
Demanda massiva per aturar el ciment a Olesa
 Més de 20 entitats i més de 550 persones donen suport a les demandes Moviment 

Veïnal per salvar el futur d’Olesa
 Les associacions veïnals, amb la reincorporació de AV de Les Planes, recuperen la 

unitat d’acció per fer un front comú i preservar l’interès comunitari 

La il·lusió de moltes persones es sumen a la trobada, malgrat l'actual situació del COVID-19 

El missatge arriba amb molta força a l’Ajuntament d’Olesa de la
mà de les entitats 

Més d’una vintena de col·lectius i associacions s’han sumat a la
demanda per aturar l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal (POUM) per tal d’engegar un procés de
participació ciutadana real i directa a tots els barris.

Aquests suports són
fruit de la quarantena reunions fetes amb col·lectius i
entitats, que inicialment desconeixien el Pla 
urbanístic i que tampoc havien participat en cap 
procés de decisió compartida.

Lectura del manifest a càrrec de Llum Mascaray i Anna Algarra, membres de la POEM, a l'inici de la trobada veïnal 

“Que tantes entitats i 
persones demanem 
participar és molt 
significatiu” Carles, M. Veïnal

“No podem repetir el mateix
model urbanístic de ciment i
totxo” Daniel, A.V. Els Closos



La ciutadania exigeix aturar el ciment i posar la vida al centre

Gairebé 600 persones recolzen aturar l’actual proposta de POUM, que comportarà la 
construcció de la Ronda nord i 250 xalets de luxe o la transformació d’un barri-gueto a la 
Central. Per contra, el veïnat proposa un futur sota el principi de respondre a les necessitats de
les persones i viure amb harmonia amb la natura.

Aquestes signatures han estat recollides fruit d’un
meticulós treball durant el darrer any, que ha patit en
diverses ocasions el boicot per mirar de minvar-ne l’èxit.

 Associacions veïnals, POEM, Marea Pensionista, ULT, CCOO, PAH i ACAIMA, entre d'altres, presents a l'acta
d'entrega de signatures 

Participació veïnal 6 = Participació instrumental 1

L’impacte de la resposta ciutadana és contundent i s’ha d’entendre des d’un prisma qualitatiu. 
Ara bé, els números parlen sols, i la golejada és escandalosa: mentre l’Ajuntament no va 
aconseguir fer participar ni a un centenar de persones invertint milers d’euros i contractant 
una gran empresa, el conjunt d’entitats veïnals han actuar de forma unitària, han aconseguit 
teixir una xarxa àmplia i plural d’entitats, i han obtingut el recolzament de més de 500 olesans i
olesanes.

Ni el llenguatge tècnic i llunyà, ni la propaganda ni les pressions... ni tan sols la pandèmia 
generada pel Covid19, han pogut evitar la mobilització ciutadana. La “participació” torna a 
quedar en evidència.

“Ens importa moltíssim les 
condicions de vida. 
Necessitem serveis públics i
de qualitat.” Llum, POEM

“Queremos una participación
real de los barrios, las 
entidades y el vecindario” 
Manuel, A.V. La Central



Suport mutu també a Cal Candi

La trobada va servir per organitzar tres grups de treball, al
voltant de tres fets concrets que responen també al temps:
l’avui, el demà i el demà passat. Així, el treball de suport i
acompanyament al veïnat de Les Planes, les futures amenaces
urbanístiques i la defensa de la natura, o la pedagogia i la
cultura als barris, han estat qüestions tractades en aquests
espais.

A l’esquerra la pancarta reivindicativa del Moviment Veïnal; a la dreta algunes membres d'ACAIMA molt presents,
recollint les últimes signatures abans de ser entregades 

“La mala gestió 
municipal de Cal 
Candi genera morts 
animals” Acado

“Cal Candi està generant problemes, és el moment d’acompanyar les 
persones afectades i fer-ne el seguiment”  Eli, A.V. Les Planes


