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L’objectiu general del Pla director
urbanístic Vies Blaves Barcelona
(PDU VBB) 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 el territori d’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.Tram actual de la Via verda del Llobregat entre Cal Rosal i Pedret. Futura Via Blava.

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA
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• 7 Comarques: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat,
Berguedà, Moianès, Vallès Occidental

• 59 Municipis

• 3 Rius: Llobregat, Anoia i Cardener

• 306 Km de recorregut

CASTELLAR DE N’HUG

MARTORELL

LIMIT PROVINCIA DE BARCELONA

JORBA

AIGUABARREIG DEL C ARDENER

PROPOSTES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL
MUNICIPIS INCLOSOS EN L’ÀMBIT DEL PDU VBB
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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.

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA
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COORDINACIÓ I DIRECCIÓ 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 arquitecte
Gabriel Jubete i Andreu arquitecte
Artur Tudela Conde arquitecte
Aldo Zoccheddu graduat en urbanisme
Maria Remei Ferrer Guasch arquitecta; especialista en SIG
Rafaela Salas Ventayol estudiant d’arquitectura

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

XARXES DE SERVEIS I MOBILITAT

INTELLIGENT MOBILITY
Xavier Abadia Pérez enginyer de camins, canals i ports
Maria Ramos Sanz enginyera de forests; especialista en SIG

ASSESSORIA JURÍDICA

GIL-VERNET- MARTÍ- ORPINELL- SOLÉ, ADVOCATS ASSOCIATS SCP
Àngels Gil-Vernet i Huguet advocada

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
Anna Pujol Salvador arquitecta
Giovanna Bartoleschi arquitecta i paisatgista

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL

VILANOVA+MOYA arquitectes
Antoni Vilanova Omedas arquitecte
Susanna Moya Segura arquitecta

POBLACIÓ

MONTSERRAT MERCADÉ MARIMÓN
Montserrat Mercadé Marimón geògrafa
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LES FONTS DEL LLOBREGAT. FONT: MUSEU DEL CIMENT
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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 de vies blaves, que caldrà tenir en compte però desenvolupar amb instruments propositius o
normatius que escapen a la competència jurídica del PDU_VBB.

PROPOSTES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL  NORMES / DIRECTRIUS / RECOMANACIONS
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Macro: Paisatges territorials i els territoris del rius

Meso: Paisatges de l’aigua i la ribera

Micro: Paisatge de proximitat i del riu

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:
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VIA BLAVA DEL LLOBREGAT A L’ENTORN DE LA PRESA DEL CAIRAT. JULIOL 2017. FONT: JLP
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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 gaudi 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.

CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
COMPONENTS DE LES VIES BLAVES
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VIA BLAVA DEL LLOBREGAT. LA GOLA DEL BIGAIRE. FONT: WIKILOC
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DE TRAÇAT

D’ACCESSIBILITAT

URBANÍSTICS

AMBIENTALS

PATRIMONIALS

PAISATGÍSTICS

CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS FUNCIONALS D’ORDENACIÓ DE LA VIA

Futura Via Blava al terme municipal de Cardona. Juliol 2017. FONT: JLP
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Futura Porta de Castellbell i el Vilar. Juliol 2017. FONT: JLP

D’ACCÉS I D’ACCESSIBILITAT

URBANÍSTICS

AMBIENTALS

D’INFORMACIÓ

DE SERVEIS

PATRIMONIALS I PAISATGÍSTICS

CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS FUNCIONALS D’ORDENACIÓ DE LES PORTES
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Creuament de camins amb senyalètica diversa

CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS FUNCIONALS D’ORDENACIÓ DELS NODES

D’ACCÉS I D’ACCESSIBILITAT

URBANÍSTICS

D’INFORMACIÓ

PATRIMONIALS I PAISATGÍSTICS

DE SEGURETAT I CONSTRUCTIUS
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CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE LES VIES BLAVES

CRITERIS CONSTRUCTIUS

1. La geologia en bones condicions topogràfiques o desplega 
aquelles infraestructures bàsiques del traspàs de l'aigua. 
2. 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. 
3. Un disseny que limiti la impermeabilització del traçat. 
4. L’amplada possible de 3 metres de geometria bàsica. La 
geometria bàsica, s'eixamplarà o reduirà segons els indrets 
particulars per dissenyar, tant la línia, com les àrees d'estada.
5. Les pendents de pujada en direcció «de baixada» (de fins al 5%). 
S’admeten trams amb pendents superiors si no passen de 200-300 
metres, fins i tot graonades puntuals.
6. Es tindrà en compte la estacionalitat i modalitat de les Vies 
Blaves.
7. Es tindrà en compte el pas específic per muntanya, en recorregut 
lineal, en assentaments, pel mig del camp, masses forestals, boscos, 
arbredes, prats, conreus, pastures, erms, espais agrícoles, horts ...
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CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE LES VIES BLAVES
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PAISATGE CULTURAL I DE NATURA – TRADICIONS - INDÚSTRIA 

Plantejar les vies blaves com a “Itineraris culturals”. 

CULTURA / TRADICIONS / MODEL SOCIAL

Identificar al llarg de cada VIA l’evolució i transformació del territori 
a partir dels seus elements referents.

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.

TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL I MODELS SOCIALS

El procés d’industrialització de la conca del Llobregat.

CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS PATRIMONIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA
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CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU VBB
CRITERIS FUNCIONALS D’ORDENACIÓ DELS NODES

CRITERIS MOBILITAT DE LES PORTES D’ACCÉS

1. 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.
2. Les parades de bus i, sobretot, de ferrocarril han de ser un factor 
de decisió principal, 
3. L’existència de xarxes de transport públic que puguin connectar 
diferents portes. 
4. L’accés en vehicle privat haurà de ser un mode complementari 
5. La possibilitat que una porta permeti l’acollida de més tipologies 
d’usuaris incrementarà el grau d’interès a cadascuna.
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VIA BLAVA DEL LLOBREGAT AL TERME MUNICIPAL DE NAVÀRCLES. JULIOL 2017. FONT: JLP
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SINTESIS DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES
CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL

Bosc de ribera al Pla de Reguant, a l’àmbit fluvial del Cardener, al terme de Súria 

Font: Elaboració pròpia.

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.

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.
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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 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.

En fase de DIE i Avanç no es defineix el camí. Per això s’ha utilitzat la següent representació gràfica:
|||||||| per indicar la continuïtat del traçat entre porta i porta.

SINTESIS DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES
ACLARACIÓ SOBRE LES ALTERNATIVES AL TRAÇAT DE LA VIA
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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.

Les portes, conseqüentment, seran els espais on la incidència ambiental 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.

SINTESIS DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES
ALTERNATIVES: PORTES
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VISTA DESDE LA VIA BLAVA DEL PLA DE REGUANT AMB ELS RUNAMS SALINS DE SÚRIA 
AL FONS. JULIOL 2017. FONT: JLP
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ESTRATÈGIA GENERAL D’ORDENACIÓ
TRAÇAT DE LA VIA

En aquesta sèrie plànols, 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.
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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

Simbologia /fitesAccés a la Via Blava Accesibilitat ServeisInfo.
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Detall del plànol d’estratègia general d’ordenació de l’Avanç de Planejament . Octubre 2017

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.

Alguns dels creuaments de camins
considerats:

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
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GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

CERCS

CAL ROSAL

CASTELLAR DE N’HUG

GIRONELLA

PUIG-REIG

L’AMETLLA DE

MEROLA

BALSARENY

SALLENT

NAVARCLES

PONT DE VILOMARA

SANT VICENÇ

DE CASTELLET

CASTELLBELL

I EL VILAR

MONISTROL DE

MONTSERRAT

OLESA DE

MONTSERRAT

ABRERA

MARTORELL

SÚRIA

CARDONA

MEANDRE COROMINA

CALLÚS

ST JOAN DE

VILATORRADA
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Detall del plànol de Traçat indicatiu de les Vies de l’Avanç de Planejament . Octubre 2017

En el plànol d’ordenació Traçat indicatiu de les Vies s’indica 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 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).
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VIA BLAVA DEL CARDENER AL TERME MUNICIPAL DE  CARDONA. JULIOL 2017. FONT: JLP
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VIA BLAVA DEL CARDENER AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT. JULIOL 
2017. FONT: JLP
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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-ADMINISTRACIÓNACIONAL

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

INFORME DE PARTICIPACIÓ
IDENTIFICACIÓ I ELABORACIÓ DEL 
MAPA D’AGENTS
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Mapa d’usos potencials segons el relat col·lectiu. Octubre 2017

INFORME DE PARTICIPACIÓ
RELATS VINCULATS AL TERRITORI I PAISATGE I CONCLUSIONS

• Materialitat de la via i el seu entorn.

• Col·lector de salmorres.

• Senyalística no massa abundant i integrada també a l’entorn.

• Continuïtat de la Via i la coherència amb els valors culturals i paisatgístics.

• Posant en valor els espais fluvials, que tingui valor per a la vida quotidiana i uns usos 
adaptats .

• Un camí de riu té sentit si va prop del riu, però poden i deuen haver-hi excepcions.

• Manteniment posterior de la via, i implicació.

• Suport documental que possibilita el que sigui un recurs didàctic.

• Retorn clar dels resultats del procés i de com la informació extreta de les entrevistes s’ha 
inclòs al Pla director. 
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• Generar un mapa col·laboratiu on els usuaris i agents puguin mapejar els espais.

• Via Blava com estratègia de desenvolupament local.

• Usos pre-existents al territori i de les seves problemàtiques

• Gestió general i habitual.

• Discontinuïtat existent al territori, convivint espais de gran bellesa i valor amb altres fràgils i 
degradats. la Via Blava ha de mostrat tot el recorregut tal com és.

• Compatibilitzar les diverses velocitats presents a la via.

• L’accessibilitat.

• La necessitat d’ombres.

• Via Blava com element connector i de relació territorial i social.

Mapa d’usos potencials segons el relat col·lectiu. Octubre 2017

INFORME DE PARTICIPACIÓ
RELATS VINCULATS AL TERRITORI I PAISATGE I CONCLUSIONS
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VIA BLAVA DEL LLOBREGAT AL TERME MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT. JULIOL 
2017. FONT: JLP


