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Més informació a: www.castellarvalles.cat/boxpopuli

Com es podrà votar?

Presencialment:  Presentant document identificatiu amb foto 

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

1. A l’estand de la Fira de Sant de Josep a la pl. de la Fàbrica Nova (diumenge 19

de març, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h).

2. Al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, del 21 de març al 21 d’abril, ambdós

inclosos, excepte dissabtes, diumenges i festius (horari d’obertura: de dilluns a

divendres, de 8.30 a 20.30 h). 

3. Al punt informatiu ubicat al Mercat Municipal els dissabtes 25 de març, 1 i 8 d’abril, de 10 a 14 h.

4. A l’estand de la Fira de Sant Jordi a la pl. d’El Mirador (diumenge 23 d’abril,

de 10.00 a 14.00 h de 17.00 a 19.00 h).

Per Internet: A través del web

www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions

Codi qr d’accés a través del telèfon mòbil:

Per poder votar per Internet caldrà 

facilitar els darrers 5 números del DNI/

NIE/passaport, la data de naixement i 

el codi d’identificació que s’enviarà per 

carta a tots els domicilis.

TU DECIDEIXES!
L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha impulsat aquest 2017 una nova edició del procés 

de pressupostos participatius

Quines propostes es podran votar?

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, entre l’1 de febrer i l’1 de 

març, i feta la revisió de les propostes presentades, hi ha 12 propostes que es poden votar. 

Trobareu tota la informació sobre les propostes en aquest suplement de L’Actual. També 

podeu consultar-les a través del web www.castellarvalles.cat/boxpopuli i a l’exposició que 

s’ubicarà al Mercat Municipal.

Qui podrà votar? 

Les persones nascudes abans de l’1 de gener de 2007 i empadronades abans del 7 de 

març de 2017 a Castellar del Vallès. 

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 amb un import màxim de 

10.000,00 euros i una altra per als projectes d’inversió amb un import d’entre 10.000,01 

i 50.000,00 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, l’escollida en segon lloc, 2 punts, i 

l’escollida en tercer lloc, 1 punt.

Quan es donaran a conèixer els resultats?

El 25 d’abril es publicaran els resultats a www.castellarvalles.cat/boxpopuli, ordenats de 

major a menor votació. Les propostes que es duran a terme seran aquelles que hagin obtingut 

més punts de cada categoria, fins a esgotar el límit pressupostari, que és de 150.000 euros.



Parc Street Workout Parc infantil per a 
nadons al centre

A1 A2

Proposant:

Oriol Val Lozano

Descripció de la proposta:

Ampliació del parc d’street workout de 

Castellar del Vallès situat a la plaça de 

Carcassona. S’entén per ampliació no una 

modificació del parc actual sinó una cons-

trucció a part amb la qual es pugui desen-

volupar al 100% el seu objectiu inicial: pro-

moure l’esport funcional incloent-hi totes 

les seves variants.

Justificació:

El parc d’street workout de Castellar del 

Vallès no compleix en l’actualitat alguns 

requisits, cosa que impedeix el bon des-

envolupament de l’esport. Vist el gran crei-

xement que està tenint aquesta modalitat 

esportiva arreu del món (sobretot a nivell 

nacional) veiem necessària la construcció 

(o ampliació) del parc. Aquesta interven-

ció aportarà molts beneficis al municipi, ja 

que cada cop hi ha més gent que se suma 

al canvi i a l’estil de vida esportiu. L’objectiu 

és que el parc esdevingui un punt on perso-

nes diverses que practiquen diferents es-

ports s’agrupin i creïn sinergies positives.

Destinataris:
Tot el públic de qualsevol 
edat i localitat.

Pressupost:
10.000 euros

Proposant:

Cristina Fortún Fajula

Descripció de la proposta:

La meva proposta és que s’adeqüi un 

parc infantil per a nens i nenes menors de 

3 anys al centre de la vila, ja que el que hi 

ha a la plaça d’Europa no és cèntric i això 

fa que ens quedi força lluny a la majoria 

de famílies. Encara queden molts parcs 

que no estan reformats i seria interessant 

que un d’ells es redissenyés per als infants 

d’aquestes edats.

Justificació:

Som moltes les famílies que tenim na-

dons i infants  petits menors de 3 anys que 

ens trobem que a tota la vila només hi ha 

un parc infantil destinat a aquestes edats, 

ubicat a la plaça d’Europa. Les famílies que 

vivim al centre ens trobem que no sabem on 

portar els nostres fills/es a jugar sense que 

corrin perill i, alhora, sense que molestin a 

altres nens més grans que juguen al parc.

Destinataris:
Amb aquesta proposta no només 
es beneficiarien les famílies amb 
infants petits, sinó també les que 
tenen nens i nenes més grans que 
no poden jugar tranquil·lament. 

Pressupost:
10.000 euros



Proposant:

Consell d’Infants

Descripció de la proposta:

Es proposa instal·lar, en una plaça del mu-

nicipi, dos rocòdroms amb forma de vocal. 

Són estructures de fusta amb un folrat ex-

terior amb làmines de fibra de vidre i pre-

ses d’escalada homologades. El Consell 

d’Infants vol acabar de decidir les lletres i 

els espais on col·locar-les.

Justificació:

El Consell proposa la compra i instal·lació 

dels dos rocòdroms després de treballar 

els pressupostos en una de les seves tro-

bades i de recollir les aportacions dels com-

panys i companyes de l’escola. La proposta 

està pensada per a infants més grans, te-

nint en compte que els elements de joc de 

les places públiques acostumen a dirigir-se 

a nens/es més petits/es.

Proposant:

Arxiu d’Història de Castellar

Descripció de la proposta:

La proposta consisteix en l’adequació de dos 

espais expositius a la casa Ribas, seu de l’Arxiu 

d’Història de Castellar, per tal que quedin prepa-

rats per ser un espai de museu del municipi on 

s’expliqui la història del mateix. Aquestes dues 

sales estarien equipades tècnicament amb su-

ports digitals, lluny de les formes tradicionals 

d’exposar. Una sala estaria destinada a l’evolu-

ció del municipi i l’altra a la narració de la histò-

ria contemporània, tant la industrial com la rural.

Justificació:

La tasca que es porta a terme des de fa un temps 

al municipi en l’àmbit de recuperació de la me-

mòria històrica ha anat creixent, amb la mancan-

ça que no hi ha cap espai de museu. Això impli-

ca que les persones, des de particulars a escoles, 

no tenen cap espai on poder conèixer la història 

de Castellar. La casa Ribas és un edifici municipal 

que seria idoni per a aquesta funció i que perme-

tria explicar de manera moderna i didàctica la his-

tòria, a més de ser un motor d’activitat cultural.

Destinataris:
Tota la ciutadania.

Pressupost:
10.000 euros

Destinataris:
Principalment, alumnes de les 
escoles i els instituts, ja que 
amb aquest nou espai podran 
suplir una mancança històri-
ca a la nostra vila i compta-
ran amb un recurs molt im-
portant en la seva educació. 
D’altra banda també se’n be-
neficiarien els ciutadans i ciu-
tadanes del nostre municipi, 
així com els visitants d’altres 
municipis que podrien visitar 
el nou espai expositiu sobre la 
història de Castellar.

Pressupost:
50.000 euros

Rocòdrom per a infants Museu d’Història a
Castellar del Vallès

A3 B1



Proposant:

Grup Il·lusió

Descripció de la proposta:

El Grup Il·lusió ha estat designat per Ses Ma-

jestats els Reis Mags de l’Orient per preparar 

cada any les seves carrosses i poder fer així la 

cavalcada de la nit de Reis. Per tant, es propo-

sa renovar les carrosses que formen part de 

la Cavalcada, canviant aquells remolcs més 

antiquats i obsolets, les estructures de base, 

la instal·lació elèctrica, la il·luminació i la me-

gafonia. També s’aprofitarà per renovar-ne 

els decorats i el mobiliari.

Justificació:

Facilitar a Ses Majestats els Reis d’Orient la 

tasca feixuga que porten a terme cada any du-

rant la nit del 5 al 6 de gener per tal que cap in-

fant de Castellar es quedi sense el seu regal.

Proposant:

AMPA Escola El Sol i La Lluna

Descripció de la proposta:

La proposta suposa l’elevació de la cruïlla 

del carrer Major amb el carrer de Colom i els 

seus corresponents passos de vianants a 

tots els punts possibles, i la millora de la visi-

bilitat i voreres de la cruïlla del carrer Major 

amb el Passeig, reubicant els contenidors 

de recollida de residus.

Justificació:

L’escola treballa des de fa anys el projec-

te de camí escolar, i ens agradaria que es 

portessin a terme algunes de les actuaci-

ons vinculades que estan pendents d’exe-

cució, per tal de millorar la seguretat dels 

accessos a peu. 

L’accés al centre des del carrer Major es 

percep com un itinerari insegur per la ve-

locitat i la proximitat dels vehicles a la vo-

rera, que s’accentuen a les hores d’entrada 

i sortida de l’escola, sobretot per l’incre-

ment de vianants. 

Destinataris:
Ses Majestats els Reis d’Orient i tota 
la ciutadania en general que gaudeix 
de la Cavalcada.

Pressupost:
50.000 euros

La cruïlla del carrer Major amb el carrer de 

Colom necessitaria estar elevada perquè 

el vehicle fos conscient de la importància 

del vianant i reduís la velocitat. 

La cruïlla amb el Passeig, tot i disposar de 

pas elevat al carrer Major, també es per-

cep com insegura per la mala visibilitat en 

el punt d’accés a la plaça de Cal Calissó do-

nada la ubicació actual dels contenidors.

Destinataris:
Infants de l’Escola El Sol i La Lluna, 
pares i mares d’aquests infants i 
tot el veïnat, usuaris i usuàries del 
carrer Major, del Passeig i de la 
plaça de Cal Calissó.

Pressupost:
20.000 euros

Renovació de les carrosses 
de la Cavalcada de Reis

Millora de cruïlles al carrer Major
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Proposant:

Associacions de veïns de Sant Feliu del 

Racó i El Racó

Descripció de la proposta:

La proposta consisteix a netejar la vegeta-

ció i la brossa de tot el tram a l’entorn de 

les escales, reposar graons, instal·lar-hi 

una barana i posar papereres. Per part de 

les dues entitats es cercarà la manera d’in-

cloure la ruta en senders excursionistes 

com GR, publicitar-la i senyalitzar-la per 

tal d’afavorir-ne el coneixement i la circu-

lació de vianants.

Justificació:

Les escales dels “Enanitos” són unes es-

cales que connecten els dos nuclis socials 

del poble i de la urbanització, i que actual-

ment no són practicables a causa del seu 

greu deteriorament. Aquesta via de via-

nants podria tornar a ser l’històric camí de 

circulació, segur, saludable, entranyable, 

turístic i respectuós amb el medi ambient 

que va ser durant molts anys.

Proposant:

Xavier Miralles

Descripció de la proposta:

Millora de l’Skate Park de Castellar del Va-

llès. A causa del gran nombre d’usuaris de 

l’Skate Park i el seu estat actual, es dema-

na una millora per poder utilitzar la instal-

lació adequadament. La millora consisteix 

en la col·locació d’un bowl (piscina buida) 

de formigó.

Justificació:

El gran ús que es fa d’aquestes instal-

lacions justifica la necessitat d’actualit-

zar-les i posar-les al dia.

Destinataris:
La població de Sant Feliu i El Racó, 
especialment infants, adolescents 
i joves que utilitzen les escales per 
als desplaçaments interns, i els 
castellarencs en general que se-
gueixen el camí cap a Sant Llorenç 
del Munt i la Serra de l’Obac.

Pressupost:
50.000 euros

Destinataris:
Tots els usuaris de l’Skate Park i 
tota aquella gent que vulgui utilit-
zar-lo.

Pressupost:
50.000 euros

Reforma de les escales dels 
“Enanitos”, Sant Feliu del Racó

Reforma de l’Skate Park
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Proposant:

Esbart Teatral de Castellar del Vallès

Descripció de la proposta:

Adequació de l’equipament escènic: graella 

de focus amb sistema motoritzat i cortinat-

ge ignífug, i adequació a les normes de segu-

retat vigents.

Justificació:

Donades l’alta ocupació de la Sala de Petit 

Format de l’Ateneu i les condicions en què 

es troba la graella de focus que penja sobre 

l’escenari, fora de tota normativa de se-

guretat, és necessari canviar-la i adequar 

tot l’equipament a les normes de segure-

tat per tal que les activitats que s’hi fan no 

signifiquin cap perill per a ningú.

Proposant:

Consell d’Infants

Descripció de la proposta:

Es proposa la creació d’un carril bici se-

gregat que permeti arribar a l’escola Mes-

tre Pla per la ronda de manera segura. A 

més, es proposa millorar la senyalització 

de la possibilitat de circular en bicicleta pel 

nucli urbà, especialment per les zones 20 i 

30, de manera que es pugui accedir al car-

ril bici de la ronda també amb seguretat.

Justificació:

El Consell d’Infants va participar el curs 

2010-2011 en l’elaboració del Pla de Mo-

bilitat Urbana. Des d’aleshores els infants 

sempre han mostrat inquietud per millorar 

la mobilitat en bicicleta, de manera que la 

puguin utilitzar amb seguretat en els seus 

desplaçaments diaris. D’altra banda, l’ha-

bilitació de l’escola Mestre Pla com a cen-

tre per a l’alumnat de 1r d’ESO ha gene-

rat una nova necessitat de mobilitat a un 

espai més allunyat del nucli urbà. La dis-

tància que hi ha és adient per a fomentar 

la mobilitat en bicicleta.

Destinataris:
Tota la ciutadania de Castellar que 
assisteix als nombrosos esdeveni-
ments i actes que es duen a terme 
a la sala durant l’any (concerts, te-
atre, actes per a les llars d’infants, 
audicions, xerrades, assajos, reci-
tals,...), i les entitats que utilitzen 
la sala, per on passen unes 5.000 
persones al llarg de l’any.

Pressupost:
50.000 euros

Destinataris:
Tota la població.

Pressupost:
50.000 euros

Reforma tècnica de la Sala 
de Petit Format, Ateneu

Millora de la seguretat per 
a la mobilitat en bicicleta

B7B6



Proposant:

Associació Juvenil Vilabarrakes

Descripció de la proposta:

La proposta consisteix en la construcció 

d’un escenari de 8x12 metres (estil layer) 

i una cúpula o carpa de 8x12 metres. Amb-

dues parts són desmuntables per evitar 

actes de vandalisme i per tal que l’escenari 

es pugui fer servir per a altres activitats que 

es realitzin al poble.

Justificació:

La justificació de voler un escenari cobert és 

deguda als problemes tant tècnics com de lo-

gística que succeeixen a causa del mal temps 

durant la celebració de la Festa Major i d’altres 

actes organitzats per l’entitat durant diversos 

anys consecutius. La pluja i el mal estat de 

l’escenari han provocat despeses addicionals 

a l’entitat. A més a més, l’escenari proporcio-

nat per l’Ajuntament no és suficient per enca-

bir amb comoditat tot l’instrumental i els ma-

teixos músics dels grups que vénen a tocar a 

les barrakes de la Festa Major.

Proposant:

Antoni Tintó

Descripció de la proposta:

Es proposa canviar les travesses de fusta 

que separen les zones enjardinades de les 

zones de pas per murs d’obra que no es 

moguin tal com passa amb les travesses, 

ja que moltes no són al seu lloc.

Justificació:

Actualment, la plaça de Lluís Companys 

ofereix una imatge degradada i poc ade-

quada per gaudir-la; per això queda justi-

ficada aquesta proposta de millora i arran-

jament, ja que també fa molts anys que la 

plaça està en aquest estat.

Destinataris:
Principalment, totes les persones 
que vinguin a barrakes per Festa 
Major, però també estaria dispo-
nible per a totes les activitats que 
es fessin al municipi. Per tant, te-
nint en compte una visió més àm-
plia de la proposta, aquesta esta-
ria destinada a tot el poble.

Pressupost:
35.000 euros

Destinataris:
Tota la població de Castellar del 
Vallès podrà beneficiar-se i gau-
dir de les obres de millora d’aques-
ta plaça.

Pressupost:
50.000 euros

Escenari cobert per a 
entitats municipals

Arranjament de la plaça de 
Lluís Companys
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