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PRESENTACIÓ
Per quart any consecutiu tornem a convocar els

Permeteu-nos agrair a tots els col·lectius i ciutadans

pressupostos participatius de l’Ajuntament de Castellar

que han presentat propostes en aquesta edició. Sense

del Vallès. Ens trobem amb la oportunitat de respondre

la sense la vostra implicació i esforç aquest programa

a les demandes socials de més transparència i d’escolta

no s’entendria.

activa de la societat civil. Aquesta realitat fa evident que
cal fer un pas més enllà i refermar el compromís amb la

Per últim, us volem animar a participar en les votacions, i

participació de la ciutadania en la gestió municipal.

que també expliqueu el procés als vostres familiars, amics
i amigues, companys i companyes... I recordeu que, un

És per aquest motiu que el pressupost de l’Ajuntament

any més, apostem per possibilitar que votin els infants i

pretén incorporar els interessos col·lectius dels

adolescents a partir de 5è de primària.

castellarencs i castellarenques i de les associacions
posant al seu abast el 15% dels recursos propis que es

Tenim de nou una oportunitat per construir col·lectivament,

destinen a inversions. Tenim la convicció que un procés

entre l’Ajuntament, les entitats i la ciutadania, un Castellar

participatiu d’aquestes característiques reforça la

més democràtic, més fort i més obert.

voluntat global d’enfortiment democràtic de la societat.
Uns pressupostos participatius integradors que donin
cabuda a totes les demandes de la ciutadania faciliten el
desenvolupament de propostes específiques als diferents
veïnats del municipi, tant al nucli urbà com a la resta del

Ignasi Giménez
Alcalde

terme municipal. A més, propicien una inversió pública,
equitativa i de qualitat que garanteix la cohesió territorial
de tot el municipi.

Dani Pérez
Regidor de Govern Obert

La teva opinió es
mereix un regal!
Dimarts, 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.
Horari: de 10 a 14 h i de 17 h a 19 h

TU DECIDEIXES!

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha impulsat aquest 2019

Com es podrà votar?

una nova edició del procés de pressupostos participatius.

Presencialment: Presentant document identificatiu amb
foto (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir) i dipositant

Quines propostes es podran votar?

la butlleta de votació:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·
licituds, entre el 19 de novembre i el 18 de gener, i feta la

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

revisió de les propostes presentades, hi ha 10 propostes

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

en el procés que es poden votar.
2. Al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, del 20 de
Trobareu tota la informació sobre les propostes en aquest

març al 23 d’abril, ambdós inclosos, excepte dissabtes,

suplement de L’Actual. També podeu consultar-les a tra-

diumenges i festius (horari d’obertura: de dilluns a diven-

vés del web www.castellarvalles.cat/boxpopuli.

dres, de 8.30 a 20.30 h).

Qui podrà votar?

3. A l’estand de la Fira de Sant Jordi a la pl. d’El Mirador

Les persones nascudes abans de l’1 de gener de 2009 i

(dimarts 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h).

empadronades abans del 15 de febrer de 2019 a Castellar del Vallès.

Per Internet: A través del web
www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions

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

Com funcionarà la votació?

del telèfon mòbil:

Hi haurà dues categories: una per als projectes d’inversió
localitzats al nucli urbà (categoria A, dotada amb 150.000
euros) i una altra per als projectes d’inversió localitzats
a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions (categoria B, dotada amb 50.000 euros). Cada proposta té un pressupost
màxim de 50.000 euros.
Cada persona podrà escollir fins a tres propostes de la
categoria A i fins a dues propostes de la categoria B per
ordre de preferència.

Per poder votar per internet caldrà facilitar els darrers 5 nú-

Es podran assignar 3 punts, 2 punts o 1 punt respectiva-

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

ment a les propostes escollides.

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

A1

Taules cobertes a l’Espai Tolrà

Proposant:
Paolo Perera Reyes
Descripció de la proposta:
Creació d’espais protegits a l’Espai Tolrà
(a la plaça de la Fàbrica Nova). Els infants,
familiars que els acompanyen i el jovent

A2

El Nadal t’il·lumina

Destinataris:
Tota la ciutadania i en especial
el jovent de Castellar.

Proposant:

Pressupost:
50.000 euros

Posar més il·luminació nadalenca als car-

Grup Il·lusió
Descripció de la proposta:
rers Major, del General Boadella, del Centre, de Colom, de Torras, de Montcada, de

del poble que hi van no tenen un espai per

Sala Boadella, de l’Hospital (zona de via-

protegir-se del fred a l’hivern i del sol in-

nants), a la carretera de Sentmenat i

tens a l’estiu.

a la plaça Major i d’El Mirador.

Justificació:

Justificació:

Protegir els usuaris de les

Aquesta proposta està destinada a posar

inclemències del temps.

més il·luminació nadalenca al poble i, sobretot, a zones molt estimades pels castellarencs i castellarenques.

Destinataris:
Tota la ciutadania de
Castellar i visitants.
Pressupost:
50.000 euros

A3

Millora i obertura de la
Casa Massaveu

Proposant:
Suport Castellar
Descripció de la proposta:
Disposar d’un espai obert a la Casa Massaveu per fer petites activitats culturals i
d’esbarjo (concerts, exposicions, relaxació...) que seran atractives per a la ciuta-

Destinataris:
Tota la ciutadania i en
particular les persones
del col·lectiu de salut mental.
Pressupost:
50.000 euros

A4

És Nadal a la nostra plaça

Proposant:
Consell d’Infants
Descripció de la proposta:
Compra d’entre 6 i 8 estructures, en forma
d’arbre de Nadal gran, reutilitzables i amb
il·luminació, per col·locar-les cada any a
diferents places del municipi. També pro-

dania. Actualment aquest espai està en-

posem decorar-les entre tots i totes comp-

cerclat per una tanca amb dues portes que

tant amb la col·laboració de les entitats

durant el dia podran estar obertes.

que vulguin participar-hi i fent un taller
obert a la ciutadania.

Justificació:
La salut mental és cosa de tots; si en tenim

Justificació:

cura podem gaudir d’una vida plena i els es-

Des del Consell d’Infants creiem que les

pais oberts faciliten aquesta cura. Amb l’ober-

dues màximes il·lusions dels nens i nenes

tura del nostre pati a la ciutadania aportarem

són el Nadal i el dia de l’aniversari. Per això,

un petit espai verd per al gaudi del veïnat i de

volem instal·lar arbres de Nadal a algunes

totes aquelles persones que vinguin per fer

places de Castellar i decorar-los entre tots

les activitats que s’hi desenvolupen.

i totes perquè tothom pugui gaudir-ne i per
escampar el Nadal a tot el poble.

Destinataris:
Tota la ciutadania.
Pressupost:
50.000 euros

A5

A6

Operació bici

Proposant:
Consell d’Infants
Descripció de la proposta:
Unir el carril bici amb els centres escolars i
el nucli urbà instal·lant, entre altres mesures, senyalitzacions de prioritat i convivència.

Bancs, ombres i gossos

Destinataris:
Tota la ciutadania

Proposant:

Pressupost:
50.000 euros

Descripció de la proposta:

Isabel Comas

Posar bancs en una posició que faciliti la trobada entre les persones i a llocs emblemàtics del poble i rodalies.
Posar mobiliari urbà tenint en compte la di-

Justificació:

versitat de col·lectius: joves, infants, gent

El Consell d’Infants presenta aquesta pro-

gran, grups de mares i pares, delimitant i am-

posta per fomentar l’ús de la bici al poble

pliant espais d’esbarjo col·lectiu, i prevenint

amb seguretat; per no malgastar i perquè

l’accés a la via pública d’infants i mascotes.

anar en bici és ecològic, saludable i divertit.

Dotar d’ombra espais públics com les places, per poder utilitzar-les a l’estiu.
Contribuir a millorar la convivència de les
persones i les mascotes.

Justificació:
L’actual mobiliari urbà hauria de facilitar
la trobada entre veïns i col·lectius, el diàleg, les passejades per carrers i places, el
repòs, gaudir de l’aire lliure, però no sempre ho fa. També hem de pensar en la diversitat dels veïns del poble, i en la convivència respectuosa i rica entre persones i
les seves mascotes a l’espai públic.

Destinataris:
Tota la ciutadania
Pressupost:
50.000 euros

A7

Càmeres de detecció
d’incendis

Proposant:
Associació de Bombers Voluntaris

A8

Millores a les zones verdes
dels Pedrissos

Destinataris:
Tota la ciutadania

Proposant:

Pressupost:
50.000 euros

Descripció de la proposta:

Albert Torruella

de Castellar del Vallès
Descripció de la proposta:
Instal·lació de dos punts autònoms de vigilància amb càmera tèrmica i d’imatge con-

Disposar d’un camp poliesportiu a les
zones verdes de la plaça de la Miranda, al
sector dels Pedrissos.

nectats a una central receptora. Les càmeres tenen un gir de 360 graus configurable

Justificació:

segons les necessitats i la zona a vigilar.

Aquesta proposta neix de l’observació

Aquestes càmeres, en detectar un incen-

de l’ús de l’espai públic dels Pedrissos,

di per la variació de temperatura, generen

amb moltes possibilitats d’usos diferents,

un avís a la central i a qui es determini via

que ara mateix no s’estan produint, i de

SMS, correu electrònic i/o alarma.

la comparativa amb altres espais rehabilitats a altres municipis on s’han trobat

Justificació:
El nostre terme municipal té 44,7 quilòmetres quadrats, un 83% no urbanitzable.
L’augment de la massa forestal, la climatologia mediterrània i les darreres alteracions
al règim climàtic són factors que contribueixen a fer els boscos més vulnerables. Una
gestió eficaç i rendible de la superfície forestal depèn, entre altres aspectes, de la seva
vigilància. Les càmeres tèrmiques i d’imatge permeten descobrir qualsevol inici de foc
en un estadi molt inicial, cosa que permet
una ràpida actuació dels bombers.

solucions adients.

Destinataris:
Tota la ciutadania però,
majoritàriament, el veïnat
de la zona.
Pressupost:
50.000 euros

B1

Posem marquesines i
zona de joc

Proposant:
Associació de Veïns
Can Font – Ca n’Avellaneda
Descripció de la proposta:
Instal·lació de marquesines, creació d’espais de vorera per a l’espera dels usuaris

Destinataris:
Tota la ciutadania i
en concret els veïns de la zona.
Pressupost:
50.000 euros

B2

Caminem per les escales al cim

Proposant:
Associacions de Veïns de Sant Feliu del
Racó i El Racó
Descripció de la proposta:
Procedir a la reconstrucció de dos trams
de les escales: reposar graons i instal·

del transport a la demanda i dels serveis

lar-hi una barana. En aquests moments,

escolars discrecionals i habilitació d’una

el seu estat fa que siguin gairebé imprac-

zona de joc al carrer de la Riera.

ticables per al veïnat i excursionistes que
passen per Sant Feliu.

Justificació:
Tenim quatre parades de taxi a la nostra

Justificació:

urbanització i seria molt necessari poder

El seu estat empitjora cada any i en

tenir marquesines en totes. El nostre pro-

aquests moments es fa impracticable el

pòsit també és fer una zona de joc al car-

pas per als veïns i veïnes i excursionistes

rer de la Riera.

que fan ruta per Sant Feliu. La proposta
també vol afavorir la mobilitat interior de
Sant Feliu i facilitar, els caps de setmana,
la baixada dels veïns per agafar el bus a la
parada del Pi.

Destinataris:
Tots els veïns de Sant Feliu i Castellar que vulguin gaudir del camí de
pujada que va des del Centre Feliuenc fins a la plaça del Cim, sense
pujar pel carrer principal amb el
perill de cotxes i voreres estretes.
Pressupost:
50.000 euros

