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Plafons amb informació - Ajuntament

Reunió informativa - Centre Cívic

Explicació: com es farà la consulta, 
entrevistes i opinions - La Granada TV

Votacions Consulta - Ajuntament, en horari d’o�cina.

29 Votacions Consulta - Ajuntament, de 10 a 14 h.
  Escrutini   - Ajuntament, a partir de les 14 h.

UN POUM QUE RESPON A LES NECESSITATS DE LA GRANADA

Després de molt de temps treballant, tant l'equip redactor, com la direcció d'aquest ajuntament, 
posem sobre la taula una nova proposta urbanística que esperem que sigui valorada positiva-
ment per la majoria de la ciutadania de La Granada. 
Som conscients que és difícil trobar solucions que agradin a tothom, però pensem que aquesta 
proposta pot aportar el millor consens perquè sigui aprovada. 
La Granada necessita tenir una normativa urbanística pròpia. Una normativa a on s'especi�qui 
clarament de quines eines i estratègies disposarem de cara al futur. 
Hem de tenir en compte que a partir d'aquí, tant propietaris, com la mateixa administració local, 
haurem de treballar plegats perquè el desenvolupament d'aquest POUM sigui consensuat, tenint 
en compte les necessitats que La Granada tindrà com a poble. 
En aquesta proposta s'ha treballat per rebaixar la densitat urbanística, tant com ens ha estat 
possible. Per exemple, s'han rebaixat més de 100 habitatges de manera global; la zona del castell 
es preserva tal com és, sense enderrocs i mantenint la seva arquitectura; el sector de Telefònica, 
un dels motius de l'endarreriment, ja està inclòs, etc. 
Ara toca que tothom que vulgui pugui veure i opinar mitjançant les diferents reunions informati-
ves que es duran a terme. Toca escoltar les opinions dels diferents representants polítics i toca 
�nalment, participar en la consulta popular que està previst celebrar abans de ser aprovat pel Ple 
Municipal. 

Moltes gràcies. 

El vostre alcalde 
Diego Díez de los Ríos.
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El POUM de La Granada s'ha adaptat als nous temps, 
rebaixant en més de 100 el nombre d'habitatges que 
es podien edi�car en l'anterior proposta. En fer 
aquesta rebaixa s'aconsegueix que es puguin realit-
zar operacions urbanístiques amb més varietat 
tipològica, d'habitatges, amb predomini dels unifa-
miliars enfront dels blocs de pisos. A tall d'exemple, 
s'ha disminuït el nombre d'habitatges als sectors de 
La Torre per poder compaginar els unifamiliars amb 
els plurifamiliars existents. 

També s'ha donat la possibilitat de més usos al Casc 
Antic, per tal de revitalitzar-lo i que passi a ser un 
centre actiu i atractiu que potenciï els valors patri-
monials de La Granada. 

Aquesta proposta de POUM també ha tingut en 
compte l'ampliació de noves zones d'activitat com 
els costats del Celler cooperatiu, el sector industrial 
dels Fondos de l'Estació i a la zona de les antenes de 
Telefònica, passant una part important a ser terreny 
de titularitat pública. 

En l'àmbit mediambiental, gairebé el 84% del terreny 
no urbanitzable gaudeix de la protecció de la vinya. 
En compliment de la Llei d'Urbanisme s'han pogut 
solucionar els dè�cits de zona verda que tenia el 
municipi, obtenint en total més de 8,5 hectàrees 
d'espais lliures repartits entre parcs, places, zones de 
protecció, jardins urbans i parc periurbans i de trans-
formació. 

Algunes de les noves places que s'aconsegueixen 
són les que se situaran al costat del Celler cooperatiu, 
al sector de La Torre al carrer de La Plana i a la carrete-
ra de Santa Fe al costat del carrer dels Aragonesos. 
Tanmateix en l'àmbit d'equipaments està programat 
un gran solar a la zona de la Torre. 

Les previsions de creixement que hi havia en l'ante-
rior planejament als sectors parcials del Castell i el 
Garxol com a sòls urbanitzables delimitats, s'han 
deixat com a no delimitats i, de moment, no es 
compta amb ells per al desenvolupament del muni-
cipi. 

Els tècnics redactors.

L’opinió dels tècnics 

 Les tres preguntes de la Consulta Popular 

Després de temps treballant en la redacció del POUM, hem considerat oportú fer 
aquesta consulta popular per tal de copsar l'opinió dels veïns i veïnes de La Granada.
Així doncs, tenint en compte que es proposa rebaixar en més de 100 habitatges 
l'anterior proposta.

   Estàs d'acord en la baixada de densitat d'habitatges que proposa el POUM?

Un dels canvis importants és el que afecta la zona del casc històric. En l'anterior pla es 
proposava l´enderroc de les cases a tocar de la muralla del castell per després recons-
truir-la amb una important despesa econòmica pel sector. En la proposta actual es 
pretén conservar aquestes cases permetent que es pugui realitzar alguna activitat – 
tipus turisme rural – i preservar la zona tal com és.

   Consideres raonable conservar el casc històric tal com es proposa al POUM?

Tenint en compte que el Pla Director de l'Alt Penedès té esgotat el creixement i l'ofer-
ta de sòl industrial per La Granada, un municipi que gaudeix d'unes comunicacions 
excel·lents tant per carretera com per ferrocarril.

 Creus que La Granada podria oferir més sòl industrial que el que marca el POUM?

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Ajuntament de La Granada


