PRESENTACIÓ

Un any més engeguem els Pressupostos

En aquesta tercera edició hem incorporat

És evident que sense la vostra implicació i

Participatius de l’Ajuntament de Castellar

una categoria de propostes destinada a

esforç no tindrien sentit els Pressupostos

del Vallès. En un moment en què la societat

cobrir específicament les demandes de

Participatius.

ens reclama més transparència i escoltar

les urbanitzacions i de Sant Feliu del Racó.

la veu de la societat civil, cal donar un

Us animem a participar a les votacions, i

pas més enllà i refermar el compromís

Apostem

pressupostos

que també expliqueu el procés als vostres

amb la participació de la ciutadania en

participatius integrals, que donin cabuda

per

uns

familiars, amics, companys... I recordeu

la gestió municipal.

a totes les demandes de la ciutadania,

que, un any més, apostem per possibilitar

independentment d’allà on visquin.

que votin els infants i adolescents, a partir

D’aquesta manera, el pressupost de

Promoure propostes específiques als

de 5è de primària.

l’Ajuntament incorpora els interessos

diferents veïnats del municipi, a dins però

col·lectius donant veu a la ciutadania i a

també a fora del nucli urbà, propicia una

Tenim vuit oportunitats per construir

les entitats i posant al seu abast el 15%

inversió pública de qualitat i garanteix la

col·lectivament, entre l’Ajuntament, les

del recursos propis que es destinen a

cohesió territorial de tot el municipi.

entitats i la ciutadania, un Castellar més

inversions. En un escenari local, aquest

democràtic, fort i obert.

procés participatiu reforça la voluntat

Per últim, permeteu-me fer un agraïment

global d’enfortiment democràtic de la

a tots els col·lectius i ciutadans que han

societat.

presentat propostes en aquesta edició.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Audiència pública
Dia: divendres 16 de març
Hora: 18 h
Lloc: Sala de Plens de
Ca l’Alberola (pg. Tolrà, 3)

Dani Pérez
Regidor de Govern Obert

TU DECIDEIXES!

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha impulsat aquest

Com es podrà votar?

2018 una nova edició del procés de pressupostos

· Presencialment: Presentant document identificatiu amb

participatius

foto (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir) i dipositant la
butlleta de votació:

Quines propostes es podran votar?
Una vegada finalitzat el termini de presentació de

1. A l’estand de la Fira de Sant de Josep a la pl. d’El Mirador

sol·licituds, entre el 17 de novembre i el 19 de gener, i feta

(dilluns 19 de març, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h).

la revisió de les propostes presentades, hi ha 8 propostes

2. Al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, del 20 de

en el procés, que es poden votar.

març al 23 d’abril, ambdós inclosos, excepte dissabtes,
diumenges i festius (horari d’obertura: de dilluns a divendres,

Trobareu tota la informació sobre les propostes en

de 8.30 a 20.30 h).

aquest suplement de L’Actual. També podeu consultar-

3. Al punt informatiu ubicat al Mercat Municipal (dissabte

les a través del web www.castellarvalles.cat/boxpopuli i

24 de març, de 10 a 14 h).

a l’exposició que s’ubicarà al Mercat Municipal.

4. A l’estand de la Fira de Sant Jordi a la pl. d’El Mirador
(dilluns 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h).

Qui podrà votar?
Les persones nascudes abans del 2 de gener de 2008 i

· Per Internet:

empadronades abans del 1 de març de 2018 a Castellar

A través del web

del Vallès.

www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions
Codi qr d’accés a través del telèfon mòbil:

Quan es podrà fer la votació?
Del 19 de març al 23 d’abril, ambdós inclosos.

Com funcionarà la votació?
Hi haurà dues categories: una per als projectes d’inversió
localitzats al nucli urbà i una altra per als projectes
d’inversió localitzats a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions.
Cada proposta té un pressupost màxim de 50.000 euros.
Cada persona podrà escollir fins a 3 propostes de cada
categoria per ordre de preferència.
La proposta escollida en primer lloc tindrà 3 punts,

Per poder votar per Internet caldrà facilitar els darrers 5

l’escollida en segon lloc, 2 punts, i l’escollida en tercer

números del DNI/NIE/passaport, la data de naixement i el

lloc, 1 punt.

codi d’identificació que s’enviarà per carta a tots els domicilis.

La teva opinió es
mereix un regal!

Dilluns 19 de març, vine a votar a l’estand
que hi haurà instal·lat a la plaça d’El
Mirador, en el marc de la Fira de Sant
Josep, i emporta’t una tomaquera.

A1

A2

Zones de descans
protegides a l’Skate Park

Il·lusió per als infants

Proposant:
Mabel Quesada
Descripció de la proposta:
Creació d’espais protegits a la instal·lació
de l’Skate Park. Els infants, familiars que
els acompanyen i el jovent del poble que

Destinataris:
Tota la ciutadania usuària de
l’Skate Park.

Proposant:

Pressupost:
50.000 euros

El Grup Il·lusió ha estat designat per Ses

Grup Il·lusió
Descripció de la proposta:
Majestats els Reis Mags d’Orient per preparar cada any les seves carrosses i poder així

hi van no tenen cap racó on protegir-se

fer la cavalcada de la nit de Reis. Per tant,

del fred a l’hivern i del sol intens a l’estiu.

es proposa renovar les carrosses que for-

Seria un detall per a tothom que gaudeix

men part de la cavalcada, canviant aquells

d’aquest espai que es fessin un parell de

remolcs més antics, les estructures de

proteccions similars a les de les parades

base, la instal·lació elèctrica i la il·luminació.

del bus.

També s’aprofitarà per renovar-ne els decorats i el mobiliari.

Justificació:
Protegir els usuaris i acompanyants de les

Justificació:

inclemències del temps.

Facilitar a Ses Majestats els Reis d’Orient
la tasca feixuga que porten a terme cada
any durant la nit del 5 al 6 de gener per tal
que cap infant de Castellar es quedi sense
el seu regal.

Destinataris:
Ses Majestats els Reis d’Orient i
tota la ciutadania en general que
gaudeix de la cavalcada.
Pressupost:
50.000 euros

A3

A4

Museu d’Història de Castellar
Nou espai didàctic

Jocs infantils inèdits a diverses
places de la vila

Proposant:

realitza una important tasca de recerca. L’in-

Proposant:

Arxiu d’Història de Castellar

terès creixent per la història i l’entorn natural

Consell d’Infants

Destinataris:
Tota la ciutadania.

del nostre poble, així com la necessitat per
Descripció de la proposta:

part dels centres educatius de la vila de tenir

Descripció de la proposta:

La proposta consisteix en l’adequació d’un

un lloc de referència pel que fa als aspectes

Comprar i instal·lar llits elàstics de terra per

nou espai didàctic a la Casa Ribas (actual

relacionats amb les ciències socials i naturals,

a tres places del municipi. Comprar i instal·

Arxiu d’Història de Castellar), que constarà

fan que es presenti aquesta proposta. L’ob-

lar dues porteries al carrer de l’Arbreda, al

de dues sales: en una d’elles es farà una expli-

jectiu és oferir a la ciutadania un lloc de troba-

tram més proper a la plaça d’Europa. Com-

cació de l’entorn natural i un recorregut per la

da amb la seva història i el seu entorn natural,

prar i instal·lar els pals i una xarxa de volei-

història de la vila a través del temps; la sego-

un nou espai expositiu modern i didàctic que

bol al carrer de l’Arbreda.

na estarà dedicada a l’època contemporània

pretén comptar amb un suport eficient a l’ho-

i dividida en dos àmbits (agrari i industrial).

ra de transmetre els coneixements de forma

Justificació:

Les dues sales comptaran amb dispositius

propera i amena.

Des del Consell d’Infants es considera que

tàctils multimèdia, rèpliques històriques,
reproduccions de documents i fotografies,
projeccions audiovisuals (que es realitzaran
conjuntament amb l’Esbart Teatral)... Amb

els elements de joc de les places públi-

Destinataris:
Centres educatius de la vila i públic
en general.

aquesta instal·lació, petits i grans podran entendre l’espai físic natural i l’evolució del poblament històric de Castellar.

ques de Castellar estan destinats a nens/
es molt petits i que caldria buscar elements
que convidin a jugar nens/es més grans. Els
pressupostos participatius dels últims dos

Pressupost:
50.000 euros

anys han permès instal·lar una aranya i un
rocòdrom en forma de vocal a la plaça d’El
Mirador i un altre rocòdrom d’iguals carac-

Justificació:

terístiques a la plaça d’Europa. La propos-

En l’actualitat no hi ha cap espai expositiu

ta d’aquest any segueix en la mateixa línia i

que mostri tota la història de la vila, que ajudi

té com a objectiu incentivar el joc a les pla-

a comprendre d’on venim, qui som i, d’algu-

ces i carrers del municipi facilitant elements

na manera, apunti cap a on anem.

que motivin nens i nenes de totes les edats.

A l’Arxiu d’Història de Castellar es conserven
documents i objectes de totes les èpoques i es

Pressupost:
50.000 euros

A5

B1

Condicionament acústic
Pavelló Dani Pedrosa

Reconstrucció tram escala
“Enanitos” (Sant Feliu del Racó)

Proposant:

Justificació:

Proposant:

Hoquei Club Castellar, AFA Escola El Sol i La

Per millorar l’acústica del pavelló i poder re-

Associacions de veïns de Sant Feliu del

Lluna i Mou-te a l’escola

alitzar activitats en condicions mínimes, es

Racó i El Racó

necessita que una enginyeria especialitzada
Descripció de la proposta:

realitzi un estudi acústic i determini quines

Descripció de la proposta:

El pavelló Dani Pedrosa és un equipament

actuacions s’haurien de dur a terme per tal

Procedir a la reconstrucció del segon tram

municipal creat per a l’ús d’entitats esporti-

de condicionar el pavelló. La mateixa empre-

de les escales (passeig Montcau – Les Vi-

ves de la vila. S’utilitza habitualment com a

sa col·locarà estratègicament unes estructu-

nyes): reposar graons i instal·lar-hi una ba-

gimnàs de l’Escola El Sol i La Lluna i com a

res per absorbir el so residual i poder aconse-

rana. El seu estat en aquests moments les

sala d’actes. Totes les tardes i caps de set-

guir una sonoritat que estigui dins dels límits

fan gairebé impracticables per al veïnat i

mana en fan ús Mou-te a l’escola i l’Hoquei

de decibels.

excursionistes que passen per Sant Feliu.

Destinataris:
Totes les persones usuàries del pavelló (les que realitzen activitats de
gimnàstica de l’escola i extraescolars, els jugadors/es de l’HC Castellar i veïnat que viu al voltant del pavelló i que pateix innecessàriament
un soroll massa elevat).

Justificació:

Club Castellar. La infraestructura del pavelló
fa impossible utilitzar la megafonia o fer qualsevol activitat lúdica amb bones condicions
acústiques. Els materials no són els adequats
i augmenten el temps de reverberació, fent
que les ones rebotin distorsionant la qualitat
del so durant qualsevol esdeveniment. Els decibels que s’han d’utilitzar per compensar el
dèficit acústic estan molt per sobre del nivell
de confort. Amb aquesta proposta es pretén
millorar la sonorització del pavelló i poder-hi
realitzar les activitats amb normalitat com,
per exemple, el concert de Nadal de l’alumnat de l’Escola El Sol i La Lluna i les presentacions d’equips de les entitats esportives (de
manera que s’entenguin els noms dels jugadors quan s’anomenen).

Pressupost:
50.000 euros

Les escales dels “Enanitos” són unes escales que connecten els dos nuclis socials
del poble i de la urbanització i actualment
no són practicables a causa del seu greu
deteriorament.

Destinataris:
Totes les persones que vulguin
gaudir del camí de pujada que va
des del Centre Feliuenc fins a la
plaça del Cim i el veïnat de Sant
Feliu i El Racó que utilitza les escales per a la mobilitat interior.
Pressupost:
50.000 euros

B2

B3

Millora del “camí bici”
de Castellar a l’Aire-Sol A-B

Zones de joc i marquesines parades
taxi (Can Font i Ca n’Avellaneda)

Proposant:
Consell d’Infants

Destinataris:
Tota la ciutadania.

Proposant:
Associació de veïns de Can Font i
Ca n’Avellaneda

Descripció de la proposta:
Arreglar el camí que uneix l’Aire-Sol A-B i l’Aire-Sol C amb el nucli urbà de Castellar per tal

Pressupost:
50.000 euros

Descripció de la proposta:
Construcció d’una pista de petanca, instal·

que s’hi pugui circular amb bicicleta de ma-

lació de nous jocs infantils i de tres mar-

nera segura.

quesines il·luminades amb informació dels
horaris i telèfons del servei de taxi.

Justificació:
El curs 2009-2010 el Consell d’Infants va

Justificació:

participar en l’elaboració del Pla de Mobi-

Atès que cada cop hi ha més infants a la ur-

litat Urbana. Des d’aleshores, els infants

banització, es demana ampliar la zona de

sempre han mostrat inquietud per millo-

jocs infantils amb dos gronxadors i un to-

rar la mobilitat en bicicleta, per tal de po-

bogan més, així com instal·lar una pista de

der-la utilitzar en els seus desplaçaments

petanca al costat, ja que molta gent gran

diaris de manera segura. Els pressupostos

de la urbanització fa temps que ho dema-

participatius de l’any passat van permetre

na. D’altra banda, la urbanització disposa

fer un primer carril bici a Castellar. La pro-

de tres parades de taxi sense cap marque-

posta d’aquest any segueix en la mateixa

sina on aixoplugar-se.

línia i té com a objectiu facilitar la mobilitat en bicicleta entre les dues urbanitzacions i el nucli urbà.

Destinataris:
Tots els veïns i veïnes, nens i nenes
de la urbanització, així com tothom
que utilitzi el servei de taxi.
Pressupost:
50.000 euros

REFLEXIONS

Diàlegs sobre el futur.
Pla Estratègic Castellar
20/20
Auditori Municipal Miquel Pont
i Sala d’Actes d’El Mirador

PROPERS DIÀLEGS

Entrada lliure. Aforament limitat.
Es prioritzarà inscripció a:
www.castellarvalles.cat/inscripciociclereflexions
Fes les teves aportacions al Pla
Estratègic Castellar 20/20 a:
www.castellarvalles.cat/aportacionspla

Dijous 22 de març, 18.30 h
“Com ens alimentarem
en el 2025”
A càrrec d’Esther Vivas,
periodista especialitzada
en anàlisi política, sistema
agroalimentari i maternitat

Dijous 5 d’abril, 18.30 h
“Tenim algun pla?”
A càrrec de Jaume Barberà,
periodista i activista social

#femunpla
#castellar2020
#REFLEXIONS

@femcastellar
www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat/linkedin2020
www.castellarvalles.cat/plaestrategic

Dijous 19 d’abril, 18.30 h
“Estratègia i innovació per a
la propera dècada a Castellar”
A càrrec de Xavier Marcet,
consultor en innovació
estratègica. President
de Lead to Change

