PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2020

PRESENTACIÓ
Un any més, i amb aquesta és la 5a edició consecutiva,
l’Ajuntament de Castellar del Vallès aposta per la
participació ciutadana amb una nova edició dels
Pressupostos Participatius.

Volem agrair la seva participació a totes les entitats i
ciutadania que ha presentat propostes en aquesta edició.
Sense la vostra implicació i esforç aquest programa no
s’entendria.

La participació de la ciutadania, d’entitats, d’associacions
i de la resta d’agents en la definició i la creació del municipi
que volem és indispensable en un model on l’administració
ha de ser el motor per assolir la col·laboració entre tothom
de manera oberta i transparent.

Per últim, us volem animar a participar en les votacions,
i que també animeu a votar els vostres familiars, amics
i amigues, companys i companyes... I recordeu que, un
any més, apostem per possibilitar que votin els infants i
adolescents a partir de 5è de primària.

Els pressupostos participatius són una aposta clara i
en ferm del nostre ajuntament: des de l’any 2016 es
convoquen anualment i, en les darreres edicions, s’hi
destinen 200.000 euros perquè tota la ciutadania pugui
participar de les inversions de competència municipal.

Tenim tretze oportunitats per construir col·lectivament,
entre l’Ajuntament, les entitats i la ciutadania, un Castellar
més fort i obert.

Uns pressupostos participatius integradors, doncs, que
donen cabuda a totes les demandes de la ciutadania i que
faciliten el desenvolupament de propostes específiques
als diferents veïnats del municipi.
Aquesta participació és la que facilita la millora de les
polítiques públiques del municipi i la construcció d’una
ciutadania més compromesa en què tothom té cabuda.

Carol Gómez
Regidora de Responsabilitat Ciutadana

TU DECIDEIXES!
Quines propostes es poden votar?
Trobareu tota la informació sobre les 13 propostes que
es poden votar en aquest suplement de L’Actual i al web
http://participacio.castellarvalles.cat.
Qui pot votar?
Les persones nascudes abans de l’1 de gener de 2010 i
empadronades abans del 17 de febrer de 2020 a Castellar
del Vallès.

Com es podrà votar?
Per Internet:
Del 19 de març al 23 d’abril a través del web
http://participacio.castellarvalles.cat.
Per poder votar per Internet caldrà facilitar el DNI/NIE/
passaport i el codi d’identificació que s’enviarà per carta
a tots els domicilis.
Codi qr d’accés a través del telèfon mòbil:

Quan es farà la votació?
Del 19 de març al 23 d’abril, ambdós inclosos.
Com funcionarà la votació?
Hi ha 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 pot 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 24 d’abril es publicaran els resultats al web http://
participacio.castellarvalles.cat, ordenats de major a
menor votació. Les propostes que es duran a terme seran
les que hagin obtingut més punts de cada categoria, fins a
esgotar el límit pressupostari, que és de 200.000 euros.
Més informació a: http://participacio.castellarvalles.cat

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

CATEGORIA A: NUCLI URBÀ

A1

Replantem Castellar
Proposant:
Maria Carme Escapa i Carulla
Descripció de la proposta:
Aquesta proposta consisteix a replantar
arbres que al llarg del temps han caigut a
causa de les ventades, s’han assecat per
causes naturals o accidents diversos i que
no s’han reposat pel cost o l’envergadura de l’arbre.
La proposta d’arbres a replantar seria la
següent:
• Xiprer a l’entrada de Castellar, davant
de la gasolinera BP
• Cedre emblemàtic a la plaça Major
• Diversos pins als Pedrissos, al costat de
la zona d’aparcament de l’Espai Tolrà
• Diversos cedres a la plaça de l’Era d’en
Petasques
• Diversos plataners a la carretera de Castellar a Sant Llorenç, entre els Pedrissos i
la gasolinera, i també a l’entrada de Sant
Feliu del Racó
Aquesta llista representa només una petita part dels espais on es podria recuperar part del patrimoni arbori del municipi
i dotar Castellar del Vallès d’exemplars
monumentals.

A2

Justificació de la proposta:
A causa de les ventades dels darrers anys, i
també per altres motius, Castellar del Vallès
va perdre molts arbres que no s’han tornat
a replantar i que eren patrimoni del poble.

Destinataris:
Tota la població.

Pressupost: 50.000 €

Castellar en miniatura.
Maqueta històrica i
urbanística del poble
Proposant:
Galia Castelló García
Descripció de la proposta:
Construcció d’una maqueta del municipi
en què es puguin apreciar les zones naturals, urbanes i industrials. Utilitzant diferents colors, s’identificaria l’antiguitat dels
espais urbans i industrials i es remarcarien
aquelles edificacions que puguin tenir valor
històric, arquitectònic o altre.
Justificació de la proposta:
Una maqueta del municipi, tant dels seus
espais naturals como urbans, constituiria
una opció d’oci cultural i didàctic, a més
d’una manera entretinguda de promoure
el coneixement i la història de la vila. Seria
útil per a les escoles i per a tota la població.
Visualment i de forma senzilla es podrien
observar les característiques del municipi, així com el desenvolupament urbanístic
i industrial, el creixement demogràfic i la riquesa dels seus espais naturals. A més, és
una altra manera de fer promoció de la vila.

Destinataris:
Tota la població, especialment
escoles i instituts

Pressupost: 7.500 €

A3

Excursions inclusives
amb la Joëlette
Proposant:
Centre Excursionista de Castellar
Descripció de la proposta:
La proposta consisteix en l’adquisició de
dues cadires tot terreny monoroda (Joëlette). Aquestes cadires adaptades permeten
fer excursions a qualsevol persona amb
mobilitat reduïda, sigui infant o adult, incloses les persones amb gran dependència (miopatia, esclerosi múltiple, tetraplegia, etc.), amb l’ajut de dos acompanyants.
Això fa possible que el passatger, de forma
autònoma o assistida, pugui compartir activitats en grup: família, amics, associacions, etc.; descobrir llocs fins ara inaccessibles, passejar i canviar d’aires, descobrir la
natura, o participar en esdeveniments com
caminades populars, etc. La proposta es
presenta pensant que les Joëlettes estaran ubicades en dependències de l’Ajuntament i que el seu ús haurà d’anar acompanyat de la petició corresponent.

A4

Destinataris:
Qualsevol persona, infant o adult, amb
mobilitat reduïda.

Pressupost: 11.000 €

Condicionament acústic del
Pavelló Dani Pedrosa
Proposant:
AFA Escola El Sol i La Lluna
Hoquei Club Castellar
Mou-te a l’Escola
Descripció de la proposta:
Per millorar l’acústica del pavelló, i poder
fer activitats en condicions mínimes, necessitem fer un estudi acústic que determini quines actuacions s’haurien de realitzar
per condicionar el pavelló de manera que
absorbeixi el so residual i poder aconseguir
que la sonoritat estigui dins dels marges de
decibels correctes per fer activitats esportives i com a sala d’actes de l’Escola El Sol
i La Lluna.
Justificació de la proposta:
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

A5

Justificació de la proposta:
La Mola, els Òbits, el coll d’Eres, la font de
la Fagina, el torrent de Colobrers i tants
d’altres són indrets propers al nostre
poble però al mateix temps allunyats per
a aquelles persones amb mobilitat reduïda. La proposta del Centre Excursionista
de Castellar pretén facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda a indrets on
ara difícilment poden arribar. Així doncs,
l’objectiu d’aquesta proposta és fer viable que tothom pugui gaudir el magnífic
entorn del nostre poble.

el temps de reverberació, de manera que les
ones reboten distorsionant la qualitat del so
durant qualsevol esdeveniment. El nivell de
decibels que s’ha d’utilitzar per compensar
el dèficit acústic està molt per sobre del nivell
de confort. Des de l’AFA de l’Escola El Sol i
la Lluna, l’entitat Mou-te a l’Escola i l’Hoquei
Club Castellar proposem millorar la sonorització del pavelló per tal de poder fer les activitats amb una certa naturalitat.

Destinataris:
Totes les persones que utilitzen l’espai del
pavelló, sigui l’alumnat de l’escola que fa
les activitats de gimnàstica o les extraescolars, els jugadors i jugadores d’hoquei que
utilitzen la pista per fer els entrenaments i
partits i, en definitiva, tot el veïnat que viu
als voltants, que actualment pateix un soroll massa elevat al llarg de tota la setmana.

Pressupost: 50.000 €

Gaudim el parc de Canyelles
Proposant:
AV El Pujalet
Descripció de la proposta:
Proposem crear una nova obertura del
poble cap al parc de Canyelles, recuperant l’antic camí que uneix el final del carrer de les Bassetes amb el barri de Sant
Sebastià. La proposta pretén transformar
aquesta part del poble en una nova zona de
passeig i d’esbarjo creant nous camins saludables. Dotarem l’església de Sant Esteve d’un entorn com es mereix.
Justificació de la proposta:
L’Església i els seus voltants configuren un
entorn privilegiat del poble, ideal per gaudir del paisatge i dels seus camins. Amb
la proposta de millora i condicionament
de l’àrea, reobrim la vila al parc de Canyelles, aprofitem el potencial que ens ofereix

aquesta part del poble i, a més, connectem
dos barris veïns. També creiem que aquesta inversió permetrà a l’entorn de la Catedral del Vallès convertir-se en un reclam
per al turisme de proximitat.

Destinataris:
Tots els castellarencs i castellarenques. Les
escoles de l’entorn també podran gaudir el
parc de Canyelles per celebrar les activitats
a l’exterior que organitzin, així com els esplais i altres entitats lúdiques. La inversió
també està destinada a tots els visitants del
poble, que podran gaudir la zona i els camins saludables que s’hi crearan, amb la
consegüent millora per al nostre comerç
i restauració.

Pressupost: 50.000 €

A6

L’ADF amb vista de dron:
prevenció i protecció
Proposant:
ADF de Castellar del Vallès
Descripció de la proposta:
L’ADF proposa equipar-se amb un dron
amb una càmera i una càmera tèrmica que
permeti col·laborar en la recerca de persones, determinar afectacions per esllavissades, caigudes d’arbres, inundacions... i
també per localitzar els nius de vespa asiàtica. Per aquest motiu, a més, la proposta
contempla adquirir un equip d’eliminació
de vespa asiàtica, dos vestits protectors,
un equip de seguiment per telemetria de
les vespes i un remolc per transportar tot
l’equipament.
Justificació de la proposta:
L’ADF desenvolupa tasques de protecció
civil en conveni amb l’Ajuntament. Les feines relacionades amb l’àmbit del medi ambient són sempre canviants, i recentment

A7

Destinataris:
Tot el municipi.

Pressupost: 50.000 €

Skate-Park-Our
Proposant:
Consell d’Infants
Descripció de la proposta:
Crear una zona de parkour amb obstacles, barres, murs... que permetin realitzar aquesta pràctica esportiva. Millorar
la zona de l’Skatepark: fer manteniment
i neteja dels espais que calgui i dissenyar
algun circuit nou. Crear alguna zona per a
les persones acompanyants amb bancs,
font, ombres...
Justificació de la proposta:
El parkour, o art del desplaçament, és una
disciplina que consisteix a desplaçar-se
pel medi urbà o natural superant els obstacles que es presenten en el camí (tanques,
murs, espais buits...) de la forma més fluida i eficient possible, i utilitzant únicament
el cos. Aquesta activitat requereix una
gran preparació física per realitzar els diferents moviments (salts, passa-tanques,

A8

l’entitat ha esmerçat molts esforços a
combatre la vespa asiàtica. Les noves tecnologies esdevenen una eina amb molt de
potencial en aquestes tasques. Per aquest
motiu, l’entitat proposa comprar un dron
i equipament complementari que permeti facilitar les tasques de vigilància, d’actuació en emergències, i per combatre la
vespa asiàtica.

escalada, etc.), però a més és necessari
tenir empenta i decisió, afrontant les pròpies pors en el moment de l’acció, per a la
qual cosa cal tenir una gran concentració.
Hi ha molts nois i noies de Castellar que
anem habitualment al parc Catalunya de
Sabadell a practicar parkour. Creiem que
crear un espai per practicar parkour al costat de l’Skatepark potenciarà les dues activitats i convertirà la zona en un espai de
lleure i d’esport per al municipi.

Destinataris:
Ciutadania en general.

Pressupost: 50.000 €

Espai públic, espai de trobada
Proposant:
Consell d’Adolescents
Descripció de la proposta:
Proposem augmentar el nombre de bancs
i elements d’estada a places i altres llocs
de reunió, perquè trobem que n’hi ha pocs,
el seu estat és força deficient i no tenim
elements d’estada més informal. Els punts
on col·locar aquest mobiliari haurien de ser
espais agradables a l’entorn dels instituts
de Castellar del Vallès i altres àrees d’ús
juvenil amb connexió wifi lliure.
Proposem les següents ubicacions:
• plaça de la Miranda
• plaça Emili Altimira
• plaça Europa
• plaça Esperanto
• plaça Catalunya
• parc Colobrers
• plaça Francesc Macià

Justificació de la proposta:
Tota la població fa ús de les places i carrers, però els i les joves i adolescents en
som uns usuaris molt assidus. Ens agrada
estar amb els amics i amigues, però sovint
no volem o no podem trobar-nos a casa, ni
ens podem permetre anar als bars o cafeteries a prendre alguna cosa; és per això
que l’espai públic és sovint el lloc d’estada que escollim. A Castellar, trobem a faltar espais adequats per a nosaltres on puguem estar tranquil·lament i disposar de
wifi per estar connectats. Aquests espais,
alhora, serien útils per a altres perfils de
població.

Destinataris:
Tota la població, en especial els i
les adolescents.

Pressupost: 50.000 €

A9

Àrea de serveis per a
autocaravanes
Proposant:
Lorena Cativa Carbajal i Albert Sempere
Nicolàs
Descripció de la proposta:
Adaptar uns terrenys municipals per crear
una àrea de serveis per a autocaravanes.
Justificació de la proposta:
Donar el servei adient als usuaris d’autocaravanes de turisme intern i extern al poble.

Destinataris:
Usuaris d’autocaravanes i vehicles
adaptats per pernoctar.

Pressupost: 14.000 €

A10

Aules multisensorials a les escoles:
millorem l’aprenentatge
Proposant:
Associació Suma Castellar
Descripció de la proposta:
La proposta està pensada per realitzar un
treball motriu i multisensorial per acompanyar els alumnes en el seu procés evolutiu.
Per aquesta raó vam demanar a les escoles que, tenint en compte els seus projectes
educatius, dissenyessin un espai multisensorial d’estimulació, per tal de fer un treball
d’enfocament globalitzat, amb el propòsit
que cada infant pugui empoderar-se i gaudir d’experiències d’aprenentatge vivencials per desenvolupar-se amb dignitat, sentit i benestar, i aconseguir competències
per a la vida d’un món canviant.

treball cooperatiu, afavorir mesures i suports universals a les pràctiques i projectes
d’aula per tal de garantir la inclusió, l’equitat, l’acollida i l’èxit de tots els alumnes de
les escoles. Des de l’associació Suma Castellar creiem que els espais d’experimentació multisensorial són una eina imprescindible per assolir aquests objectius.

Justificació de la proposta:
Les escoles de Castellar del Vallès són escoles inclusives, on totes les veus i idees
són importants, i pretenen promoure
l’aprenentatge entre iguals, fomentar el

Destinataris:

Proposant:
Club Futbol Sala Castellar

l’activitat esportiva de les diferents entitats. Amb aquesta obra hem millorat molt,
però hi ha el problema del terra: actualment és de rajoles, rellisca molt i és molt
perillós per als practicants.

Tots els nens i nenes de les escoles públiques i concertades de Castellar del Vallès.

Pressupost: 50.000 €

A11 Pista poliesportiva Espai Tolrà
Descripció de la proposta:
Adequació d’una pista poliesportiva de
PVC dins de l’Espai Tolrà per solucionar el
problema del terra i, així, tenir un equipament esportiu municipal de qualitat, segur
i amb unes condicions òptimes per als esportistes de Castellar.
Justificació de la proposta:
La pràctica esportiva és un benefici social
i físic per a les persones que la realitzen. A
Castellar, podem trobar moltes entitats i
associacions esportives que donen aquest
servei a la ciutadania, però el que hem vist
i viscut els últims anys és que hi ha un gran
volum d’esportistes per a les instal·lacions
que tenim a Castellar. L’Espai Tolrà, des de
fa molts anys, és un equipament on es fa
molta pràctica esportiva. Aquest últim any
han realitzat una gran obra dins de l’Espai
Tolrà perquè hi tingui cabuda gran part de

Destinataris:
Tots els participants de les entitats i associacions esportives de la vila.

Pressupost: 50.000 €

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

CATEGORIA B: URBANITZACIONS I SANT FELIU DEL RACÓ
Millorem les places de Sant
Feliu del Racó

B1

Proposant:
Consell d’Infants
Descripció de la proposta:
Dotar les urbanitzacions i Sant Feliu del
Racó d’un espai de jocs nou, ja que l’existent es troba en molt mal estat de conservació i no és municipal. Aquest espai de joc
donaria un ús a la plaça de Miquel Pont i
permetria disposar d’una zona d’esbarjo al
nucli mateix de Sant Feliu. Els elements de
jocs serien per a infants de totes les edats i
amb una tipologia adequada a l’entorn, utilitzant elements per enfilar-se, tobogans...
Justificació de la proposta:
És necessari que es disposi d’una zona de
jocs adequada per als infants amb garanties de seguretat i situada en un espai municipal de la qual es pugui fer un manteniment correcte.

B2

Destinataris:
Infants i famílies.

Pressupost: 50.000 €

A un pas del cim
Proposant:
Associació Veïns El Racó
Descripció de la proposta:
La proposta és l’arranjament del tercer
tram de les escales “dels enanitos”, a partir de la seva reconstrucció i de l’arranjament del clavegueram que hi va per sota,
que presenta danys greus.
Justificació de la proposta:
Les escales al cim o escales “dels enanitos” és un nexe viari per a vianants de Sant
Feliu del Racó en un estat en aquests moments inutilitzat.

Destinataris:
Tot el veïnat de Castellar. No tan sols els
veïns de Sant Feliu, que utilitzen les escales com a nexe intern de comunicació entre el cim i el centre del poble, sinó
també els grups d’excursionistes que les
poden utilitzar com a camí alternatiu per
enllaçar amb el camí de la Mola, sense córrer el risc que suposa la pujada pels carrers, que no tenen voreres en condicions.
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Pressupost: 50.000 €

Com funcionarà la votació?
Cada persona pot escollir fins a 3
propostes de cada categoria per
ordre de preferència.

Quan es farà la votació?
Del 19 de març al 23 d’abril,
ambdós inclosos, al web
http://participacio.castellarvalles.cat

Quan es donaran a conèixer els resultats?
El 24 d’abril es publicaran els resultats ordenats
de major a menor votació fins a esgotar el límit
pressupostari, que és de 200.000 euros.
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