREGAT

Col ∙lectiu Ecologista 

l ’Alzina 

24/el‐collectiu‐

ecologista‐lalzina‐de‐

manresa‐proposa‐

descobrir‐el‐riu‐

l lobregat/noticia/3224 TERCER SECTOR MEDI AMBIENT MUNICIPAL

Manresa // accions de 

millora del  riu 

l lobregat

Xarxa de camins 

d’Abrera

http://www.ceabrera.o

rg/xarxa‐de‐camins‐

dabrera/ PRIVAT ESPORTIVA MUNICIPAL

mbici: Manresana de 

Serveis  amb bicicleta http://www.mbici.cat/ PRIVAT

SOCIO‐ECONOMIC

MUNICIPAL

Comunitat Minera 

Olesana

http://www.cmineraole

sana.es/index.php MEDI AMBIENT MUNICIPAL

Abastament d'aigua 

potable Olesa de 

Montserrat

ANDA Associació 

Naturalista d'Abrera

https://es‐

la.facebook.com/abrer

anaturalista/ PÚBLICA MEDI AMBIENT MUNICIPAL Accions

Mon Sant Benet

http://monstbenet.com

/es

PATRIMONIAL

EDUCATIU MUNICIPAL
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Llistat d’agents administratius 

 

 

  

NOM  PÀGINA WEB TIPUS D’ENTITAT TEMÀTICA ÀMBIT OBSERVACIONS COMARCA

LL
O
B
R
EG

A
T

A
N
O
IA
 

C
A
R
D
EN

ER

Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/inici/ PÚBLICA

Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/es PÚBLICA

Àrea Metropolitana de Barcelona AMB http://www.amb.cat/s/home.html PÚBLICA

Consell  Comarcal  de l 'Alt Penedés http://www.ccapenedes.com/ PÚBLICA àrea de territori  i  sostenibil itat  COMARCAL ALT PENEDÈS

Consell  Comarcal  de l 'Anoia http://www.anoia.cat/ PÚBLICA àrea sostenibil itat COMARCAL ANOIA

Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat http://www.elbaixllobregat.cat/ PÚBLICA àrea medi  ambient COMARCAL BAIX LLOBREGAT

Consell  Comarcal  del  Solonés http://solsones.ddl.net/?lang=es PÚBLICA àrea de medi  ambient i  territori COMARCAL SOLSONÈS

Consell  Comarcal   del  Bages http://www.ccbages.cat/ PÚBLICA àrea turisme COMARCAL BAGES

Consell  Comarcal  del  Berguedà http://www.bergueda.cat/ PÚBLICA àrea medi  ambient COMARCAL BERGUEDÀ

Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental http://www.ccvoc.cat/ PÚBLICA àrea de territori  i  cooperació  COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL

Ajuntament Copons PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Rubió PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Argençola PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Veciana PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Jorba PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Igualada PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Santa Margarida de Montbui PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Vilanova del  Camí PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Pobla de Claramunt, la PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Torre de Claramunt, la PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Capellades PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Cabrera d'Anoia PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Vallbona d'Anoia PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Piera PÚBLICA MUNICIPAL ANOIA

Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia PÚBLICA MUNICIPAL ALT PENEDÈS

Ajuntament Subirats PÚBLICA MUNICIPAL ALT PENEDÈS

Ajuntament Gelida PÚBLICA MUNICIPAL ALT PENEDÈS

Ajuntament Castellví de Rosanes PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Sant Esteve Sesrovires PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Cardona PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Pinós PÚBLICA MUNICIPAL SOLSONÈS

Ajuntament Sant Mateu de Bages PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Súria PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Callús PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Castellar de n'Hug PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Pobla de Lil let, la PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Guardiola de Berguedà PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Sant Julià de Cerdanyolà PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament La Nou de Berguedà PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Cercs PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Berga PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Olvan PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Avià PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Casserres PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Gironella PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Puig‐reig PÚBLICA MUNICIPAL BERGUEDÀ

Ajuntament Gaià PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Navàs PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Balsareny PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Sallent PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Artés PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Calders PÚBLICA MUNICIPAL BAGES‐MOIANÈS

Ajuntament Navarcles PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Sant Fruitós  de Bages PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Talamanca PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Manresa PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Pont de Vilomara i  Rocafort, 

el PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Sant Vicenç de Castellet PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Castellgalí PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Castellbell  i  el  Vilar PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Monistrol  de Montserrat PÚBLICA MUNICIPAL BAGES

Ajuntament Collbató PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Esparreguera PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Olesa de Montserrat PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Abrera PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Martorell PÚBLICA MUNICIPAL BAIX LLOBREGAT

Ajuntament Castellbisbal PÚBLICA MUNICIPAL VALLÈS OCCIDENTAL
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Llistat d’assistents a les entrevistes 
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2.2. TÈCNICA APLICADA: ENTREVISTA GRUPAL 

Es defineix l’entrevista grupal com la tècnica que millor ens pot oferir els resultats que esperem. 

L’entrevista grupal és un espai de reflexió conjunta per a diferents agents implicats en un 

territori. Al nostre cas, com hem mostrat als apartats anteriors, es parteix d’un grup d’agents 

ampli que es segmenta territorial i sectorialment per aprofundir tant com sigui possible en el seu 

coneixement. 

Aquesta reflexió que provoquem a l’entrevista grupal es basa en les diferents interaccions que 

porten a terme els components del grup, cosa que enriqueix el discurs final. Tot aquest procés no 

és improvisat i es fa en base a uns temes que es són interessants pel projecte i que es van generar 

conjuntament amb els membres de l’equip, fruit d’una sessió interna de treball on cada membre 

va enriquir el guió inicial des de la seva perspectiva d’àmbit de treball, aconseguint, així, una 

proposta de temes transversal. Els reproduïm a continuació: 

- Visió percebuda del paisatge 

Valoració actual del paisatge de les Vies Blaves. 

Espais fràgils (ambiental, social, patrimonial…), tensions i riscos de l’actuació. 

Visió de futur per a les Vies Blaves. 

- Usos 

Usos actuals coneguts, actors que els desenvolupen i la seva valoració (socials, productius, 

esportius, turístics…) / Sinèrgies. 

Usos possibles/ Equilibri públics-privats, què ha de garantir el sector públic? 

Usos compatibles i conflictius. 

Serveis i equipament de les Vies Blaves / Senyalística. 

- Aprofitament/protecció 

Impacte de la intervenció i activitats proposades, com minimitzar? 

De nou, què ha de garantir el sector públic en el binomi aprofitament-protecció? 

Característiques i format del servei turístic associat a la Via Blava (si apareix prèviament). 

Relació de les Vies Blaves i el seu aprofitament amb estratègies de desenvolupament local 

actual i futur/quin model de desenvolupament? 

Què es important protegir? / Custòdia del territori. 

- Cultura 

Elements culturals i patrimonials existents/Festes, tradicions i activitats culturals / Rutes. 

Com s’arrelen al paisatge? S’han transformat amb les transformacions del paisatge? 

Activitats inclusives, accessibles, per a tots? 

Alguna iniciativa interessant de gestió del patrimoni? 

- Sobre el procés 

Com tractem la informació i difusió de la in formació que genera el projecte? 

Amb quins canals? 

3. DESCRIPCIÓ DELS RELATS VINCULATS AL TERRITORI I PAISATGE 

Les entrevistes es van desenvolupar els dies 13 i 14 de setembre de 2017 agrupant en 6 entrevistes 

a un total de 47 entitats i 49 assistents. Hem de senyalar que cap dels temes tractats a les 

entrevistes ha generat posicions excessivament discordants o enfrontades entre els diferents grups 

d’entrevistats, per tant el que segueix és un marc d’acord prou ampli sorgit de les entrevistes i 

que pot mostrar la visió de les entitats convocades. 

Si que trobem temes que a tots els grups suposen certa polèmica i/o neguit (ample de la via, 

col·lector de salmorres, manteniment posterior de la via…) que s’exposaran a continuació. 

Aquest apartat té com objectius orientar a l’equip redactor en quant als posicionaments de les 

entitats vinculades al territori per tal de que la proposta estigui el més ajustada possible als 

interessos i necessitats que aquestes expressen. 
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(Nota: En l’anàlisi de la informació obtinguda de les entrevistes s’ha detectat tres punts que 

mostren la necessitat de realitzar una acció complementària, aquests tres punts serien: 

- La possible existència d’un biaix en la definició de la mostra representativa, únicament, en 

l’àmbit Administratiu. 

- L’interès d’algunes associacions que treballen al territori en participar en el relat col·lectiu i 

que no van ser convocades a les entrevistes.  

- La motivació en la participació d’algunes associacions que no varen poder assistir a les 

sessions de les entrevistes.  

S’estudia l’acció complementaria amb l’objectiu de definir una mostra més diversa i 

representativa que pugui aportar informació variada a la obtinguda en les entrevistes. Per obtenir 

aquesta nova informació es proposa la realització d’un qüestionari, que un cop s’hagi rebut i 

analitzat, la informació obtinguda d’aquest, s’incorporaria dins l’apartat dels relats vinculats al 

territori com una capa més del relat de les associacions que van participar a les entrevistes.) 

- PAISATGE 

El primer que sorgeix en quant al paisatge, els seus valors i percepció, és el fet de que ens trobem 

davant del que haurien de ser molts km de bosc de ribera, el que suposaria una gran varietat de 

paisatge i gran potencialitat. A aquests valors de seguida se’ls fan puntualitzacions, com que 

aquesta varietat no existeix al Baix Llobregat o que trobem espais d’explotació forestal o usos 

agrícoles o turístics a vora riu que trenquen la continuïtat del bosc del ribera, de fet es diu que la 

riba del riu no es troba en massa bones condicions a molt punts (falta de cabal ecològic, trams 

secs, salinització, invasió d’altres usos…). Es parla de que el final del Baix Llobregat, a l’Àrea 

Metropolitana, l’adequació és molt bona per a l’ús d’esbarjo, però es posa en dubte que sigui 

recomanable a nivell ambiental replicar l’esquema. 

Malgrat la realitat d’aquests valors del riu com generador de paisatge, es diu que a molts llocs 

encara es viu d’esquenes al riu i que si bé teòricament hi ha protecció a la Carta del Paisatge, 

aquesta es posada en dubte pels entrevistats. Com exemple sorgeix a moltes de les entrevistes, el 

tema de l’aprofitament hidroelèctric i miner que a certs espais fa que trobem molta salinitat i poc 

cabal. 

Aquest potencial es troba molt amagat i l’actuació suposarà necessàriament la recuperació 

ambiental del bosc de ribera, recuperar cabals ecològics que permeten la pervivència del bosc, 

les torrenteres… amb un ús agrícola i ramader que sigui respectuós amb l’entorn. 

Al mateix temps la zona del riu i el seu entorn es diu que té valors com a corredors biològics, pel 

que s’hauria de mantenir i posar en valor. En aquest sentit s’adverteix de la problemàtica de les 

espècies invasores. 

Actualment hi ha un adjectiu que es repeteix a totes les entrevistes i que sembla que descriu amb 

prou encert la realitat actual del paisatge dels rius; la discontinuïtat. Aquesta s’exemplifica en el 

fet de que cada uns quilometres trobem rescloses a certs trams del riu Llobregat i Cardener on 

perviu un aprofitament hidroelèctric. A un nivell més macro trobem aquesta discontinuïtat en les 

diferències enter el curs alt del riu, més conservat e inaccessible, el tram mig amb més explotació 

industrial i el tram baix i de l’Àrea Metropolitana molt més humanitzat. Tenim altres exemples de 

discontinuïtat al paisatge visual, es diu que es troben espais de gran bellesa i d’altres que no 

arriben a les expectatives desitjades, també es parla de les discontinuïtats que provoquen els 

medis de transport i accés com els camins agrícoles dels tractors (que de vegades s’han apropiat 

de terreny per fer el camí) o de trams com el de Montserrat al que trobem tren, carretera i riu, 

cosa que passa a altres trams. 

Aquesta discontinuïtat es troba també les diferències entre trams més rurals i els trams urbans, 

que suporten certes pressions molt centrades en l’aprofitament urbanístic, aparcaments… i es 

comenta la gravetat del cas de Martorell per part d’alguns entrevistats, on es troben aparcaments 

en zones inundables i on bona part del espai del riu es troba qualificat com urbanitzable (dades 

per contrastar). 

Es parla d’un altre element important a nivell de paisatge natural, que té el problema de no ser 

visible, que són els aqüífers i que es deuen donar a conèixer i protegir. 

Es veu clar quer el Llobregat és el riu més conegut i sobre el que es veu més clar el fet de la Via 

Blava i, que al contrari l’Anoia pot ser el més desconegut. 

Com a tret general, es deu pensar que el riu és en sí un ecosistema fràgil i amb moltes agressions, 

per tant s’ha de tenir cura en la intervenció. 

No volem deixar de banda uns altres valors importants del paisatge que són els que es vinculen al 

patrimoni i la cultura, però aquests, sens clarament valors del paisatge, tindran un espai propi 

dintre d’aquest apartat. 
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- USOS 

L’àmbit del riu té actualment molts usos preexistents a l’actuació de les Vies Blaves, alguns del 

quals, com s’ha dit, han envaït parts de la riba i de les plataformes d’inundació, fet que 

possiblement haurà de gestionar-se amb el desenvolupament del projecte. Aquests usos són, a 

grans trets els usos agrícoles, industrials, miners, paperers i hidroelèctrics (motors vinculats a 

industries que encara produeixen electricitat). La Via Blava haurà de treballar la seva integració i 

tractament d’aquesta preexistència, bé com excusa de recuperació o posta en valor, bé regulant i 

compatibilitzant aquests usos amb la protecció ambiental en la mesura del possible (en el cas dels 

horts il·legals es planteja aprofitar per traslladar a horts urbans regulats). 

En quant als usos de producció hidroelèctrica, es comenta que molts dels motors encara tenen 

concessions de molts anys i que s’ha de negociar d’alguna forma que aquest ús sigui compatible 

amb la preservació, tant del valor patrimonial com ambiental, pel que s’ha de garantir un cabdal 

que ho faci possible. 

Trobem també usos de caça i pesca que han d’estar regulats o que han de ser part de la 

informació que es dona sobre la Via Blava, temporades, espècies, espais per a aquests usos… Però 

que s’han de valorar com la resta d’usos preexistents. 

Actualment trobem també que molta gent ja camina per la zona del riu, alguns com a camí 

vinculat al municipi, altres pel fet del múltiples camins i vies que hi trobem al recorregut (GR 107, 

vies circulars, camins entre vinyes…). Es parla de que es tingui en compte l’existència d’aquests 

camins per tal de fer que siguin compatibles amb la Via Blava i puguin compartir recorregut en 

certs trams per minimitzar impacte i manteniment posterior. 

Amb el tema d’usos hi ha una preocupació recurrent, el de l’accés de vehicles a motor. Com a 

norma general es pensa en que el cotxe ha de quedar el més lluny possible de la Via, que han de 

ser els municipis que fan de porta els últims punts als que accedir en cotxe o transport públic si 

existeix la possibilitat i que, amb una bona senyalització, cal arribar a peu a la Via. Es diu que el 

tipus d’accés a la Via definirà el tipus d’usuari i l’aprofitament i protecció de la zona. En aquest 

sentit, ja hem comentat a l’apartat de paisatge les pressions que el riu es sotmès a les zones més 

urbanes. 

Troben molts usos relacionats amb el valor ambiental de la zona, que podrien tenir reflex en un 

aprofitament de la Via, com ara els d’educació ambiental, observació ornitològica, botànica. Es 

pensa que seria necessari que la Via es vinculés a usos que tinguin en compte on es poden situar i 

on no, però que donés servei en primer lloc als municipis, que puguin connectar espais d’ús 

quotidià, que generen equipaments per als pobles, que el riu sigui part del poble. Es parla també, 

amb menor consens, d’usos enfocats a un aprofitament molt turístic com ara fer el riu navegable, 

usos esportius als embassaments (alguns existeixen de manera no legal) i també de l’ús de bany 

que haurà de ser regulat. 

- APROFITAMENT 

Com a punt inicial es deixa clar que la futura Via Blava comparteix espai, com hem comentat, 

amb moltes altres que ja suposen una atracció i aprofitament per al seu entorn. Ocorre el mateix 

en quant als propis valors paisatgístics, tant naturals com culturals. Es per aquest motiu que el Pla 

Director deuria tindre una visió no sols urbanística i contemplar el projecte físic amb la gestió 

posterior en un sistema integrat. D’aquesta forma s’hauria d’aconseguir també que, compartint 

aquestes infraestructures, valors, projectes… existents, la despesa de manteniment posterior fos 

la menor possible. 

A aquest sistema serà important que es tingui en compte el fet de que ja hi ha gent que extreu 

rèdits i aprofitaments de la zona per la que passa la Via Blava i que aquests seran uns interessos 

que hi haurà que unir per sumar al projecte i per garantir una repercussió sòcio- econòmica per al 

territori. Aquesta repercussió ha de ser amb seny, evitant la massificació i entenent que l’espai no 

és un valor econòmic per se i que tampoc es pot tractar com un parc urbà donada la seva 

fragilitat.  

En quant a l’aprofitament per als municipis, es pensa que ha de ser una possibilitat per a que es 

posi en valor tot allò que els municipis tenen i poden oferir, que ha de ser una estratègia de 

desenvolupament local integrat que es centre en donar servei als habitants dels municipis i que 

conegui les potencialitats de cada territori i pugui decidir fins on les comparteix tenint al cap eixe 

binomi aprofitament-protecció (no tot es pot fer a tots els llocs). És per açò que serà important 

quer els nuclis foren el centre del projecte de la Via Blava, que els visitants pogueren accedir 

fàcilment a la Via des dels pobles, al temps que des de la Via es pugui eixir fàcilment per visitar 

els valors dels pobles que hi ha al seu recorregut. En general s’han de consolidar els que ja siguin 

valors del territori i fer una tasca important de difusió, formació i interpretació. 

Per a que aquest aprofitament pugui ser coherent amb el desenvolupament dels municipis serà 

necessari tenir al cap una bona planificació de les etapes, que predomini la baixada, amb les 

eixides de la Via per a cada etapa, els recursos existents en eixes eixides de cara al visitant, com 



DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS IV. INFORME DE PARTICIPACIÓ 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 123 

connectar amb altres pobles, vincular a estratègies de transport públic… i fomentar la 

sostenibilitat ambiental i econòmica de la Via Blava. 

- PATRIMONI 

Aquesta és, probablement, la temàtica que ha mogut menys discurs a les entrevistes, excepte a 

una en la que hi havia agents sectorials de patrimoni que ens indiquen que hi ha molta feina feta 

en aquest sentit, però poc coneguda. Volem deixar clar que pretenem que hi haja una visió ampla 

del paisatge que, com hem comentat, inclogui no sols aspectes ambientals, també els relatius al 

patrimoni cultural i natural, que és el que sorgeix de les entrevistes de manera més general. 

Hi ha temes que sí són recurrents com ara les colònies industrials, els seus problemes de 

manteniment, la necessitat de recursos per documentar-les, la falta de serveis de les persones 

que hi viuen… es comenta que deuen ser un dels valors a recuperar i mostrar amb la Via Blava. 

Un altre tema recurrent és el relatiu a les pre-existències; activitats existents actualment i que 

haurien de ser tingudes en compte pel projecte com ara la caça, pesca, agricultura, ramaderia, 

oci, esports… que deuen documentar-se per trams i ordenar els usos que se’n deriven. Tot 

admeten, com s’ha dit, que hi ha algunes d’aquestes pre-existències que actualment no estan ben 

integrades i la seva situació no és legal. 

Hi ha un altre valor, amplament reconegut, que és el valor geològic, al que contribueix el 

GEOPARC i el seu reconeixement a la UNESCO. Aquest valor és un dels que pot guiar certs trams 

del recorregut més allunyats de la riba pel fet de poder trobar element interessants en aquest 

sentit. Al mateix temps pot centrar tota una estratègia de difusió, formació i de protecció dels 

afloraments geològics i terrasses fluvials. 

Es parla d’alguns elements patrimonials/culturals tant materials com immaterials que poden ser 

interessants, a banda dels anomenats: les escales de peixos, els motors (amb les precaucions 

esmentades de retorn de cabals ecològics per a repoblar el bosc de ribera), infraestructura de 

reg, la festa del modernisme de la Colònia Güell, l’Onze de setembre a Gironella que transcorre al 

propi riu i la Transèquia (caminada per la Sèquia de Manresa el 21 de febrer de cada any). 

Amb tot això es pensa que existeix un recurs ric que deu definir una estratègia de 

patrimonialitzar, documentar, protegir i mostrar. 

4. CONCLUSIONS: PUNTS CLAU DEL PROJECTE 

El primer punt clau del projecte té a veure amb la materialitat de la pròpia via, que sigui poc 

impactant com a norma, encara que a llocs concrets pugui tindre més presència. En general es diu 

que ha de tenir en compte l’entorn i les seves característiques per tal de definir la forma que 

podrà adoptar la Via en cada tram. Dintre d’aquesta materialitat es comenta de l’ample de la Via 

i es proposa la mateixa adaptabilitat, evitant una Via amb ample constant. De fet el plantejament 

d’un ample constant de la Via exagerat provoca immediatament el rebuig general dels 

entrevistats. 

Un altre tema important és la forma en que afecte a la Via la renovació del col·lector de 

salmorres, tema que s’haurà d’afrontar donat que apareix a totes les entrevistes i trobem molta 

sensibilitat al respecte. 

Es parla també d’una senyalística no massa abundant i integrada també a l’entorn. 

Es comenta que la base del projecte ha de ser el garantir la continuïtat de la Via i la coherència 

amb els valors culturals i paisatgístics, cosa per la qual serà molt important la participació als 

projectes executius. 

Es parla de que s’han de facilitar els usos més compatibles, que el riu pugui continuar sent riu 

posant en valor els espais fluvials (alguns dels agents entrevistats indiquen que porten temps 

treballant en aquest tema), que tingui valor per a la vida quotidiana dels pobles i el puguin sentir 

com a propi, que es mantinguin els usos preexistents i que es proposen usos adaptats a l’entorn 

que no suposen afectació de zones a protegir utilitzant els recursos existents a cada zona 

(miradors naturals, museus, interpretació paisatge, esports…). 

Un altre tema clau per als participants té a veure amb si la Via ha de transcórrer sempre prop de 

la riba del riu. En general es diu que un camí de riu té sentit si va prop del riu, però que s’ha de 

tenir en compte la protecció de certs espais que poden recomanar que el camí s’allunya de la 

riba, per exemple per protegir el bosc en certs llocs, per la seguretat en guals i plataformes 

d’inundació, per fer el camí més accessible, per allunyar-se i tenir una visió millor del riu i el seu 

paisatge… i per a que no sigui monòton. De la mateixa manera es qüestiona si la Via ha d’arribar a 

la capçalera del riu, al naixement, exposant que aquest és un espai molt fràgil que, pot ser, deu 

estar protegit. 

Un altre plantejament molt generalitzat per part dels participants és el relatiu al manteniment 

posterior de la via. Es diu que no deu ser un manteniment excessiu, cosa que tindrà a veure amb 
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la materialitat de la via, al temps que es parla de l’eficàcia de l’actuació, que deuria tractar 

d’aprofitar sempre que sigui possible i funcional, els recorreguts i vies existents, els recursos dels 

pobles pels que passa, infraestructures existents… per evitar una inversió massa elevada tant en el 

projecte com en la conservació. 

En relació a aquest aspecte, s’ha comentat la possible implicació comunitària en el manteniment i 

conservació de la via, però es comenta que aquesta no pot substituir a la gestió pròpia de 

l’administració i que eines, com la suggerida Amics de les Vies Blaves, ha de tenir solament un 

caràcter complementari. Sigui com sigui el projecte ha de ser la forma en que s’apropa a les 

persones al riu amb respecte. 

Un tema que surt a gaire bé totes les entrevistes és el relatiu a la difusió, formació i comunicació 

de la via blava. Es veu molta importància en aquest tema, en que la Via es conegui i tingui un 

suport documental que possibilita el que sigui un recurs didàctic, que facilita la planificació dels 

viatgers i reconegui els valors de les diferents zones, amb horaris i calendaris associats. 

Un altre punt clau per al projecte es relaciona amb la implicació i seguiment posterior dels 

habitants i agents del territori. En primer lloc es demanda que hi hagi un retorn clar dels resultats 

del procés i de com la informació extreta de les entrevistes s’ha inclòs al Pla Director. Es diu, en 

varies ocasions, que el propi Pla Director deurà definir la forma de participació posterior als 

projectes executius, donant unes pautes que s’hagen d’acomplir, donat que els projectes 

executius seran els que realment aterren el projecte al territori i necessitaran la visió d’agents i 

habitants. 

Altre aspecte relacionat amb aquesta implicació ha sorgit a les entrevistes; la possibilitat de 

generar un mapa col·laboratiu on els usuaris i agents puguin mapejar els espais que els pareixen 

clau, o sensibles, o remarcables… Aquesta eina podria ser part de l’aspecte de difusió propi de la 

Via Blava i ser una gran eina d’implicació comunitària. 

Es planteja un tema molt important amb la Via Blava com estratègia de desenvolupament local, 

que posa en valor els recursos propis i pugui atreure recursos exteriors com finançament que doni 

suport a projectes locals (custodia de territori, conservació de vies existents, valors patrimonials, 

reivindicacions històriques dels territoris…). 

Continuant amb la vinculació dels pobles que es troben al recorregut apareix un concepte molt 

interessant, el del Municipi-node que centra espais de transport, serveis, recursos i són les vies de 

penetració a la Via Blava. Diem que és interessant donat que pot tenir molta relació amb les 

portes de les que es parla ja al projecte de la Via Blava. Al mateix temps es comenta que la 

manera de poder gestionar tot això amb eficàcia seria que haguera un Pla d’Usos i Gestió vinculat 

al Pla Director. 

En quant a les possibles accions de regeneració que es puguin donar al projecte i d’altres 

intervencions cap a la fauna i flora, s’ha de tenir molta cura en que la riba del riu no acabi 

pareixent un jardí. L’espai ha de ser un entorn naturalitzat on sigui necessari, de cap forma ser un 

espai artificial. Es comenta, també, que aquestes accions prenguin consciència del problema 

existent de les espècies invasores, que no el fomentin amb introducció d’espècies no locals i que 

es doni formació al respecte. 

S’ha parlat molt dels usos pre-existents al territori i de les problemàtiques que poden provocar 

alguns com els horts que han envaït plataformes d’inundació, el desviament de cabals, espais als 

que arribar en cotxe… es troba, sobre aquests temes, una visió prou unànime que exposa el fet de 

que un projecte com aquest ha de fer que tots els agents entenguin que les seves circumstàncies 

han de canviar, encara que suposi un escenari complexa de negociacions. 

Hem parlat abans de manteniment, el que entronca de forma clara amb la pregunta sobre qui ha 

de gestionar la Via Blava. Ací hi ha dues visions clares, quan es parla de gestionar el manteniment 

quotidià, la gent prefereix que sigui l’administració més propera, per tant la local, donat que no 

veuen eficàcia en que ho fes la Generalitat ni l Diputació i els preocupa que els problemes del dia 

a dia no es resolguin amb fluïdesa. De la mateixa manera s’entén que aquests són municipis 

menuts que necessitaran ajudes per afrontar aquesta gestió. De la mateixa manera, es vol que hi 

hagi una visió global de la Via Blava, que faciliti la difusió, l’assignació i captació de recursos, que 

doni coherència… i s’entén que aquest nivell de gestió si hauria d’estar en mans de la Diputació. 

S’ha dit durant tot aquest informe de la discontinuïtat existent al paisatge i al propi territori, 

convivint espais de gran bellesa i valor amb altres fràgils i degradats. Hem d’exposar que tots els 

participants, quasi de manera unànime, entenen que la Via Blava ha de mostrat tot el recorregut 

tal com és, sense amagar cap de les problemàtiques i tenint com limitació exclusiva, la flexibilitat 

per adaptar-se a un entorn que ha de protegir-se. En quant a espais problemàtics com els 

salinitzats, o els fragmentats pel tema excloses… es diu que la Via ha de ser un espai pedagògic 

que formi en aquests temes i que, dintre de l’estratègia de desenvolupament local integrat, es 

pot ser centre d’investigació sobre el tractament d’espais salinitzats, la recuperació de boscos de 

ribera… i generar projectes econòmics al voltant d’aquests temes. 



DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS IV. INFORME DE PARTICIPACIÓ 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 125 

Es diu que serà molt important el compatibilitzar les diverses velocitats presents a la via, sobre 

tot les relatives a caminants i ciclistes, sense una Via excessivament ampla (depenent del 

territori). Es parla de la possibilitat de que alguns trams siguin separats aprofitant camins i 

carreteres existents que puguin desdoblar la Via depenent dels tipus d’usuaris, o plantejar un 

ferm, depenent també del tram i les seves característiques, que faciliti la reducció de velocitat. 

Un altre tema tangent és el relatiu a l’accessibilitat, definit que es puguin planificar trams on 

incloure criteris d’accessibilitat depenent de la manera en que pugui adaptar-se al territori 

concret. La necessitat d’ombres és planteja de manera recurrent també. 

Sorgeix un altre aspecte interessant centrat en que la Via Blava treballi la seva potencialitat com 

element connector i de relació territorial i social, que es treballi, com dèiem, a nivell relacional 

entre municipis, però també com espai social i comunitari, coma espai d’interessos que posar en 

comú. 

En general, la Via Blava ha de definir clarament la seva vocació, què vol ser la Via Blava i quins 

són els seus elements definitoris i les seves implicacions a futur (es parla obertament de les que 

podria tenir el Monestir de Montserrat i el nombre de visitants que té). 

5. MAPIFICACIÓ DELS RELATS 

En aquest apartat és recullen a partir d’esquemes els usuaris actuals i el usuaris potencials dels 

rius segons el relat col·lectiu. Es tracta d’un secció diagramàtica amb una visió col·lectiva: el 

relat dels agents territorials que han participat a les entrevistes. 

Bàsicament es poden distingir dos objectius d’aquest apartat, per una banda recollir la diversitat 

d’usuaris actuals, i per altre, mostrar qui en podria fer ús segons l’imaginari col·lectiu, tractant 

també de quina manera es pensa que el riu i el seu entorn poden participar i contribuir a 

l’establiment de relacions entre els diferents usuaris. 

Aquesta secció tipus representa els diferents elements que conformen el paisatge territorial, un 

mosaic divers, des de zones més naturals a altres més antròpiques, que han sigut considerades 

simultàniament en la recerca dels actuals i futurs usuaris. 

A continuació s’adjunta la secció tipus i els seus elements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte aquesta secció s’anoten, mitjançant diferents icones, el seguit d’usuaris actuals i dels 

usuaris potencials que van sorgir en el procés de les entrevistes: 
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Mapa d’usuaris actuals 
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Mapa d’usuaris potencials segons relat col·lectiu  
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CRÈDITS 
 

COORDINACIÓ I DIRECCIO DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 

JORNET – LLOP - PASTOR, S.L.P 

Sebastià Jornet i Forner arquitecte 

Carles Llop i Torné doctor arquitecte 

Joan Enric Pastor Fernández arquitecte 

Gabriel Jubete i Andreu arquitecte 

Artur Tudela Conde arquitecte 

Aldo Zoccheddu graduat en urbanisme 

 

COORDINACIÓ I DIRECCIÓ TREBALLS AMBIENTALS 

ESTUDI XAVIER MAYOR ET AL SL 

Xavier Mayor Farguell doctor en biologia 

Júlia Barba Miralpeix ambientòloga 

Clara Montaner Augé ambientòloga 

Àngels López Navas ambientòloga 

 

ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS SLL 

Lluís Salada Rubió biòleg 

Anna Martín Árboles geòloga i ambientòloga 

Joan Josep Manel Baró enginyer tècnic en mines i geòleg 

 

THIGIS SERVEIS AMBIENTALS SL 

Xavier Serra Sellarès oceanògraf; tècnic superior en TIG 

Daniel Hernández López graduat en gestió i planificació del territori; màster en TIG 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

GIL-VERNET- MARTÍ- ORPINELL- SOLÉ, ADVOCATS ASSOCIATS SCP 

Àngels Gil-Vernet i Huguet advocada 

 

XARXES DE SERVEIS I MOBILITAT 

XAVIER ABADIA PÉREZ: 

Xavier Abadia Pérez enginyer de camins, canals i ports 

 

ASSESSORIA ESTUDIS ECONÒMICS 

PROMO ASSESSORS CONSULTORS SAP 

Agustí Jover economista 

Miquel Morell Deltell economista 

 

ENGINYERIA OBRES HIDRÀULIQUES 

JAVIER SOLÍS DELFÍN 

Javier Solís Delfín enginyer de camins, canals i ports 

Vicente de Medina Iglesias doctor enginyer de camins, canals i ports 

 

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

PLA ESTEL 

Arnau Boix i Pla arquitecte 

Alba Domínguez Ferrer 

 arquitecte 

MONODESTUDIO 

Jordi Quiñonero Oltra sociòleg; màster en participació i desenvolupament comunitari 

Gema Jover Roig sociòloga; màster en gestió i promoció del desenvolupament local 

PAISATGE 

ANNA ZAHONERO XIFRÉ 

Anna Zahonero Xifré biòloga; màster en arquitectura del paisatge 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL 

VILANOVA+MOYA arquitectes 

Antoni Vilanova Omedas arquitecte 

Susanna Moya Segura arquitecta 

 

POBLACIÓ 

MONTSERRAT MERCADÉ MARIMÓN 

Montserrat Mercadé Marimón geògrafa 


