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I. PROMOCIÓ LOCAL

L’esgotament del model de creixement econòmic continuat que ens ha portat a 
l’actual crisi econòmica, energètica i financera actual ens obliga a fer nous 
plantejaments per al desenvolupament econòmic de Castellar, amb l’objectiu de 
crear riquesa i ocupació i benestar.
El model globalitzat actual només ens permet competir des de la diferència. 
Volem desenvolupar una economia basada en la identitat, posant en valor aquesta 
diferència.
Hem de crear un atractiu turístic que englobi el paisatge privilegiat que tenim: el 
Parc natural, el Riu Ripoll, l’espai agroforestal... i tot el conjunt del nostre 
patrimoni, arquitectònic, cultural, històric, esportiu, industrial... 
Apostem fort per especialitzar Castellar en determinats sectors econòmics 
vinculats al seu entorn i a la seva pròpia capacitat de desenvolupament i 
continuïtat, com puguin ser derivats de la producció agrícola o forestal, i per totes 
aquelles activitats que no siguin fàcils de deslocalitzar.
En el moment econòmic actual hem de cercar totes les complicitats possibles des 
de l’administració, ajustar la despesa pública fins allà on sigui possible i 
necessari i combatre el frau a tots els nivells per garantir la igualtat 
d’oportunitats. Necessitem tenir estratègies i projectes comuns amb l’àmbit privat 
que permetin un benefici mutu.
L’economia social i el tercer sector han de rebre una atenció i suport preferent 
per a esdevenir models d’èxit. 

1. TURISME 

El turisme és una font de riquesa generadora de llocs de treball , mal gestionada 
en general al nostre país i per extensió també a Castellar.  
Així mateix, constitueix una línia d’actuació estratègica que engloba potencialitats 
locals conegudes per tothom com les culturals, paisatgístiques o econòmiques, i 
d’altres de nova generació com l’entorn, el silenci,  l’esport o els negocis,  totes 
elles presents al municipi, i és una aportació a la identificació del territori. 

● Potenciar el desenvolupament turístic integral, creant un marc de 
treball  on  la  cooperació,  coordinació  i  respecte  siguin  els  eixos 
fonamentals  de  la  relació  entre  el  sector  privat,  el  públic  i  la 
població local. Per arribar a assolir aquest objectiu cal impulsar, tal 
com  ja  es  fa  en  l’àmbit  del  comerç,  la  creació  d’associacions 
turístiques locals que coordinin la relació entre aquest eixos i  en 
facin  d’interlocutors  eficients  mirant  sempre  pel  benefici  comú, 
social i territorial.

● Preservar per sobre de tot el nostre patrimoni, tot creant les eines i 
mesures  necessàries  per  fer-ne  un  us  turístic  responsable  i 
respectuós tant amb el propi patrimoni com amb el territori i els 
seus habitants.



Castellar del Vallès. Programa de govern 2011-2015 3

● Generar  un  flux  turístic  intern,  doncs  entenem  que  la  millor 
comercialització dels nostres atractius sempre serà per part dels 
habitants del nostre municipi, que se n’han de sentir copropietaris 
ètics  i  morals.  A  més  aconseguirem  una  millor  integració  dels 
nouvinguts  al  nostre  municipi,  doncs  com  a  patrimoni  també 
s’inclouen fires, tradicions i cultura popular.

● Desenvolupar un marc de col·laboració que integri l’oferta turística 
amb d’altres elements comercials i socials, potenciant el comerç i 
la  cultura local.  Hem de presentar al  visitant  possibles activitats 
paral·leles a la que l’ha motivat a venir al nostre municipi per tal 
d’aconseguir  integra-hi  el  màxim  nombre  d’elements  del  nostre 
teixit comercial, cultural... i treu-re el màxim benefici amb el mínim 
esforç econòmic.

● Elaborar un  projecte  turístic  per  al  municipi  a  partir  de  les 
potencialitats  naturals,  culturals,  patrimonials  i  econòmiques 
existents,  dins  del  marc  de  turisme  sostenible  definit  per  la 
Organització  Mundial  del  Turisme:  respectuós  amb  el  territori, 
promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat 
nacional. 

● Caldrà crear doncs una xarxa d’elements que donarà uniformitat i 
consistència  a  la  visita  de  qualsevol  dels  atractius  turístics  del 
nostre municipi, i a tal efecte cal crear un Centre d’interpretació del 
Ripoll situat a la torre del Pont com a porta turística del municipi. 
Allà el visitant trobarà entre d’altres informació de tot allò que pugi 
suposar motivació per a la seva visita, i així intentar obrir al màxim 
el  ventall  de possibles atractius turístics que visitarà,  sempre de 
forma  ordenada  i  respectuosa  amb  el  nostre  patrimoni,  trobant 
propostes  d’itineraris  segons  la  seva  motivació:  cultura,  esport, 
arquitectura,  ecologia,...  A més i  podrà trobar informació d’altres 
integrants  paral·lels  de  l’escenari  turístic,  tals  com elements  de 
restauració, pernoctació o venda de productes autòctons. 

● Crear un  catàleg  de  allò  que  forma part  del  patrimoni  i  pot  ser 
susceptible de ser recurs turístic, realitzant un estudi de la viabilitat 
d’explotació i de la motivació que pot generar sobre els possibles 
visitants  per  potenciar  aquells  recursos  que  es  podran  “vendre” 
amb més facilitat  i  menys esforç.  Aquest  estudi  també haurà de 
tenir  en  compte  l’impacte  de  les  visites  per  a  cadascun  dels 
recursos, calculant-ne la capacitat de càrrega o nombre màxim de 
visites  alhora  per  espai  i  temps.  També  haurà  d’estructurar  els 
passos a seguir en cas de voler explotar el recurs, per poder tenir-
ho tot a punt en cas de ser factible aquesta.

● Promoure  la presentació  i  explicació  de llocs  amb algun interès 
històric,  arquitectònic,  cultural,  social,...  del  municipi  mitjançant 
plaques  explicatives,  audioguies  i  la  seva  inclusió  dins  itineraris 
específics (el Castellar modernista, Castellar durant la República...)
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● Promoure la transformació i adequació d’atractius importants que 
actualment estan en desús o malmesos, i avaluar la possibilitat de 
crear  espais-museu  de  temàtiques  apropiades  a  cada  motivació 
turística.

● Potenciar noves tipologies de turisme més adients a les demandes 
del mercat,  fugint de models obsolets,  apostant  per una identitat 
pròpia  i  la  diferenciació,  aconseguint  així  un  desenvolupament 
coherent,  controlat  i  conseqüent  amb  el  nostre  territori  i  la 
conservació del nostre patrimoni.

● Estudiar i desenvolupar la creació de productes turístics propis amb 
valor diferenciador que puguin integrar-se en algun dels plans de 
potenciació turística de la Marca de la Catalunya Central a la qual 
pertany  el  nostre  municipi,  aconseguint  així  una  atracció  de 
visitants nous que proporcionaran un moviment econòmic necessari 
per Castellar en el moment actual.

● Crear  un  diàleg  continu  i  bidireccional  amb  tots  el  elements 
participants  en  la  promoció  turística  del  nostre  municipi, 
administracions,  empreses  comercialitzadores,  entitats  i 
agrupacions i associacions veïnals, reactivant així una activitat que 
ens pot generar l’impuls necessari per mirar amb realisme cap un 
futur de prosperitat.

● Promocionar l’obra  d’artistes  i  autors  locals  lligada  a  elements 
característics del nostre patrimoni i identitat.

● Promoció del municipi s’ha d’entendre com a conjunció de valors 
econòmics, social, culturals i de lleure. 

● Estudiar la viabilitat de potenciar el turisme amb totes les diferents 
tipologies tals com:

○ Arquitectònic: Església, …
○ Cultural: BRAM,...
○ Rural: Granges i masies on dormir...
○ Ecoturisme:  Visites  a  zones  amb  biodiversitat 

important, Arenes, Parc,...
○ Esportiu:  Potenciar  competicions  locals,  Duatló, 

atletisme,...
○ Natural: passejades per rodalies, camins,...
○ Artesanal: Fires,...
○ De negocis: Convencions i fires especialitzades,...
○ Gastronòmic: Fires i trobades,...
○ De relax: espais on desconnectar i fer teràpies,...
○ ...

● Aprofitar  la  mostra  gastronòmica  com  a  fira  de  promoció  de  la 
mongeta  del  ganxet,  amb  activitats  populars  i  acadèmiques 
paral·leles. 

● Crear una xarxa de camins o vies verdes i recuperar, si escau, els 
antics traçats dels camins ramaders, (que del Pirineu passaven per 
Castellar amb destí a Barcelona) com dels camins moliners, la ruta 
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de les ermites, la dels tres (o cinc)... cims, recupera la relació amb 
Sant Sebastià de Montmajor per l’aplec del Sant... per tal de donar 
altres  possibilitats  i  models  de  desenvolupament  turístic  al 
municipi.   Ruta de les barraques,  camí de Sant Feliu,  camins de 
Llevant, la volta al Puig... 

● Usar les noves tecnologies com a eines de promoció i facilitadores 
del turisme local.  Cal treballar  el posicionament dels espais web 
turístics fent xarxa amb els allotjaments, així com crear geoportals 
accessibles des dels dispositius mòbils, que poden oferir informació 
sobre  notícies,  l’agenda  d’actes  del  municipi,  el  temps,  els 
comerços, l’oferta de restauració, etc. 

● Potenciar l’espai firal (Espai Tolrà) per tal de poder tenir una 
infraestructura prou potent per crear una programació anual de 
fires, congressos i activitats de lleure. Estudiar la necessitat de 
crear un organisme gestor vinculat a la promoció turística del 
municipi.

● Estudiar la creació de places d’allotjament així com el seu impacte i 
la seva tipologia. 
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2. COMERÇ

El comerç urbà és una peça fonamental en la construcció de la identitat, la 
coherència urbanística i la cohesió social de Castellar. 
Volem aconseguir un model comercial arrelat, modern i dinàmic, creixent cap a 
una oferta de marques, complements i qualitat que ens permeti tenir vida al 
carrer els dissabtes tarda. Volem consolidar l’oferta comercial existent reforçant 
els eixos comercials.

● Potenciar i  defensar  el  comerç  urbà  com  a  mecanisme  per  a 
afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi. 

● Impulsar  la  cogestió  -de  decissions  i  de  finançament-  entre 
ajuntament  i  comerciants  per  dinamitzar  i  consolidar  la  xarxa 
comercial. 

● Afavorir la  col·laboració  del  comerç  en  els  esdeveniments 
identitaris del municipi. 

● Aprofitar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística per a 
replantejar el model d’eixos comercials (Sala Boadella- Montcada, 
Plaça Catalunya, Sant Esteve, Espai Tolrà, Carretera de Sabadell, 
Passeig-carretera  de  Sentmenat  i,  especialment,  carrer  Major) 
dotant-los  dels  serveis  complementaris,  apostant  per 
l’especialització dels eixos i treballant per a oferir un comerç de 
“dissabte tarda”. Identificació de zones de producte fresc i d’altres 
de  productes  de  “moda”  (moda,  joieria,  parament  de  la  llar, 
esport...)

● Impulsar  noves  parades  al  mercat,  prioritzant  nous  sectors 
(consum ecològic, etc)

● Millorar  l'ús  del  mercats  municipal,  reforçant  la  comunicació 
entre el casc antic i la nova zona comercial.

● Promoure  el  consum  del  producte  autòcton  i  de  proximitat, 
afavorint-ne el consum als menjadors escolars.

● Promoure  activament  l’ús  de la  llengua  catalana  en  el  comerç 
urbà,  tant  a  la  retolació  com  a  l’atenció  al  client,  difonent  el 
missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei. 

● Fomentar  la  fira  de  Sant  Josep  i  mostra  gastronòmica  per  tal 
d’establir canals de comercialització dels productes de la terra i 
contribuir, així, a la creació d’una marca catalana de productes de 
qualitat amb denominació d’origen. 

● Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars 
de caràcter agrícola i ramader

● Congelar  l’oferta  comercial  de  supermercats  del  polígons, 
reduint-la si fos possible, vetllant per la disciplina de mercat i la 
igualtat de condicions de competència entre operadors comercials 
com a  element  vertebrador  i  de defensa del  petit  comerç,  que 
cohesiona i revaloritza l’espai públic urbà. 
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3. OCUPACIÓ 

El desenvolupament econòmic i social es bàsic per aconseguir una millor qualitat 
de vida de les persones, facilitant la transformació de l’economia tradicional en 
una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una 
gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses.  

● Fomentar  la  cooperació  publicoprivada  entre  les  administracions 
públiques i els agents privats implicats, com a criteri general per a 
garantir  la  viabilitat  dels  projectes  de  dinamització  econòmica  i 
d’ocupació. sense que es perdi el rigor necessari que marquen les 
normes es  facilitin  al  màxim les  gestions per endegar  qualsevol 
iniciativa que representi generar riquesa.

● Apostem  per  estudiar  la  possible  implantació  d’un  clúster  agro-
alimentari a partir de la comercialització de la mongeta del ganxet 
en  fresc  i  en  conserva.  Com  buscar  formules  rendibles  als 
productes  de  les  zones  de  seca  com  l’oli,  la  vinya  i  els  arbres 
fruiters i derivats i fer confluir els interessos públics i privats per la 
creació  d’una  planta  de  fabricació  de  biomassa  a  partir  de  la 
matèria primera els nostres boscos d’empreses relacionades amb 
energies pròpies com la solar o la biomassa.

● Crear serveis compartits al polígon industrial per tal de dotar-lo de 
major qualitat, com ara instal·lar un servei d’apartats postals de 
Correus al Centre de Serveis o afavorir la instal·lació de serveis de 
missatgeria. 

● Potencial la comunicació i la interrelació entre el polígon i el nucli 
urbà i la seva població. 

● Crear places de formació professional a Castellar, ampliant-ne els 
tipus. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre 
els centres educatius, les empreses i les administracions per tal 
d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals 
del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació 
social que puguin vertebrar aquesta comunicació. 

● Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones 
desocupades, amb especial atenció als col·lectius amb risc 
d’exclusió social en col·laboració amb les entitats locals que vetllen 
per aquests col·lectius, i també d’aquells que tenen una integració 
més difícil al mercat laboral —joves, dones, majors de 45 anys. 

● Vetllar perquè les plusvàlues derivades de la possible requalificació 
de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o la 
deslocalització de la mateixa empresa. 

● Potenciar el Parc Agrari, promoure la mongeta del Ganxet com a 
producte  estrella,  així  com  altres  conreus  -com  l’agricultura 
ecològica-  que  permetin  donar valor  a  l’espai  agrari  i  al  sector 
primari  en  general.  Treballar  conjuntament  amb  Sant  Llorenç, 
Sentmenat,  Sabadell  i  Matadepera  a  l’hora  de  planificar  i  dur  a 
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terme actuacions per tal  de garantir  la  millor  eficiència  possible 
dels recursos públics que s’hi destinen. 

● Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix 
municipi i les dels municipis veïns, com a via per generar sinergies i 
projectes conjunts. 

● Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les 
empreses que s’implanten al municipi es puguin donar a conèixer a 
la resta d’empreses ja existents i a la ciutadania en general. 

● Promoure l’esperit  emprenedor  i  la  creativitat  en  els  centres 
escolars i en la ciutadania en general com a hàbits i competències 
clau per a la formació dels futurs components de la societat  del 
coneixement. 

● Promoure  el  voluntariat  entre  sèniors  prejubilats  i  jubilats,  amb 
bagatge  professional,  per  a  fer  tutories  per  a  persones 
emprenedores i recercadores de treball. 

● Potenciar  la  creació  d’empreses  cooperatives  i  amb  finalitats 
socials. 

● Liderar la  implantació  de  l’administració  electrònica  així  com 
agilitar  i  simplificar els  tràmits municipals en l’obertura de nous 
negocis. Facilitar la transmissió familiar de l’activitat empresarial. 

● Incentivar  i  facilitar  la  incorporació de les  empreses a les noves 
tecnologies.  Contribuir  a  la  creació  de  referents  empresarials 
innovadors i dinamitzadors de l’economia local impulsant la nova 
indústria del coneixement.

● Avançar cap a la suficiència energètica promocionant la instal·lació 
de  plaques  fotovoltaiques  als  sostres  de  les  naus  industrials,  la 
generació de Biomassa....

● L’obertura a nous mercats, en un mon globalitzat ens ha de portar a 
fer  arribar els  nostres productes o els  nostres serveis  arreu del 
mon. crea una dinàmica de treball entre l’Ajuntament, el col·lectiu 
d’empresaris  i  les  institucions  de  la  Generalitat  dedicades  a  la 
promoció de l’exportació, com potencia el domini de varies llengües 
entre les persones sense feina; pot ser una bona inversió.

Impuls a les polítiques actives d’ocupació
● Potenciar la formació contínua com a instrument d’adaptació dels 

treballadors i de les treballadores a canvis de tipus conjunturals i/o 
estructurals.

● Impulsar accions formatives especifiques per a la reconversió de 
col·lectius  d’aturats  de  sectors  concrets  d’activitat,  en  els  que 
difícilment es tornarà a generar ocupació, per tal de millorar-ne la 
seva ocupabilitat i assegurar-ne així, la seva transició laboral cap a 
sectors emergents i arrelats a l’activitat econòmica del territori.

● Impulsar llocs de trobada entre l’àmbit formatiu i ocupador com les 
escoles taller, els tastets d’oficis, etc.
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● Impulsar les borses de treball, sistematitzant les dades per tal de 
poder fer una avaluació de l’evolució de la borsa de treball al llarg 
del temps.

● Impulsar accions específiques adreçades als col·lectius amb taxes 
d’activitat més baixes per promoure la seva incorporació al mercat 
de treball a través de serveis d’orientació i formació.

● Fomentar els  programes d’acompanyament i  tutorització de nous 
projectes empresarials impulsats  per joves.

● Facilitar espais destinats a la creació de vivers d’empreses.
● Impulsar l’economia social i cooperativa entre el jovent.
● Promoure la  capacitat  emprenedora  de les  dones joves  a  través 

d’incentius, formació i acompanyament personalitzat.

Conciliació laboral, familiar, personal i formativa:
● Impulsar una nova concepció del treball que ens permeti apropar-

nos als paràmetres dels països més avançats de l’àmbit, adequant 
l’horari laboral al cicle vital de les persones a través de jornades 
intensives tot facilitant  la conciliació de la vida personal,  laboral, 
familiar i formativa.

● Informar  les  empreses  del  municipi  de  la  possibilitat  d'elaborar 
plans d'igualtat com una mesura per eliminar les discriminacions i 
eliminar  la  discriminació  salarial  que  pateixen  les  dones,  en 
especial les joves.
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4. ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARENCIA 

La situació econòmica de l’Ajuntament és molt precària. Independentment del 
dèficit fiscal que ens genera pertànyer encara a l’Estat Espanyol o el mal 
finançament dels ajuntaments, és evident que l’Ajuntament ha de prendre 
mesures urgents i fer esforços severs.
Austeritat, honestedat, transparència i imaginació.
És indubtable que l’ajuntament en el proper mandat tindrà que fer l’esforç d’un 
sever ajustament de la seva despesa pública, definir prioritats i un clar 
compromís amb la reducció del dèficit municipal.

● Quan així  ho  indiquin  els  comptes,  estalviar  recuperant  la  gestió 
amb  personal  propi  d’alguns  serveis  que  actualment  presten 
empreses privades (El mirador, escoles bressol...)

● Aplicar el  pressupost  per  programes,  imputant  a  un  determinat 
equipament o servei tots els seus costos reals, per tal de poder fer 
una valoració acurada de la seva eficàcia.

● Portar a terme un pla d’inspecció tributària, per tal de combatre el 
frau i garantir la igualtat d’oportunitats.

● Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió 
municipal sigui transparent, eficient i eficaç. 

● Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. 
● Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure 

l’activitat  econòmica local  i  la  destinada a  serveis  socials  bàsics 
com a mesures per a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

● Mantenir les contribucions dins uns límits raonables, reservant els 
increments fiscals a la contenció del dèficit. 

● Regir-nos pels  principis d’austeritat pel que fa a la construcció, la 
prestació de serveis, la comunicació i el manteniment. 

● Complir els terminis que la llei marca per el pagament a proveïdors
● Informar anualment de la situació econòmica municipal. mitjançant 

els mitjans de comunicació públics i amb criteris de facilitat lectora. 
● Augmentar la transparència i la qualitat de la documentació i de la 

informació econòmica subministrada als càrrecs electes municipals 
i a la ciutadania. 

● Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació 
dels ajuts, sobretot pel que fa a l’habitatge,a les places en centres 
educatius i als serveis socials bàsics. 
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5. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La socialització del coneixement i l’ús de les noves tecnologies és prioritari per 
l’ajuntament: 

● Promoure l’ús  de  les  TIC  —tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació—  com  a  eina  de  coneixement  i  promoció  cap  a 
l’exterior  del  municipi,  potenciant  l’àmbit  TIC  en  els  Plans  de 
promoció econòmica local. 

● Promocionar iniciatives  empresarials  des  de  l’Ajuntament  per 
reconvertir  la  clàssica  economia  industrial  en  economia  del 
coneixement. Impulsar Plans locals d’innovació. 

● Potenciar la digitalització de les empreses, especialment les PIMES, 
perquè puguin treure el màxim profit del seu negoci i disminueixi 
així el risc de fractura digital entre el teixit empresarial, alhora que 
es faciliten els negocis en xarxa. 

● Impulsar els  programes  de  formació  amb  més  implicació 
publicoprivada en el  seu disseny,  fent  que la formació no només 
sigui  de  nivell  bàsic,  sinó  també  d’un  nivell  avançat  i  amb 
aplicacions pràctiques i precises en el món laboral a curt termini. 

● Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les 
ACTIC— per  tal  d’uniformitzar  els  nivells  de  competències  de  la 
ciutadania. 

Desenvolupar, per mitjà de les TIC, mecanismes de govern eficients, 
transparents i eficaços, que contribueixin a millorar la gestió pública dels 
ajuntaments: 

● Modernització de  les  TIC  als  consistoris,  aprofitant-les  per 
aconseguir un estalvi econòmic important i una major simplificació 
administrativa. Reducció dels costos TIC a través dels mecanismes 
de la compra agregada. 

● Les TIC com a element central d’una nova administració municipal 
més  eficient,  transparent  i  eficaç.  Agregar  llocs  de  treball  i 
reformulació  de  les  funcions  dels  actuals,  rendibilitzant  els 
recursos dels ajuntaments. 

● Fomentar l’ús  de  les  TIC  per  part  del  personal  al  servei  de  les 
administracions locals. Apostar per les certificacions digitals com a 
manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’administració. 

● Garantir que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als 
recursos públics sigui de domini públic, lliure i gratuït. Allà on sigui 
possible,  caldrà digitalitzar totes les dades municipals i  crear un 
gestor documental intern. 

● Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne 
l’ús entre el conjunt de la ciutadania i les empreses locals. Ús de les 
eines que posa a disposició el Consorci AOC per treure’n el màxim 
profit. 
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● Impulsar un  Pla  de  seguretat  TIC  a  l’Ajuntament.  Aprofitar  els 
coneixements  i  l’assessorament  que  proporciona  el  Centre  de 
Seguretat de la Informació de Catalunya —CESICAT. 

Les noves tecnologies son el mecanisme de proximitat i de participació 
ciutadanes: 

● Promoure iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la 
ciutadania dels coneixements necessaris per a fer un ús efectiu de 
les TIC. 

● Vetllar perquè l’ús de les TIC sigui a l’abast de tota la ciutadania, de 
manera igualitària i no esdevingui un element d’exclusió social. 
Utilitzar les prestacions que ofereixen les noves tecnologies pel que 
fa a l’accés a la informació per part de les persones amb 
discapacitat, per tal d’oferir facilitats per la realització de gestions 
amb l’administració local i l’accés a la informació. 

● Garantir a tota la ciutadania l’accés a Internet. Potenciar les xarxes 
socials  existents  i  potenciar  l’ús  de  la  certificació  digital  per 
realitzar tràmits administratius. 

● Promoure la interacció amb la ciutadania utilitzant les TIC. Impulsar 
la  realització  de tràmits  administratius i  mecanismes electrònics 
per tal de promoure la participació i l’interès de la ciutadania en els 
afers públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat 
municipal. 

Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal de 
garantir serveis avançats i de qualitat: 

● Impulsar polítiques d’actuacions relatives  a  la  planificació de les 
infraestructures  de  telecomunicacions  en  el  municipi  —Plans 
d’ordenació, Plans estratègics, Plans especials...  

● Promoure en  l’obra  pública  l’estudi  i  la  inclusió  de  les 
infraestructures de telecomunicacions. 

● Posar al  servei  del  mercat  les  infraestructures  de 
telecomunicacions municipals en coordinació, en el cas de la fibra 
òptica, amb Xarxa Oberta. Demanar, en el seu cas, la incorporació 
de l’Ajuntament al projecte Xarxa Oberta. 

● Aprofitar les convocatòries de fons públics —FEDER, AVANZA,...— 
per  promoure  el  desplegament  d’infraestructures  de 
telecomunicacions. 

● Aprofitament  de  les  xarxes  «wi-fi»  municipals  per  proporcionar 
l’accés als serveis i als tràmits municipals. 

● Elaborar un mapa sonor i de SMRF —Sistema de Monitorització de 
radiofreqüència— per  obtenir  mesures  objectives  dels  nivells  de 
radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils,  i 
així donar tranquil·litat a la ciutadania. 
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II. ESPAI CIVIC

Quan parlem d'espai cívic ens referim a viure en un poble més agradable,  més 
amable i humà.
I per aconseguir-ho hem d'incidir en aquells espais on hi ha el contacte entre 
persones, on ens donem identitat com a poble, on passen coses i, a vegades, hi ha 
conflictes. Hem d'incidir en espais que contínuament s'estan redefinint. Cal, 
sobretot, generar aquests espais de trobada i de contacte, pensats des d'àmbits 
com l’ambiental, l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge i la seguretat i que ens 
permetin anar teixint una societat més justa.
Centrar la política en les persones i la seva quotidianitat, generar un poble que 
bategui.

1. SOSTENIBILITAT 

Esquerra, garantia per a un desenvolupament local sostenible 
La  sostenibilitat  és  un  concepte  global  que  integra  els  aspectes  econòmics, 
socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. La 
sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer 
veure  des  d’alguns  àmbits,  sinó  una  premissa  bàsica  per  a  les  polítiques 
modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i 
el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 

Desenvolupament local sostenible 
Hem de traçar estratègies de desenvolupament local sostenible que aniran més 
enllà de la durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament 
econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han d’integrar tots els aspectes 
econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar el full de ruta 
cap a l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora de la qualitat de 
vida perdurables. Per això proposem: 

● Impulsar Plans Estratègics de Desenvolupament Local Sostenible, 
com a veritables plans d’actuació local derivats de les Agendes21. 

Impuls per al sector primari 
● Cal  considerar  estratègic  per  al  país,  des  del  punt  de  vista 

econòmic,  ambiental  i,  sobretot,  territorial  el  rellançament  d’un 
sector  primari  potent,  basat  en  una  producció  de  qualitat,  amb 
l’exemple  de  la  mongeta  del  ganxet  amb  D.O.,  i  en  una 
transformació excel·lent que aportin valor afegit als productes. 

● Consolidar l’espai agroforestal de llevant. Recuperar zones de bosc 
perimetrals al nucli urbà per a conreu.

● Fomentar  l’agricultura  integrada,  el  conreu  d’oliveres  per  a 
l’autoconsum d’oli, l’horta, les mongetes del ganxet... 

● Impulsar  estratègies  de  promoció  i  comercialització  per  tal 
d’augmentar  el  consum  de  productes  locals,  facilitant-ne 
l’adquisició als menjadors escolars, al mercat municipal... 
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● La  fira  de  Sant  Josep  i  la  mostra  gastronòmica  han  de  ser 
impulsors i promotors del producte local.

● Cooperar  amb  altres  municipis  i  consells  comarcals  per  tal  de 
potenciar la D.O mongeta del ganxet. 

● Vetllar  pel  compliment  de  la  declaració  de  municipi  lliure  de 
transgènics   que  va  fer  el  ple  municipal  i  treballar  per  a  una 
normativa  estricta  pel  que  fa  a  l’etiquetatge  i  la  informació  al 
consumidor. 

● Establir el Pla Local de Gestió Forestal sota els criteris de la 
sostenibilitat, la biodiversitat i l’eficiència, en col·laboració amb els 
propietaris forestals.

● Impulsar la reintroducció de la masoveria sota criteris d’innovació 
en la  gestió  agroambiental  i  en la  singularitat  i  excel·lència  dels 
productes obtinguts. 

● Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia 
tradicional, amb l’objectiu de millorar la gestió forestal, la prevenció 
d’incendis i l’explotació de recursos ramaders de qualitat. 

● Protegir  les  activitats  agràries  i  ramaderes  i  prioritzar-les  per 
damunt de la pressió urbanística i els nous usos urbans. 

El patrimoni natural i cultural, orgull i motor de Castellar.

● Vetllar  pel  manteniment  de  la  qualitat  del  patrimoni  cultural  i 
natural com a element que configura la identitat local i potenciar-la 
com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica. 

● Mantenir  i  recuperar  la  xarxa  de  camins  rurals  tradicionals, 
senyalitzant-los i potenciant-ne alguns, com el camí de Castellar a 
Sant Feliu i l’accés per les escales cap a coll de grua i la Mola.

● Promoure  el  Centre  d’interpretació  de  la  part  alta  del  Ripoll,  on 
s’expliqui  la història industrial,  social  i  paisatgística de Castellar, 
alhora  que serveixi  de porta  d’entrada turística a  Castellar,  Sant 
Feliu i  La Mola,  i  d’inici de diversos itineraris turístics, naturals i 
esportius. Aquest Centre d’interpretació cal situar-lo a la torre del 
Pont, a l’entrada de la carretera de Terrassa.

Cap a una nova cultura del territori 
El país ha patit un consum accelerat de sòl que ens obliga a una racionalització 
del territori. La crisi i els primers efectes de la planificació engegada ja amb 
l’elaboració dels plans territorials parcials, han ajudat a atenuar aquesta 
depredació del sòl. Malgrat tot, l'economia dels ajuntaments continua depenent en 
excés de la construcció, la qual cosa no fa més que posar en franc risc la viabilitat 
de les hisendes locals i deixa el territori a expenses del nivell d’endeutament de 
les arques municipals. Per tot això, proposem: 

Una planificació sostenible 

● Impulsar  la  revisió  del  Pla  General  d’Ordenació  Urbanística  amb 
criteris  de  consum zero  de  territori  (prou  creixement),  amb  una 
planificació harmònica entre els usos humans, la seva funcionalitat 
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i el patrimoni natural que garanteixi un medi  —urbà o natural— de 
qualitat, i que esdevingui pol d’atracció d’activitats de qualitat. 

● El PGOU ha de posar en valor el paisatge; la connexió i els usos amb 
el  Parc  Natural  de Sant  Llorenç  del  Munt;  els  espais  agrícoles  i 
d’horta i obrir debat de futur per a la preservació i posada en valor 
ambiental de les zones de ponent (Can Riera- Castellar Vell...), nord 
(Puig  de  la  Creu  -  Cadafalch...)  elaborant-ne  plans  de  gestió  i 
preservació.

● Apostem  per  un  model  de  municipi  compacte,  vertebrant-ne  la 
convivència d’usos, enfortint un centre urbà al voltant de la Plaça 
Major, amb cohesió urbana i bona relació amb les diverses fases de 
creixement  (estructurant  eixos  forts  amb  Plaça  Catalunya,  Plaça 
Europa,  l’Espai  Tolrà  i  el  nucli  antic,  i  connectant  aquests  punts 
entre si)

● Cohesionar Sant Feliu del Racó com a nucli amb dinàmica pròpia.
● Limitar  les  urbanitzacions,  estudiant  les  possibilitats  de 

compactació o reducció i, fins i tot i en algun cas, extinció.
● Potenciar les illes de vianants del Carrer Montcada i Sala Boadella, 

consensuant  la  seva  possible  ampliació  i  extensió  cap a  carrers 
propers i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments 

● Recuperar el Ripoll com a eix natural, de lleure i de comunicacions.
● Les zones d’horta han de ser la transició entre l’espai urbà i el medi 

natural, un element enriquidor del paisatge. Vetllarem per la seva 
dignificació.

● Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística.
● Explicar  la  necessitat  que  el  sector  primari  i  la  protecció  del 

territori són dos conceptes que es reforcen mútuament. 
● La nostra situació privilegiada fa que la protecció del territori sigui 

una oportunitat única de desenvolupament.
● El Ripoll ha de tenir una gestió i planificació pròpia. Engegarem la 

Xarxa  d’entitats  del  riu  Ripoll  conjuntament  amb Sabadell  i  Sant 
Llorenç  Savall,  creant  un  òrgan  supramunicipal  participat  per 
institucions i entitats que vetlli per la plena recuperació del riu i per 
les activitats que es generes el seu entorn.

● Afegir el Ripoll al Pla Espai Interès Natural.
● Regulació  de les  construccions i  usos de la  zona “agrícola”  dels 

Saulons i Can Riera.
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La gestió dels recursos en l’àmbit municipal
L’aigua: un bé preuat i escàs 
Castellar té un recurs limitat, que és l’aigua. Aquesta evidència ja l’hem pogut 
corroborar amb períodes de sequera severa , que han posat en tensió el sistema 
d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situació amb falses i costoses 
solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més competitiva i 
menys costosa possible. 

● Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en 
la reutilització d’aigües depurades, recollida d’aigües pluvials o de 
menor qualitat per a aquells usos que ho permeten —reg, neteja de 
vials, etc. 

● Fomentar  la  instal·lació  i  l’ús  d’aparells  reductors  del  consum 
d’aigua —filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega... 

● Fomentar  la separació de xarxes d’aigües grises i  negres en els 
nous habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les noves 
promocions urbanístiques. 

● Obligar les noves construccions a les urbanitzacions, així com als 
permisos  per  a  instal·lació  de  piscines,  a  la  recollida  d’aigües 
pluvials.

● Acabar la connexió amb el Ter-Llobregat, exclusivament a la zona 
industrial.

Cap al Residu Zero 
L’augment del consum s’ha traduït en un increment continu en la generació de 
residus, especialment pel que fa als envasos i embalatges. L’estratègia de Residu 
Zero  persegueix,  per  un costat,  produir  cada cop menys  residus i,  per  l’altre, 
aconseguir  que  la  totalitat  dels  residus  tinguin  una  continuïtat  en  el  cicle 
d’aprofitament.  

● Promoure el  consum racional per tal de contribuir a un canvi  de 
cultura respecte els hàbits i les polítiques de reciclatge. 

● Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, 
les  empreses  i  el  comerç  local  per  tal  d’avançar  cap  a  aquests 
objectius. 

● Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar el 
cabàs, bossa del pa, etc. de manera coordinada amb els comerços, 
facilitant-los assessorament i suport tècnic directe.

● L’objectiu principal és anar disminuint les aportacions a l’abocador.

Cap a una Catalunya eficient i 100% renovable 
En  plena  crisi  econòmica  es  fa  encara  més  greu  l’absoluta  dependència 
energètica de l’exterior. La tecnologia ens possibilita engegar actuacions cap a 
obtenir energia dels recursos que tenim al nostre abast. És prioritari l’eficiència i 
la generació de recursos. També en energia.

● Elaborar  un  Pla  estratègic  de  millora  energètica  que  reculli 
actuacions d’estalvi i eficiència.
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● Elaborar  un  mapa  local  de  potencial  energètic  renovable, 
prioritzant l’energia solar i la potència en biomassa que pot generar 
un municipi com el nostre, amb el 80% de superfície forestal.

● Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció 
de  consum  energètic  i  completar  l’adaptació  a  la  llei  de 
contaminació lumínica. 

● Promoure  la  iniciativa  privada  per  a  la  producció  d’energia 
distribuïda a escala micro, mini i comercial i l’aplicació de criteris i 
tecnologies de la gestió intel·ligent de xarxes. 

● Aplicar els  criteris ambientals —bioclimàtics i de funcionalitat. als 
nous  edificis  públics  i  aplicar  criteris  de  sostenibilitat  a  les 
reformes.

● Establir  bonificacions  de  l’impost  de  circulació  als  vehicles  que 
consumeixin exclusivament o prioritàriament energies renovables.

● Fomentar,  mitjançant  subvencions  directes  i/o  bonificacions  de 
l’impost  d’obres,  la  incorporació  d’energia  solar  tèrmica  i  altres 
mesures d’estalvi energètica als edificis existents. 

● Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o 
sostre de promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la 
fórmula de «lloguer de sostres», extensiu a sostres privats. 

● Cercar complicitats per a engegar una central de biomassa a can 
Bages, així com la fabricació de pellets per a calderes de biomassa.

Contaminació i escalfament global: per un medi de qualitat 
El punt més contaminat de Catalunya coincideix amb el lloc d’entrada del trànsit 
de Castellar per entrar a Sabadell o creuar-lo i agafar l’autopista. No podem ser 
gens aliens a aquest problema.

Contaminació/Qualitat del medi 

● Estendre els controls sobre la contaminació acústica i completar el 
desplegament de la llei dotant de mitjans tècnics i humans.  

● Promoure campanyes per l’eliminació de les bosses de plàstic.
● Generalitzar l’ús d’asfalt sonorreductor en la nova pavimentació de 

carrers  i  la  instal·lació  de  pantalles  acústiques  —naturals  o 
artificials— en punts problemàtics. 

Protecció dels animals 

● Dignificació i respecte de la vida dels animals amb qui compartim 
tant els espais urbans com els rurals o naturals. 

● Socialitzar  la  necessitat  de  l’adopció,  el  no  abandonament  i  la 
tinença responsable dels animals de companyia. 

● Treballar  de  forma  mancomunada  entre  entitats  locals  i 
supramunicipals per a la millora constant de les condicions de vida 
a les instal·lacions que acullen animals. 

● Promoure  programes  educatius  proteccionistes  i  de  tinença 
responsable adreçats als escolars. 

Educació en la sostenibilitat 
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● Elaborar  campanyes  educatives  i  formatives  sobre  les 
repercussions ambientals de la nostra quotidianitat, orientant-les a 
l’impacte sobre la presa de decisions personal de la ciutadania. 

● Fomentar  el  coneixement  en  l’ús  dels  recursos,  del  patrimoni 
cultural històric i etnològic, del coneixement del patrimoni natural, 
del  coneixement  del  cicle  dels  residus,  de  l’impacte  de  les 
emissions, etc...  

● Promoure,  com  a  mínim,  un  gran  esdeveniment  anual  dirigit  al 
coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania. 

● Promoure la creació d’horts urbans.
● Donar a conèixer  la tasca de les persones que treballen al  medi 

natural a Castellar.
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2. URBANISME 

L’urbanisme és la planificació i la definició del model urbanístic del poble, que cal 
que faci l’Ajuntament conjuntament amb la participació dels propietaris/es i la 
resta d’operadors públics o privats. 
Des de Esquerra apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i 
respectuós amb el medi natural sobre la base de la utilització racional del 
territori, la qual cosa suposa limitar a zero el consum de territori els propers anys 
afavorint el dinamisme econòmic, la cohesió social, el respecte al medi ambient i 
la qualitat de vida de generacions presents i futures. 
Proposem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional i 
del territori d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic 
sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà i no urbanitzable. Un 
municipi ordenat, ben compensat i estructurat. 
Potenciem un model de municipi compacte, mediterrani, que moderi el consum 
del sòl. Treballem per la utilització eficient de les àrees urbanes, la renovació i la 
reutilització dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai per habitatge i 
per activitats econòmiques. 
Promovem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la 
cohesió social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a una 
identitat comuna; en definitiva la construcció quotidiana de l’espai cívic. 
Dissenyem veritables espais públics. Hem de liderar la construcció d’un espai 
cívic amb l’objectiu de teixir un espai de convivència real, fet i viscut pels 
ciutadans i ciutadanes. No podem seguir fent espais públics neutres i asèptics, 
projectats sense cap valor cívic. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai 
públic ha de recollir les necessitats de la ciutadania i situar-les com l’eix central 
de la política urbanística del municipi. 

Municipi sostenible i respectuós amb el medi natural 

● Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals.
● Incorporar les conclusions del Fòrum Ambiental a la revisió del Pla 

General d’Ordenació Urbanística.
● Fomentar  els  sistemes  de  connexió  biològica  entre  els  espais 

oberts, l’espai construït i les masses forestals. 
● Elaborar  ordenances  municipals  de  protecció  del  medi  natural  i 

urbà i de defensa del paisatge. 
● Elaborar un mapa de riscos al municipi.
● Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística i 

crear  zones  de diferents  usos del  sòl  a  fi  d’evitar  la  propagació 
d’incendis forestals. 

● Elaborar plans de gestió i preservació a nivell local de les zones de 
ponent  (Can  Riera-  Castellar  Vell...),  nord  (Puig  de  la  Creu  - 
Cadafalch...), amb interès ecològic o paisatgístic, o que compleixen 
una funció compensadora de les activitats urbanes. 
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● Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i 
culturals  per  tal  de  garantir  el  seu  manteniment  a  mitjà  i  llarg 
termini. 

● Recuperar les façana del Ripoll. 

Municipi ordenat i equilibrat 

● Vetllar pel catàleg de patrimoni local, per tal que no quedi com una 
simple  llista  de  consulta  i  serveixi  per  a  protegir  i  divulgar  el 
patrimoni. 

● Vetllar  per  l’embelliment  del  paisatge  urbà  —neteja  de  carrers, 
rehabilitació  de  façanes,  redacció  de  la  carta  de  colors  i  de 
materials, enjardinaments... 

● Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, 
i promoure polítiques d’ordenació del territori que facin impossible 
la creació d’un continu urbà amb els municipis veïns. 

● Evitar el creixement d’urbanitzacions que provoquen un creixement 
desordenat i dispers i tenen un cost de manteniment molt alt per al 
conjunt de la població, optant en la mesura del possible per la seva 
reducció —a través de la compactació— o fins i tot per l’extinció. 

● Dins del Pla General d’Ordenació Urbanística, redactar  programes 
d’adequació  per  afavorir  la  regulació  de  les  urbanitzacions  ja 
existents,  dotar-les  dels  serveis  públics  bàsics  (voreres, 
enllumenat...) en condicions i impulsar polítiques que garanteixin la 
convivència d’usos per fer front als costos del creixement difús. 

● Redacció  de  mapes  de  soroll  orientats  a  la  reducció  de  la 
contaminació acústica.

● Impulsar polítiques contundents amb la protecció de la legalitat 
urbanística. 

Municipi compacte 

● Apostem per un poble compacte i continu, dens, multifuncional i 
participatiu: una vila complexa 

● Promoure un escenari de creixement urbanístic zero pels propers 
anys. 

● Resituar sectors de creixement dispersos a les urbanitzacions  per 
tal d’afavorir la compactació del territori, la protecció del sòl i la 
gestió sostenible de l’urbanisme. 

● Disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones 
discapacitades, per al transport escolar i de passatgers, per als 
taxis i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran. Dignificar les 
parades d’autobús, afavorint unes mínimes condicions de comoditat 
per a les persones que esperen.
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Municipi al servei de les persones 
Aprofitar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el 
passeig i l’esport on es pugui anar amb bicicleta o simplement caminar amb una 
relativa tranquil·litat. 

● Assolir  els  objectius del  pla d’Accessibilitat,  racionalitzant  l’espai 
urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades o amb 
mobilitat reduïda, especialment disposar d’aparcaments reservats 
a aquest efecte. 

● Crear circuits urbans per a la pràctica de l’esport. 
● Fomentar  la  creació  d'un  centre  educatiu  integrat  —infantil, 

primària  i  secundària-  al  Sant  Esteve  i  estudiar  la  possibilitat 
d’implantar-ho al Bonavista.

● Constituir el Consell Assessor Urbanístic per garantir i fomentar els 
drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en la definició del 
municipi.

Veritables espais públics 

● Potenciar  els  espais  oberts  que  compleixin  una  funció 
compensadora de les activitats urbanes i formen part essencial del 
patrimoni paisatgístic del municipi, el parc Agroforestal de Llevant, 
el Puig de la Creu, Can Riera, els Saulons, Les Arenes...

● Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de 
manera que es puguin aconseguir espais integradors on es barregi 
la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar, perquè tothom 
s’hi senti còmode. Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un 
factor de seguretat.

● Afavorir i assegurar el bon manteniment dels espais verds. 
● Afavorir  que les  amplades  de les  voreres  siguin  proporcionals  a 

l’amplada  dels  carrers,  procurant  que  no  siguin  inferiors  a  1,5 
metres a cada costat, i en cas de carrers de poca amplada, tendir a 
convertir-los en zones de preferència per a vianants.

● Establir  eixos  cívics  als  centre,  i  minimitzar  l’espai  de circulació 
rodada al mínim necessari. 

● Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que 
se’n fomenti el respecte i la recuperació en favor de la ciutadania. 

● Adaptar, en la mesura de les possibilitats, l’espai públic al Pla 
d’accessibilitat.
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3. HABITATGE 

El dret a l’habitatge digne ens compromet amb les polítiques per fer-lo efectiu 
Des d’Esquerra defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la 
configuració de l’espai cívic. Per això cal dedicar especial atenció a l’habitatge 
protegit i concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions. Cal 
liderar-ho des dels ajuntaments a través d’iniciatives per aconseguir la 
preservació del sòl i dels parcs d’habitatge de propietat municipal mitjançant 
règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per 
exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la cessió d’ús en 
règim cooperatiu. És estratègic, ateses les dificultats locals, d’invertir en la 
compra de sòl i de col·laborar amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge 
protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda lliure. 

Promoció d’habitatge de lloguer, lloguer amb opció de compra, cessió d’us o en 
dret de superfície 
Actualment  el  parc  d’habitatges desocupats  és  molt  important  a  Castellar  del 
Vallès, i la perspectiva de trobar-los una sortida a través de la venda és reduïda.  
Per això, bona part d’aquests pisos han aflorat  per incorporar-se a l’oferta de 
lloguer. 

● Donar  preferència,  en  les  promocions  públiques  d’habitatge  de 
lloguer,  als  joves,  la  gent  gran,  les  famílies  monoparentals  i  els 
segments de població amb dificultats, per tal de garantir el dret a 
l’habitatge de tota la ciutadania. 

● Mantenir  la  titularitat  de  sòl  municipal  destinat  a  la  promoció 
d’habitatge protegit i fer habitatge de lloguer, ja sigui amb promoció 
pública directa, o a través del drets de superfície durant un període 
llarg. Desestimar les Àrees Residencials Estratègiques a Castellar, 
cercant la incorporació dels habitatges buits al mercat protegit.

● Procurar que promocions privades sense vendre passin a règim de 
lloguer —amb o sense opció de compra— i, preferentment, a lloguer 
protegit. 

● Crear una borsa d’habitatge jove. 
● Estudiar  si  en base  a  la  situació  del  municipi,  cal  proposar  a  la 

Generalitat  de canviar els preus actuals de l’habitatge protegit,  o 
canviar  de zona per poder treballar  amb preus per sota dels de 
mercat. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 
● Procurar el manteniment dels ajuts al lloguer de la Generalitat a 

persones i famílies que tenen dificultats, i el manteniment dels ajuts 
de l’Estat a l’emancipació de joves, i gestionar-ne les sol·licituds on 
existeixi oficina d’habitatge. 

● Informar des dels serveis  socials  a les  famílies  que tinguin més 
necessitat d’aquests ajuts. 
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La rehabilitació i el manteniment dels edificis 
● Fomentar  la  rehabilitació  per  ajudar  a  reduir  l’estoc  d’habitatge 

antic buit, que sovint ho està per falta de manteniment. 
● Fomentar la incorporació al mercat dels habitatges buits mitjançant 

incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional. 
● Fomentar  la  rehabilitació  establint  antiguitats  dels  edificis  més 

estrictes que les del Decret 187/2010 a efectes de l’obligatorietat 
de  les  ITE  via  ordenances  municipals,  amb  una  fiscalitat  local 
adequada via bonificacions o subvencions. 

● Aplicar el control periòdic de les edificacions per detectar riscos pel 
mal  estat  dels  edificis,  i  prendre  mesures  per  corregir  els 
problemes detectats. 

● Donar  a  conèixer  i  promoure  els  ajuts  per  a  la  instal·lació 
d’ascensors  en  edificis  que  no  en  tenen,  i  millorar-ne 
l’accessibilitat. 

● Des de les oficines de rehabilitació, fer mediació per afavorir l’acord 
del  veïnat,  tant  per  la  rehabilitació  com  per  la  instal·lació 
d’ascensors. 

● Disposar  d’una  ordenança  per  la  millora  del  paisatge  urbà  que 
reguli aires condicionats, antenes, baixants i escomeses. 

● El  foment  de  la  rehabilitació  suposa  gestionar  la  detecció 
d’habitatge vacant  per posar-lo en valor,  la  qual  cosa es  pot  fer 
mitjançant l’encàrrec d’un cens d’habitatges desocupats. 

Control de les condicions d’habitabilitat 
● Establir mesures per detectar i evitar la concentració massiva de 

persones en immobles, a través del padró municipal, i si cal amb 
comprovacions als pisos. Així evitem un fet negatiu a nivell social i 
també la degradació personal i humana de les persones ocupants.

● Actuar evitant l’ocupació com a habitatge de locals o espais que no 
reuneixen les condicions d’habitabilitat. 

Prevenció de conflictes socials 
● Dedicar esforços a fer mediació entre el veïnat de les escales amb 

conflictes per pagaments de la comunitat. 
● Pressionar  per  modificar  la  norma  estatal  que  permet  el 

desnonament  per hipoteques impagades mentre la  família  ha de 
seguir pagant per un pis que no podrà ocupar.  

● Destinar  allotjaments  per  a  col·lectius  protegits  en  col·laboració 
amb Suport Castellar, ADIPS...

● Ajuts  al  pagament  de  l’habitatge,  ja  sigui  amb  quotes  de 
hipotecàries  o  de  lloguer  de  caràcter  permanent  o  de  caràcter 
urgent. 

● Mitjançar en el lloguer social a través de les borses de mediació per 
al  lloguer social  i  les  borses d’habitatge jove que s’integren a la 
xarxa  de  mediació,  la  qual  cosa  farà  incrementar  el  parc 
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d’habitatges que es destina a lloguer social, amb finançament de la 
Generalitat per contracte signat.  

● Posar en marxa el programa de cessió d’habitatges a l'ajuntament 
per  a  lloguer  social  amb lloguer  garantit,  prèvia  rehabilitació  de 
l’habitatge si s’escau —aval-lloguer. 

● Posar en marxa el programa d’habitatges d’inserció i d’acollida per 
a aquelles finalitats, d’entre les previstes, que proposi l’Ajuntament 
i  que  conveni  amb  la  Generalitat  —víctimes  d’assetjament 
immobiliari,  immigrants  en  situació  vulnerable,  víctimes  de 
violència masclista, etc. 

● Posar en marxar el programa per a la rendibilització del parc de 
lloguer, bàsicament el privat, adreçat a fer viables els contractes de 
lloguer anteriors al 1985, compensant el diferencial de rendes, amb 
el compromís de llogar per un termini mínim de 10 anys. 

El Pla local d’habitatge 
El Pla local d’habitatge és l’instrument alternatiu a un Programa d’actuació 
urbanística municipal per concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat. La 
creació d’un observatori del mercat de l’habitatge, actualitzat semestralment, que 
permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de 
lloguer, amb informació de preus, transaccions, superfícies, esforç familiar, etc., 
és rellevant per la presa de decisions polítiques i per la pròpia programació de les 
promocions. 

● Impulsar  l’aplicació  a  nivell  municipal  de  la  Llei  pel  Dret  a 
l’Habitatge  i  les  mesures  previstes  en  el  Pacte  Nacional  per 
l’Habitatge de Catalunya 2007-2016.

● Fomentar  la  construcció  d’habitatge  protegit  en  espais  urbans  i 
dedicats fonamentalment al lloguer. En aquest sentit, prioritzarem 
l’actuació conjunta del sector públic, les cooperatives d’habitatge i 
les fundacions.

● Preservar  el  sòl  i  els  parcs  d’habitatge  de  propietat  pública, 
mitjançant  règims  de  tinença  que  no  suposin  la  pèrdua  de  la 
propietat.

● Fomentar  l’ús  del  mètode  de  l’aval-lloguer  a  càrrec  de 
l'administració local en cas d'incompliment d'altres administracions 
superiors, per tal de minimitzar la necessitat d’avals bancaris pel 
que fa al lloguer d’un habitatge.

● Impulsar  contractes  de  masoveria  urbana  que  permetin  assolir 
acords entre propietaris  d’habitatges que no estan en condicions 
òptimes  i  joves  que  durien  a  terme tasques  de  rehabilitació  del 
mateix.  Consolidar  el  model  de  vila  compacte,  sostenible  i 
socialment integrada.

● Fomentar  la  rehabilitació  d’habitatges  que  contribueixin  a  la 
eficiència  energètica,  minimitzin  la  necessitat  de  nou  sòl,  tot 
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recuperant  els  centre  històric  millorant-ne  les  condicions 
d’habitabilitat, etc.

● Incentivar les polítiques d’innovació en la rehabilitació i construcció 
d’habitatge,  especialment  en  els  sistemes  d’eficiència  i  estalvi 
energètic. Els habitatges construïts i rehabilitats han d’avançar en 
l’objectiu  del  consum  energètic  zero  (plaques  solars,  recollida 
d’aigües  pluvials  i  grises,  etc),  essent  obligatori  a  les 
urbanitzacions.

● Potenciació de l’Oficina Local d’habitatge,  dotant-la dels recursos 
necessaris. És una eina molt útil que no podem desaprofitar.

● Crear una borsa de gent que vol compartir pis, això pot potenciar el 
lloguer d’habitatges i facilitar les coses a qui cerca pis.
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4. MOBILITAT 

Una mobilitat equilibrada 
Dècades de no inversió sistemàtica de les institucions fan que en aquest moment 
la mobilitat a Castellar sigui un problema greu. Amb la B-124 al límit de la seva 
capacitat, com ho demostra el fet que el punt més contaminat de Catalunya 
correspon a l’entrada d’aquesta carretera a Sabadell, l’alternativa ferroviària 
esdevé imprescindible a curt termini.
Apostar per una mobilitat més racional i eficient, dins el poble i en les connexions 
amb els altres municipis, és essencial. 

La mobilitat a peu i l’espai urbà per als vianants 
● Consolidar les zones de vianants del centre i consensuar-ne la seva 

ampliació  i  eixamplar  voreres  allà  on  sigui  possible.  Als  carrers 
estrets, adoptar la fórmula de preferència per a vianants.

● Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 
● Acabar el camí escolar del Sol i la lluna, garantint l’accés pel carrer 

de Les Bassetes i el de Sant Feliu, consolidar d’un cop el de l’Emili 
Carles  Tolrà  i  engegar  camins  escolars  a  totes  les  escoles  de 
Castellar, amb l’objectiu d’acabar la legislatura amb tots els camins 
escolars  acabats,  treballant  amb  consens  amb  la  comunitat 
educativa, el veïnat i els comerços. 

● Promoure  aparcaments  per  a  patinets  i  bicicletes  a  les  escoles, 
instal·lacions esportives, culturals, lúdiques, zones peatonals...

● Prioritzar la protecció davant l’aparcament irregular als passos de 
vianants, a les parades d’autobús i l’aparcament. Tolerància zero a 
l’incivisme viari.

● Promoure  la  creació  de  zones  de  prioritat  invertida,  on  la 
preferència serà per a vianants i ciclistes.  

L’ús més racional i eficient del cotxe 
● Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe 

multiusuari  o  carsharing —un grup de ciutadans comparteix  una 
flota de vehicles— o altres. 

● Promocionar els pàrquings compartits.  
● Potenciar  els  aparcaments  dissuasius  perimetrals  afegint-ne  al 

nord de la població
● Afavorir la rotació de l’aparcament amb limitació horària. 

La circulació dels vehicles a motor 
● Facilitar  l’accés  a  les  autopistes  i  als  dos  Vallès  mitjançant  el 

projecte de la Ronda Vallès, defensant un traçat que doni cobertura 
als polígons industrials i a la demanda de mobilitat interna, amb un 
traçat  respectuós  amb  el  medi  que  relligui  les  trames  urbanes 
existents.

● Crear  un  carril  bus  i  de  vehicles  d’alta  ocupació  d’entrada  a 
Sabadell.
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● Limitar la velocitat màxima i crear de zones de prioritat invertida.  
● Tractar adequadament les travessies i les vies.  
● Crear zones amb restricció del trànsit.  
● Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies.  
● Establir sistemes de circulació en forma de font i unidireccionals 

per millorar la circulació i la seguretat dels carrers.  
● Instal·lar limitadors físics de velocitat. 

El tren
● Defensar amb fermesa davant les institucions que calgui l’arribada 

urgent del transport ferroviari a Castellar.  Com a opció preferent 
defensem el tren, però no descartem en cap cas la fórmula de tren-
tramvia, molt més econòmica i amb possibilitat de donar servei dins 
el nucli urbà.

● Promoure un gran pacte municipal per l’arribada del tren amb el 
major  nombre  possible  d’agents  polítics,  socials  i  econòmics  de 
Castellar,  en sintonia amb la proposta feta  des de la Plataforma 
Tren Castellar Centre.

La mobilitat en transport públic col·lectiu 
● Crear  un  carril  bus  i  de  vehicles  d’alta  ocupació  d’entrada  a 

Sabadell. 
● Reforçar  els  serveis  extraordinaris  de  transport  públic, 

especialment en horari nocturn, pensant sobretot en les necessitats 
de la gent jove. 

● Crear una línia de transport públic que permeti anar a l’escola i a 
l’institut des de les urbanitzacions. 

● Millorar  la  connexió  amb  transport  públic  el  centre  amb  els 
polígons industrials i les urbanitzacions. 

● Dignificar les parades de transport col·lectiu  públic urbà quant a 
seguretat, comoditat i informació.  

● Instaurar avantatges tarifàries per a la gent gran o el jovent d'acord 
amb la renda.

● Garantir que l’arribada del tren vagi acompanyada d’aparcaments 
dissuasius a les estacions de ferrocarril i autobusos coordinats amb 
els serveis ferroviaris. 

La mobilitat en bicicleta 
 Promoure l’ús de la bicicleta amb la creació d’una xarxa de carrils bici coherent i 
segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris i el 
manteniment de l'asfalt. Fer difusió dels deures que comporta, també, fer ús de la 
bicicleta en l'espai públic.

● Instal·lar  aparcaments  —repartits  estratègicament—  i  millorar  la 
senyalització per a bicicletes. 

● Crear  vies  verdes  o  carrils-bici  amb  connexió  amb  Sabadell, 
Sentmenat i Sant Llorenç i urbanitzacions.

● Incorporar bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis 
de l’administració.  
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● Fomentar i regular l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin 
preferència al vianant. 

La millora de la qualitat ambiental urbana 
● Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 
● Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració 

de mapes de soroll.  
● Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll.  
● Utilitzar  vehicles  impulsats  amb  fonts  d’energia  renovables  o 

tecnologies alternatives.  
● Establir  bonificacions  fiscals  a  vehicles  impulsats  amb  energies 

renovables. 
● Limitar la circulació motoritzada en el medi natural en una xarxa 

bàsica de camins, no només dins el Parc, en concertació amb els 
col·lectius interessats. 

L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana 
● Promulgar i executar el Pla de mobilitat local.
● Difondre activitats  o  promocionar  dies  dies  o  setmanes  temàtics 

relacionats amb la mobilitat.  

Educació per una mobilitat més sostenible 
● Impulsar tallers o seminaris per la mobilitat als instituts.
● Realitzar campanyes sobre seguretat viària a les escoles .  
● Realitzar  estudis  sobre  els  costos  de  la  mobilitat  local  i 

intermunicipal.  
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5.SEGURETAT 

La seguretat és un element fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat. El 
civisme i la convivència son quelcom inherent a l’actual estat del benestar. 
La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària 
complexitat ha provocat que els reptes de la seguretat s’hagin multiplicat 
exponencialment. Són moltes les noves formes de risc que es van generant i, per 
contra, la ciutadania exigim cada cop més el nostre dret a la seguretat i, en 
especial, a la seguretat individual, la qual cosa condiciona les accions per 
promoure la seguretat i el civisme. 
Un actor molt important en això és el paper de la policia local, com a referents de 
la seguretat local, ja que aquesta s’ha de fonamentar en el contacte directe amb 
la ciutadania, fet que ajudarà a la prevenció de certes situacions de risc. L’objectiu 
final ha d’ésser que la ciutadania se senti segura dins l’espai cívic i participi 
lliurement de la seva construcció. 
Les polítiques locals d’Esquerra estan enfocades a aconseguir la construcció d’un 
espai cívic el més lliure i igualitari possible per tal d’avançar cap a una societat 
cada vegada més justa. 

● El respecte a les persones i a l'espai públic és fonamental per a la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

● Garantir  el  respecte  als  drets  de  les  persones,  així  com  el 
compliment  de  les  obligacions  que  les  normes  democràtiques  i 
cíviques situen en l’àmbit de la responsabilitat de la ciutadania. 

● La  policia  local  té  un  paper  fonamental,  com a  cos  proper  a  la 
ciutadania,  en la defensa de les dones,  i  els seus fills  i  filles,  en 
situació  de  violència  masclista.  Aquest  paper  ha  de  reflexar  la 
implicació activa  que l'Ajuntament  ha de tenir  en aquests  casos, 
realitzant  atenció  personalitzada  i  desenvolupant  els  serveis 
necessaris. 

● Vetllar  pel  compliment  de  les  normes  i  no  aplicar-les 
arbitràriament. 

● L’Ajuntament impulsarà mesures sancionadores per a combatre els 
actes incívics.

● Vetllar per la seguretat de les persones, entenent la seguretat en un 
concepte  ampli:  seguretat  física,  seguretat  psicològica,  seguretat 
com  a  consumidors  —tant  de  serveis  públics  com  privats—  i 
seguretat mediambiental, entre d’altres. 

● Facilitar  als  propietaris  i  propietàries  d’animals  domèstics  el 
compliment  de  la  normativa  pel  que  fa  a  la  tinença  d’animals 
perillosos,  així  com  la  implantació  del  xip  d’identificació. 
S’aplicaran, igualment, les normatives i ordenances municipals per 
la tinença d’animals domèstics.

● Incrementar  la  col·laboració  entre  la  policia  local  i  els  Mossos 
d’Esquadra,  en el  marc  de la  junta local  de seguretat   i  avaluar 
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conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria 
de seguretat. 

● Potenciar un servei de seguretat tan propera a la ciutadania com 
sigui  possible,  a  fi  de  facilitar  un  major  coneixement  de  les 
problemàtiques del territori.  

● Potenciar la policia local  de proximitat.  Cal  que sigui  un referent 
dels serveis municipals.  

● Promoure la implicació i el treball conjunt de la policia local amb la 
resta de serveis municipals. 

● Incentivar  el  reconeixement  al  civisme  i  a  la  contribució  de  la 
seguretat  col·lectiva  de  la  ciutadania,  i  aplicar,  per  exemple, 
bonificacions  en  l’impost  de  circulació  a  aquelles  persones  que 
siguin exemple de bones pràctiques. 

● El nivell de policia de proximitat haurà de garantir el comandament 
funcional de les juntes de seguretat local i el paper dels alcaldes i 
alcaldesses  com a  agents  definidors  de  la  política  de  seguretat, 
sens  perjudici  dels  criteris  que  estableixi  la  Generalitat  com  a 
norma general per a la Policia de Catalunya. 

● Racionalitzar la presència d’efectius de la policia local a les portes i 
als voltants de les escoles i instituts.

● També  es  realitzaran  programes  a  les  aules  per  sensibilitzar 
l’alumnat dels perills d’aquests fenòmens i per explicar quins són 
els mitjans de què es disposa per ajudar el conjunt de l’alumnat i el 
professorat.  Alhora,  també  es  realitzaran  programes  específics 
adreçats als pares i mares de l’alumnat per treballar conjuntament 
en benefici de la prevenció dels perills a què estan sotmesos infants 
i adolescents.  

● Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens i nenes no 
hagin de compartir espai amb animals domèstics.  

● Elaborar  un  Pla  local  de  millora  de  punts  negres  i  conflictius  i 
detectar els trams de concentració d’accidents que pugui haver al 
municipi, per millorar així la seguretat viària.  

● Reforçar i incentivar l’activitat inspectora d’edificis i espais públics 
o privats, i garantir el seguiment i el manteniment dels elements de 
seguretat. 

● Impulsar  un  Pla  transversal  i  integral  de  gestió  forestal,  amb 
criteris que facilitin l’extinció i la no propagació d’incendis forestals, 
prioritàriament en zones habitades. 

● Intensificar accions, recursos i mitjans durant els mesos sense risc 
d’incendi  per  dur  a  terme,  en  col·laboració  amb  el  Departament 
d’Interior i amb criteris de gestió integral del combustible, els focs 
tècnics o les  neteges que garanteixin  la  discontinuïtat  en cas de 
gran incendi forestal.

● Definir el tractament de les emergències i la prevenció en el marc 
de les juntes locals de seguretat, d’acord amb un concepte integral 
de  servei  a  la  ciutadania.  En  aquest  sentit,  caldria  refer  els 
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mecanismes legals per incloure noves persones membres d’aquest 
àmbit a les juntes. 

● Actualitzar els Plans de protecció civil.  
● Intensificar la coordinació entre els serveis municipals de seguretat 

i  d’emergències (policia local,  bombers voluntaris,  SERNA...)  amb 
els  agents  o  institucions  dependents  institucionalment  d’altes 
administracions,  ja  siguin  bombers,  agrupacions  de  defensa 
forestal o cossos de protecció civil. 
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III. COHESIÓ SOCIAL

   
Ras i curt: volem millorar la qualitat de vida de castellarencs i castellarenques en 
un moment d'especial dificultat econòmica.
Defugim el paternalisme institucional o l'intervencionisme ofegador. Ciutadans i 
ciutadanes ens hem d'implicar de manera clara, directa i solidària enfront dels 
problemes de desigualtat.
Hem de garantir, des de l'ajuntament, que aquesta participació sigui possible i 
democràtica. Per això volem engegar Consells útils i efectius, on les persones que 
s'organitzen i creen xarxa social esdevinguin peces clau. Els consells no poden 
continuar malbaratant recursos humans essent simples aparadors informatius.
Hem de fer front a l'actual crisi des de la cultura: amb equipaments que són claus 
per la cohesió social. Potenciar la nostra cultura com la nostra manera de veure i 
presentar-nos al món, sense complexes. Dir també, sense por, que a Castellar 
tenim les bases suficients i prou fortes per com per a engegar una indústria 
cultural que aporti valor econòmic i generi ocupació.
Reforçar la nostra identitat com a poble, aportant al món allò bo que tenim, 
explicant-nos potenciant el turisme cultural... eines per a garantir una òptima 
cohesió social.
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1. EDUCACIÓ

L'educació de qualitat per a tothom és un eix fonamental del nostre programa. 
Castellar ha de contribuir a crear un model educatiu nacional propi i ha 
d'esdevenir referent de com afrontar els nous reptes educatius i socials amb 
excel·lència. I podem fer-ho entenent l'educació com un treball de tota la 
comunitat, no només des de les escoles.

● Promoure el pacte  local  d'infraestructures  educatives,  on  els 
agents  polítics  i  socials  implicats  consensuïn  quines  estructures 
educatives  necessita  Castellar  del  Vallès  i  treballin  activament  i 
conjunta per aconseguir-les.

● Prendre totes les mesures possibles per assegurar la construcció 
de  l'Institut  escola  al  Sant  Esteve  i  estudiar  la  possibilitat 
d'implantar-ne un altre al Bonavista.

● L’institut  escola  és  la  fórmula  més  adequada  per  garantir  un 
itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i 
superar  la  fragmentació  curricular  entre  l’ensenyament  infantil  i 
primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra.

● Demanar a l'administració educativa la creació de cicles formatius i 
de  Programes  Qualificació  Professional  Inicial  coherents  amb  el 
teixit productiu local. 

● Impulsar la millora dels nivells educatius i formatius que permetin 
millorar  l'educació  durant  tota  la  vida,  recolzant  iniciatives  com 
l'aula d'extensió universitària.

● Garantir  l'oferta  pública  de  casals  de  qualitat,  amb  bona  oferta 
d'activitats  educatives  de  lleure,  que  permetin  l'obertura  dels 
centres de l'1 de setembre al 31 de juliol.

● Els serveis educatius de l'ajuntament, com la ludoteca, l'espai 0-3 
han  de  potenciar  la  seva  vessant  d'assessorament  i  suport  a 
famílies, escoles i entitats.

● Potenciar les escoles de mares i pares flexibilitzant-ne els formats i 
apropant-la a necessitats i col·lectius específics.

● Reconèixer i  potenciar el paper educatiu, de gestió i  de cohesió 
social de les AMPA, afavorint l'intercanvi i col·laboració amb la resta 
d'entitats culturals, esportives, educatives... de Castellar.

● Atribuir a  les  famílies  un  paper  destacat  en  el  funcionament  el 
sistema educatiu. 



Castellar del Vallès. Programa de govern 2011-2015 34

● Reduir, d’acord amb la comunitat educativa,  les zones escolars a 
dues o tres zones d’influència, facilitant l’elecció del centre segons 
el seu ideari i projecte educatiu.

● Assumir el lideratge polític per a promocionar el treball  educatiu 
integrat  entre  escoles,  esplais,  centres  esportius,  entitats 
culturals...  superant  les  dinàmiques  de  fragmentació  dels  espais 
educatius. 

● El Pla Educatiu d'Entorn, elaborat de manera consensuada per tots 
els agents educatius, ha de ser el full de ruta que orienti l'educació 
a Castellar amb horitzons més enllà de quatre anys.

● L'illa cultural  de  la  plaça  major  ha  d'esdevenir  el  motor  que 
impulsi  les  necessitats  i  possibilitats  de  l'escola  de  música 
municipal, avançant  cap  a  un  centre  integrat  d'ensenyament 
artístic.

● Fomentar la trobada, el debat i els grups de treball i investigació 
entre els professionals de l'educació.

● Els referents científics, culturals, econòmics i socials de Castellar 
han de poder mantenir una relació habitual i fluida amb els centres 
escolars, motivant línies de treball.

● Fomentar  la  formació  del  jovent  en  el  camp  de  l’emancipació: 
potenciar  en  el  si  de  les  Oficines  d’Emancipació  Juvenil  cursos 
encaminats a millorar el coneixement del jovent sobre els diferents 
elements  que han de tenir  en compte a  l’hora d’impulsar  el  seu 
propi projecte de vida –per exemple, cursos d’economia domèstica, 
d’hàbits alimentaris, etc.–.

● Fomentar  l’associacionisme  juvenil  als  centres  educatius  en 
defensa dels drets de l’alumnat i incentivar-ne la participació en els 
consells escolars. 

● Promoure  l’estudi  a  distància,  a  través  de  la  presència  d’un 
ordinador  amb  connexió  a  Internet  per  cada  100  joves,  a 
equipaments públics que no siguin centres de formació. En aquest 
sentit,  s’ha  d’entendre  l’accés  a  Internet  com un servei  públic  a 
nivell  local,  entenent  l’estructuració  del  sistema  wi-fi  municipal 
lliure com una bona eina per garantir l’accés a Internet a tota la 
ciutadania.

● Crear  borses  de  classes  de  repàs.  Molts  estudiants  necessiten 
classes de repàs per millorar l’aprenentatge i, d’altra banda, molts 
no poden compatibilitzar l’estudi i el treball. Per tant, les classes de 
repàs  són  una  bona  manera  de  posar  en  contacte  diferents 
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generacions  d’estudiants  i  pal·liar  dues  necessitats  que  es 
complementen. 

● Facilitar  l'accés  dels  joves  a  les  Escoles  Oficials  d'Idiomes,  amb 
informació a les escoles i punts d'informació juvenil.

● Incentivar la coeducació i promoure la igualtat d’oportunitats en les 
escoles i instituts, entre el professorat, l’alumnat i les famílies, tant 
en l’educació formal com en l’educació en el lleure.

● Incorporar un mòdul específic sobre igualtat d’oportunitats d’homes 
i dones als cursos de formació de monitoratge del lleure.
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2. CULTURA

Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració social i la 
construcció nacional. La ciutadania del nostre país, tant a títol individual com 
col·lectiu, ha de poder accedir, dins del seu entorn social, als recursos culturals i 
la seva difusió. La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar 
com a poble . 
L’administració municipal ha de potenciar i coordinar per mitjà de la regidoria de 
cultura i de manera tangencial amb totes les regidories els projectes de 
dinamització cultural que es duguin a terme a través del teixit associatiu del 
municipi. Per fer-ho de manera més afectiva, imparcial i amb continuïtat en el 
temps, ens faria falta un organisme com un Consell de Cultura fort i suficientment 
autònom. Aquest organisme podria ajudar a definir les necessitats en 
infraestructures culturals, cessió d’espais i coordinació d’activitats d’una manera 
més lògica i eficaç.
L’us de l’espai públic sota tutela oficial és un dels escenaris on els Drets Culturals 
són més evidentment aplicats i exercits. És a les administracions a qui correspon 
assegurar que l’espai comú (places, carrers, equipaments culturals, espais 
virtuals) sigui accessible a propostes culturals que corresponguin a la diversitat 
de la comunitat.
També haurien d’assegurar l’accés de la cultura popular als mitjans de 
comunicació i als sistemes electrònics de difusió d’idees i missatges. El problema 
és determinar quin volum d’informació i coneixement es considera comú i mínim 
per assegura-ne l’accés.
La separació de cultura popular tradicional i no tradicional pot ajudar a definir 
espais d’actuació tots prou importants.
Entenent com a cultura popular la que dona la possibilitat a tot grup o individu 
d’expressar-se, comunicà, actuar i crear lliurament amb l’objecte d’assegurar el 
seu propi desenvolupament, treball, temps lliure, medi ambient... Prendre part 
activa en la vida cultural de la comunitat.
Entendríem també per cultura el dret de tot ciutadà a contribuir a la definició del 
seu entorn estètic públic: L’urbanisme, l'arquitectura, el mobiliari urbà, l’estètica 
en la via pública, la publicitat...i la cultura ens hauria d’ajudar a decidir quins 
aspectes de la memòria col·lectiva cal conservar, com interpretar-los i quins 
recursos públics cal destinar a l’elaboració de noves propostes artístiques.

● Fomentar  la  cultura  com  a  element  de  cohesió  i  millora  de  la 
qualitat  de  vida  del  conjunt  de  la  ciutadania,  amb  una  especial 
atenció als i les joves. 

● Fomentar i  donar  suport  a  la  creació  artística  i  assegurar  les 
condicions necessàries perquè les persones que ho desitgin puguin 
desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i 
culturals. 
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● Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en 
tots  els  seus  àmbits,  prioritzant  la  programació  d’espectacles, 
concerts i activitats vinculades a aquesta. 

● Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans. 
● Impulsar la  creació  del  Consell  municipal  de  cultura  amb 

representació  de  l’Ajuntament,  les  entitats  i  els  agents  culturals 
locals. 

● Vetllar per  la  qualitat  de  l’oferta  d’activitats  extraescolars  de 
caràcter  formatiu,  cultural,  lúdic  o  esportiu  per  a  l’alumnat  dels 
centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de 
vacances. 

● Vetllar per  la  possibilitat  d’accés  de  tota  la  ciutadania  als 
ensenyaments artístics.  

● Implantar els  plans  d’entorn  per  donar  una  resposta  integrada 
comunitària a les necessitats educatives més enllà de les escoles. 
Es tracta d’obrir les escoles i les seves instal·lacions —equipaments 
esportius, biblioteques, accés a les TIC, etc.— per a ser usades més 
enllà  del  temps  escolar,  amb  la  complicitat  de  les  famílies  i  de 
l’associacionisme.  

●  Implantar a  les  escoles  bressol  públiques  el  concepte  de 
comunitats d'aprenentatge,  amb  espais  familiars,  de  joc  i  de 
formació dins i fora de l'horari lectiu.

● Elaborar el Pla d'Infància, que doti de sentit al Consell  d'Infants i 
que  orienti  i  planifiqui  els  equipaments,  serveis  i  activitats 
adreçades  als  infants,  de  la  mateixa  manera  que  vetlli  per  la 
qualitat de les activitats que s'ofereixen des de l'àmbit de l'empresa 
privada.

● Promoure polítiques d’atenció als infants, com ara xarxes d’escoles 
bressol,  amb  serveis  flexibles  i  complementaris,  i  programes 
educatius, lúdics, culturals i esportius. En aquest aspecte, a banda 
de  les  escoles  bressol,  també  es  promourà  la  creació  d’espais 
familiars i de joc per a infants.  

● Fomentar  la  participació  de  la  ciutadania  en  les  entitats  i  les 
associacions locals de caràcter social, cultural, esportiu i solidari, 
entenent-les  com a centres  de desenvolupament  personal,  i  fent 
especial  atenció  a  l’associacionisme  de  dones,  així  com  a  la 
participació de les dones en el teixit associatiu local. 

● Potenciar  la  comunicació  i  la  col·laboració  amb  les  diferents 
comunitats  d’immigrants.  Cal  cercar  uns  interlocutors  i/o 
interlocutores reconeguts per la pròpia comunitat,  elaborar plans 
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de formació i de sensibilització per a la policia locals sobre la seva 
cultura i els seus hàbits, i integrar-los de manera progressiva a la 
plantilla.

● Afavorir que  la  població  nouvinguda  participi  activament  en  les 
manifestacions  col·lectives  que  configuren  la  personalitat  del 
municipi per aconseguir la progressiva vinculació a la societat i al 
país d’acollida. 

● Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i 
saludable de l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, 
l’incivisme i la intolerància. 

● Potenciar  aquests  equipaments  com  a  eixos  de  trobada  de  la 
població.

● Impulsar,  des  dels  consells  comarcals,  sistemes  de  missatgeria 
entre municipis que facilitin el préstec interbibliotecari.  

● Amb el trasllat  de la ludoteca a l'actual seu de l'Arxiu municipal, 
ampliar la sala d'estudi de la biblioteca.

● Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada.  
● Fomentar  i  impulsar  la  creació  artística  local  i  promoure  la 

presència de joves creadors del municipi en el seu territori.  
● Incentivar la  programació  de  festivals  locals  donant  impuls  a  la 

música local en català.  
● Vetllar  perquè la programació musical  oferta per Ràdio Castellar 

sigui  majoritàriament  en  llengua  catalana,  distribuïda 
equitativament en tota la franja de programació. 

● Estimular i promocionar l’Esbart Teatral perquè amb els seus 101 
anys sigui un referent de les arts escèniques per tota la comarca i 
la resta del país. Aleshores que un element identitari del poble i un 
pol d’atracció cultural.

● Escoltar els projectes i les necessitats dels grups de cant coral que 
tenim  i  que  s’han  convertit  en  una  eina  formativa  i  integradora 
perquè pugem trobar entre tots solucions dintre d’un compromís 
mutu. La trajectòria de més de vint anys de la Coral Sant Esteva 
preparant a infants i joves per el cant com la bona imatge que dona 
del poble arreu, ens cal trobar una formula de contracte factible.

● Intentar  des  de  dintre  d’un  Consell  de  Cultura  seriós  i  amb  la 
participació de tots els artistes interessats i buscant l’excel·lència 
l’organització  d’unes  jornades  d’art  on  poder  mostrar  sense 
limitacions d’estils, ni tendències, ni edats l’actualitat creativa de la 
vila.  Al  mateix  temps  que  potenciar  amb  mostres  col·lectives 
l’activitat artística més lúdica de tothom.
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● Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats 
locals,  a  les  manifestacions  de  la  cultura  popular  i  tradicional, 
especialment les que siguin pròpies del municipi,  així com també 
les  de  nova  creació.  Fomentar  la  col·laboració  de  creadors, 
dissenyadors, músics i estudiosos amb les entitats organitzadores 
de  les  nostres  tradicions  com  les  gitanes,  ball  de  bastons, 
caramelles,  pessebres...  a  fi  d’aconseguir  una  més  alta  qualitat, 
fidelització  i  actualització  de  les  propostes  perquè  esdevinguin 
representatives del poble i siguin un atractiu cultural i turístic. 

● Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, 
l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi. 
Entre d’altres mesures,  caldrà estimular la col·laboració amb les 
persones,  grups i  entitats  que treballin sobre la historia local,  la 
creació  d’espais  de  memòria  tant  virtuals:  digitalització  de 
documents  per  posar-los  a  l’abast  de  tothom   com  tangibles: 
museus,  centre d’interpretació,  estudi  del  paisatge,  rutes...com la 
presentació  d’exposicions  i  visites  guiades  organitzades  pels 
organismes responsables del patrimoni, turisme i cultura.

● Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format 
analògic i digital, i emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta agenda 
hauria de facilitar la informació sobre els equipaments culturals del 
municipi, l’agenda d’actes i festes, les novetats a les biblioteques, 
etc.  

● Impulsar la recerca sobre la història local  de les dones que han 
format part de la identitat i facilitar-ne la difusió.  

● Elaborar un projecte turístic a partir de les potencialitats naturals 
culturals, patrimonials i econòmiques existents.  

● Cercar noves oportunitats i  potencialitats  turístiques del  municipi 
basades  en  la  identitat  i  la  creativitat  dels  seus  ciutadans  i 
ciutadanes —turisme literari, històric, genealògic, paisatgístic...  

● Desenvolupar un marc de col·laboració que afavoreixi la integració 
dels  diversos  sectors  del  teixit  social  que  intervenen  en  l’oferta 
turística  del  municipi:  potenciació  del  comerç  urbà,  cultura 
gastronòmica, etc. 

● Promocionar l’obra d’artistes i autors/es locals mitjançant el web 
municipal, facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb 
programadors/es, artistes i autors/es de la resta del país.  

● Entendre la promoció del municipi com a una conjunció de valors 
econòmics, socials, culturals i de lleure.  
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● Fomentar i donar suport a les fira de Sant Josep per tal d’establir 
canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, 
així, a la creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb 
denominació d’origen.  

● Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i 
culturals de la població per tal de garantir el seu manteniment a 
mitjà i llarg termini.  

● Promoure la  creació  de  continguts  de  valor  afegit  i  afavorir  la 
difusió d’artistes i creadors/es locals  

● Digitalitzar  el  patrimoni  cultural  i  difondre aquest  coneixement  a 
través d’Internet. 

● Vincular el Consell  Local de Joventut a l’elaboració del programa 
cultural del municipi. 

● Cal fomentar que les entitats organitzin activitats culturals i d’oci, 
encara  que  no  sigui  la  finalitat  d’aquest  col·lectiu.  L’objectiu 
d’aquesta mesura és solucionar,  per un cantó,  la  manca d’oferta 
cultural i sobretot d’oci de promoció públic i, per l’altre, contribuir a 
l’autofinançament de les entitats i associacions.

● Facilitar l’accés de la gent jove a la cultura a través de la creació i la 
potenciació de carnets culturals per a joves. Aquest carnet ha de 
garantir  l’accés  del  jovent  a  la  cultura  a  partir  de  descomptes 
significatius  en  la  compra  d’entrades  o  bé  la  gratuïtat  dels 
espectacles de promoció pública.

● Foment  de  les  activitats  culturals  de  Castellar  a  les  escoles  i 
instituts,  amb la creació de tallers que les impliquin amb l’oferta 
cultural. 

● Per tal  de garantir  la  continuïtat  d’activitats  culturals  realitzades 
per  joves  de  Castellar,  hem  de  garantir  l’accessibilitat  a  les 
instal·lacions municipals que siguin útils i  adequades a les seves 
necessitats.

● S’ha de facilitar l’accés del jovent a la història de Castellar, ja que 
s’entén com un element  d’integració dins la realitat  de la nostra 
vila.

● Creació de tallers relacionats amb el descobriment i la investigació 
de la història local,  on sovint poden trobar els seus avantpassats 
com els primers informadors del passat més recent.. Per a crear i 
entendre l’evolució de la cultura local.

● Creació de premis municipals de recerca, aprofitant la realització de 
treballs fets en els centres educatius de Castellar

● Potenciar els bucs d’assaig musical per a gent jove.
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● Promoure la creació d’equipaments juvenils al municipi i garantir la 
participació del jovent en el disseny,  gestió i  ús d’aquests espais 
mitjançant convenis..

● Fomentar  el  dinamisme  juvenil,  a  través  de  dinamitzadors  i 
dinamitzadores socioculturals,  als  principals espais on concorren 
els joves i les joves per promoure la participació i l’associacionisme. 
Cal fer especial atenció als centres de secundària com a punt de 
confluència de joves.

● Impulsar  la  creació  del  Consell  Locals  de  Joventut,  com  a 
estructura  independent  de  l’Administració  i  amb  la  finalitat  que 
esdevingui l’interlocutor de l’Administració amb el jovent, dividit en 
dos àmbits:  un com a representant  del  jovent a títol  individual,  i 
l’altre en representació de les entitats i associacions juvenils.

● Garantir  la  participació  de  les  entitats  i  de  la  gent  jove  en 
l’elaboració del Pla Local de Joventut.

● Reconèixer  els  grups  de  joves  –o  grups  de  fet–  com  a  entitats 
juvenils de primer ordre.

● Promoure el reconeixement social de l’associacionisme juvenil com 
a eina de cohesió i participació social.
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3. SALUT 

Esquerra defensa  un  model  sanitari  públic  universal,  equitatiu,  de  qualitat  i 
gratuït en tot allò que és essencial i que garanteixi el dret a la salut dels seus 
ciutadans i ciutadanes. Des d’Esquerra considerem que la protecció de la salut és 
una prioritat bàsica, i per això és necessari un sistema de salut integral i pròxim 
que garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions, i sigui una eina cabdal 
de justícia social. Per això, els ajuntaments juguen una peça clau dins d’aquest 
model,  especialment  en les competències pròpies de salut  pública,  i  tenen un 
paper fonamental en els àmbits de la promoció, la prevenció i la protecció de la 
salut. 

● El punt de vista  des del  qual  ens mirem la salut  i  executem les 
polítiques de salut  des  del  món local  ha  de ser  transversal.  Cal 
impulsar la visió saludable des de tots els departaments i àrees de 
l’Ajuntament. 

● Coordinar i donar suport a les accions de formació i prevenció que 
tinguin a veure amb la salut —als centres educatius, al  personal 
públic, a les entitats, etc. 

● Redefinir i aconseguir una major capacitat d’acció i de planificació 
dels  serveis  de  salut  a  a  nivell  territorial  a  través  de  la 
cogovernança  prevista  i  iniciada  a  través  de  les  delegacions 
territorials del Departament de Salut de la Generalitat.  

● Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris 
existents  i  reforçar  l’educació  sanitària  com  a  potenciadora  de 
l’autonomia personal. 

● Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la 
promoció de la salut, posant l’accent especialment en la gent jove, 
la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 

● Elaborar plans de salut de ciutat amb objectius, accions concretes, 
indicadors i mecanismes d’avaluació permanents.  

● Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i mares per 
tal d’oferir eines per educar en la salut als seus fills i filles.  

● Promoure l’activitat  física  i  l’esport  com  a  eina  educativa  de 
promoció de la salut. 

● En general, reforçar els programes que afecten més especialment a 
la salut i a la qualitat de vida d’adolescents i joves —encara que no 
exclusivament. Aquest són, preferentment, els d’educació sexual — 
incloent la diversitat sexual—, l’atenció a la planificació familiar, els 
programes de prevenció i informació sobre la SIDA i els programes 
de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris.. 
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● Reforçar els  programes  de  prevenció  i  informació  sobre  la 
drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme.  

● Crear, si no existeix, un programa específic de la salut i la seguretat 
en el treball. La creació de programes de salut laboral són útils per 
tal donar confiança i suport a empreses i treballadors.   

● Treballar  conjuntament  amb  Suport  Castellar  per  a  impulsar 
programes de prevenció de la salut mental.  

● Coordinar, juntament amb les administracions superiors, centres i 
serveis per l’atenció a les persones amb malalties mentals, així com 
programes de suport per als seus familiars directes.  

● Impulsar la  construcció  de  noves  residències  i  centres  de  dia 
públics, però també en règim de concertació amb la Generalitat, per 
part d’entitats i empreses.  

● Millorar els  controls  sanitaris i  la  informació sobre la  distribució 
d’aigua per al consum humà. 

● Elaborar  programes  específics  de  control  per  a  les  plagues 
modernes —coloms, cotorres, ...— 
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4. ACCIÓ SOCIAL 

Els serveis socials, d’accés universal,  són  un fonament de la  política d’Esquerra: 
el benestar de les persones, de la ciutadania.    

● El Consell municipal de serveis socials, ha de ser realment una eina 
útil,  consultiva  i  de  participació,  format  per  l’Ajuntament  i  totes 
aquelles entitats, grups i associacions que col·laborin o treballin en 
qualsevol activitat relacionada amb el benestar social.  El Consell, 
que ha de fer-se a hores i espais que  facilitin  la  màxima 
participació,  serà  el  nexe  entre  l’administració  i  la  ciutadania  a 
l’hora  de  formular  propostes,  definir  polítiques  de  benestar  i 
veure’n i analitzar-ne l’execució. 

● Debatre,  consensuar i  pactar  el  model  de l'Obra Social  Benèfica, 
cercant  vies  de  finançament  que  permetin  mantenir  el  model 
d'entitat  arrelada al  municipi  malgrat  els  canvis  de govern i  que 
permeti oferir serveis de residències per a gent gran, centres de 
dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, així com 
d’acompanyament de dia i residencials. 

● Dissenyar  polítiques de suport a l’autonomia de les persones,  de 
suport a la gent gran que viu sola i crear serveis d’atenció integral 
entre tots els agents implicats que donin resposta a les necessitats 
de  les  persones  grans  sense  plena  autonomia  i  també  a  les 
persones que en tenen cura. 

● Impulsar  polítiques  de  suport  a  les  famílies,  respectant  i 
considerant tots els models familiars. 

● Promocionar i donar suport del voluntariat i a l’acció voluntària en 
el marc de les entitats com a model de les persones compromeses 
en les necessitats socials.  És important  facilitar  els  serveis  i  els 
mitjans  necessaris  per  desenvolupar  una  bona  tasca.  Hi  hauran 
d’haver  els  elements  imprescindibles  de  coordinació  i  de 
complementarietat. 

● Realitzar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en 
les necessitats derivades de les situacions de dependència.

● Desenvolupar  Pla  d’inclusió,  o  d’Acció  social  que  situïn  les 
polítiques  de  prevenció  de  l’exclusió  social  al  centre  de  les 
polítiques municipals. 

● Reconèixer i  promoure  el  Tercer  Sector  (Sala  Puigverd,  Suport 
Castellar...)  com  a  agent  social  i  no  lucratiu  que  coneix,  té 
experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió social. 
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● Tenir present l’envelliment de la població, i per tant, preveure la 
necessitat  de  majors  recursos  sociosanitaris,  tant  en  serveis  de 
titularitat municipal com en aquells que la competència és de les 
administracions superiors. 

● Vetllar  per una correcta coordinació de totes les administracions 
per a garantir  un perfecte funcionament dels  als mecanismes de 
detecció precoç de problemes  i  situacions  de  risc  o  d’exclusió 
social a la infància i adolescència.

● Vetllar per uns  serveis  òptims  d’atenció  domiciliària  i  per  la 
cobertura de tele assistència. 

● Estendre la idea  dels  contractes-programa  entre  les 
administracions i els diversos proveïdors de serveis. 

● Deixar de parlar de «despesa social» i parlar d’«inversió social» i 
d’«inversió en les persones» com un element positivitzador i alhora 
facilitador  de  les  contraprestacions  per  part  de  les  persones 
beneficiàries. 

● Deixar de parlar d’»ajuts socials» i parlar de «suport a situacions 
de» o equivalents.

● Fixar un 0,7% d’inversió social en el pressupost municipal.
● Potenciar els «Bancs de»: davant la impossibilitat d'algunes 

famílies  d'obtenir  ingressos  monetaris,  calen  noves  maneres 
d’aprofitament dels recursos comunitaris. 

● Promoure les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu 
i de suport al conjunt de les famílies. 

● Fer programes integrats entre serveis socials, salut i educació. 
● Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i  com a 

suport a l’autonomia personal. 
● Vetllar per a que tot el transport públic sigui adaptat. 
● Tots  els  diners  que  l'ajuntament  recapti  en  multes  o  sancions 

aniran destinats a programes socials i educatius.
● No als maltractaments. Cal treball actiu i transversal per a prevenir 

les situacions de maltractament. Establir protocols d’actuació per a 
la seva prevenció i models de  suport  i  acció  integral  per  a  les 
víctimes. 

● Creació del  consell  de persones amb discapacitat,  amb l'objectiu 
d'elaborar  les  polítiques  d'inclusió  ciutadana,  tant  a  nivell  social 
com laboral, fent especial atenció a l'habitatge i als programes de 
vida independent.  

● Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a les noves situacions 
de pobresa. 
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● Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i 
integrals  de  totes  les  regidories  —  habitatge,  salut,  ocupació, 
educació... 

● Desenvolupar accions de formació  i  suport  i  a  les  persones  que 
tenen cura de les persones dependents. 

● Engegar  una  alternativa  d'esplai  per  a  infants  i  joves  amb 
discapacitat.

● Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes aquelles persones i 
famílies en situació de pobresa, de risc i/o d’exclusió social.  
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5. IMMIGRACIÓ 

Tot i que els índexs de la nova immigració a Castellar són molt baixos i no s’ha 
creat cap gueto urbanístic, la complexitat de la situació arreu del país ens obliga a 
extremar la cura per a evitar situacions d’exclusió social i afavorir els processos 
progressius  d’integració.  Cal  neutralitzar  la  rumorologia  amb  dades  clares, 
contrastades i contrastables. Cal, també, escoltar tothom, comunicar bé aquest 
tipus de polítiques; d'altra banda, aconseguirem un efecte contrari al que volem. 
Una mala comunicació pot afavorir les actituds xenòfobes. No n'hi ha prou amb un 
rebuig  frontal  a  aquest  tipus  d'actituds;  cal  aprofundir  ,  indagar,  esbrinar  , 
treballar, consensuar. 
Apostem per  un model  basat  en el  civisme,  en la  convivència  i  en la  cohesió 
social.

● Crear  un  grup  de  treball  permanent  sobre  immigració,  amb 
representants de totes les parts implicades, que permeti adaptar 
la presa de decisions a les realitats canviants, que permeti tenir una 
línia traçada d’actuacions  que  amb  lògica,  una  coherència  i  una 
continuïtat, que vagi més enllà dels sorolls mediàtics que en alguns 
moments es poden propiciar des de diverses instàncies alienes a la 
gestió del dia a dia. En aquest grup de treball cal incloure totes les 
parts,  no  només  les  parts  que  tendeixen  a  treballar  en  aquesta 
direcció; cal escoltar tothom, dialogar,  consensuar...  No té massa 
sentit que el grup de treball estigui sempre format pels mateixos.

● Desenvolupar,  en  col·laboració  amb  el  tercer  sector  i  amb  les 
entitats, el pla d'acollida a les persones nouvingudes responent a 
les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats i/o 
específics de temporalitat limitada, acomplint la Llei d’Acollida.

● Vetllar per millorar el nivell i la comprensió del català.
● Promoure el programa de parelles lingüístiques.
● Emetre,  en el  termini  indicat  i  assegurant  que es  compleixin  els 

requisits  establerts,  els  informes  de  competència  municipal: 
l’informe de disponibilitat  d’adequació  de  l’habitatge  per  al 
reagrupament familiar i l’informe d’arrelament. 

● Desenvolupar  accions  per  donar  suport  al  reagrupament  que 
generin respostes concretes a les  necessitats  específiques dels 
diferents perfils demogràfics de les persones nouvingudes. 

● Fomentar l'associacionisme entre la població immigrant, participant 
a les ja existents o creant-ne d'específiques, facilitant l’intercanvi 
entre  grups  i  associacions  d’immigrants  amb  entitats  socials  i 
culturals del municipi, especialment amb les de cultura popular, per 
tal que aquestes facilitin la participació de persones nouvingudes 
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en les festes  populars.  Afavorint  d'aquesta  manera  la  integració 
Convidar  la  població  nouvinguda  (fer  difusió  entre  la  població 
nouvinguda, a través de la Taula d'Immigració) als actes populars 
específicament  castellarencs.  (Aplec  de  Castellar  Vell;  Caminada 
Popular; Ball de Bastons...) I d'altres (Correllengua, Flama Canigó). 
Incentivar la seva participació. 

● Desenvolupar instruments que promoguin un entorn favorable per a 
una  bona  convivència  als  espais  d’ús  comú,  més  enllà  de  la 
coexistència entre persones autòctones i nouvingudes. 

● Treballar per millorar el capital social de totes les persones de la 
ciutat, a partir del reforç i el foment de noves xarxes socials entre 
persones de diferents orígens. 
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6. ESPORTS 

Castellar té una bona salut esportiva, tant en el nombre d’esports que s’hi 
practiquen organitzadament en clubs (Atletisme, bàsquet, bitlles catalanes, 
ciclisme, escalada, futbol, futbol sala, hoquei, motor, muntanya, patinatge, 
taekwondo, tennis...) com pel nivell assolit. L’esport, com a motor de canvi 
personal, social i econòmic, com a motor del teixit cívic i social, mereix 
reconeixement i suport, en especial a l’esport de base.

Per donar suport al teixit esportiu 
 

● Elaborar  convenis  amb totes  les  entitats  esportives  amb criteris 
d'inversió social i esportiva.

● Crear el Consell Municipal de l'Esport.
● Donar difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i 

esportistes del municipi en esdeveniments esportius internacionals 
de les seleccions catalanes reconegudes. 

● Publicar la guia esportiva del Castellar, on es recullin tots els clubs, 
entitats  (esplais)  i  associacions  esportives  de  la  vila  ajuda  a 
descobrir la oferta ludico – formativa.

Per potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà.

● Promoure l’extensió a tots els  centres educatius del  Pla d’esport 
escolar,  creant  associacions  esportives  escolars  als  centres  i 
promovent l’activitat física i esportiva no competitiva per a tots 
els nois i noies. 

● Potenciar,  d’acord  amb  els  centres  docents  i  les  associacions 
esportives escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar. 

● Oferir  una  oferta  d’activitat  esportiva  àmplia,  tant  en  horaris  —
obertura nocturna de les instal·lacions— com de modalitats. 

● Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica 
esportiva de les entitats i de la ciutadania.

● Desenvolupar un Pla específic de lluita contra l’obesitat infantil,  a 
través dels clubs esportius i dels centres educatius del municipi. 

● Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles 
de motor. 

● Promocionar la pràctica esportiva en família. 
● Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran.
● Promocionar la caminada popular, bicicletades populars... i d'altres 

activitats esportives col·lectives. Promoure activitats ciutadanes de 
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promoció de l’activitat física i l’esport com,  per exemple, caminades 
o bicicletades populars. 

● Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins 
les entitats que ja existeixen.

● Promoure  que  les  entitats  esportives  incorporin  activitats  de 
cooperació al  desenvolupament i  de lluita per la pau a través de 
l’esport. 

● Crear circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats 
a l’activitat per a la gent gran.

● Definir plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin 
fer compatible la pràctica esportiva amb el manteniment de la seva 
qualitat, amb especial atenció a la pràctica dels esports de motor i 
del ciclisme, els esports d’aigua i els de muntanya.  

● Per a promoure la diversitat esportiva
● Fer  un  pla  específic  de  desenvolupament  de  la  bicicleta  de 

muntanya, potenciant itineraris alternatius als més massificats
● Potenciar els jocs tradicionals catalans, com les bitlles catalanes.
● Promoure que la pràctica esportiva en edat escolar sigui de tipus 

poliesportiu fins als 10 anys. 
● Establir criteris de discriminació positiva a favor de les dones per a 

promoure la seva presència a l’activitat esportiva del municipi.
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7. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

L’objectiu prioritari de la política lingüística per Esquerra és arribar a la plena 
normalització de l’ús de la llengua catalana com a primera llengua d’ús en tots els 
àmbits arreu dels Països Catalans. 
La situació és encara especialment crítica en àmbits com ara l’empresarial, la 
justícia, els mitjans de comunicació, els audiovisuals i la indústria cultural. 
Cal impulsar, de manera decidida, el procés de normalització lingüística.

Els objectius fonamentals són: 
● Informar i garantir els drets lingüístics de la ciutadania. 
● Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i 

reforçar actituds favorables a la llengua.  
● Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques i culturals —cinemes, 

concerts, actuacions infantils, biblioteques (clubs de lectura, llibres, 
diaris i revistes, videojocs i DVD s, etc.). 

● Fomentar el  voluntariat  lingüístic  entre  parelles  d’estudiants, 
companys/es  de  treball,  i  companys/es  d’entitats  de  persones 
nouvingudes i entitats diverses —esportives, culturals, socials... 

● Fomentar l’acolliment lingüístic: informació sociolingüística, cursos, 
activitats i plans d’acolliment. 

● Donar suport a les empreses i als treballadors i les treballadores 
que fan atenció al públic. 

● Fomentar el compromís i la coresponsabilitat de les empreses, les 
organitzacions  laborals  i  els  sectors  professionals  a  l’hora 
d’atendre el públic en català. 

● Fomentar les  organitzacions  empresarials  de  la  responsabilitat 
social  lingüística  en  el  marc  de  la  responsabilitat  social 
empresarial. 

● Informar  i  difondre  recursos  lingüístics  materials  i  de  suport 
institucional. 

Algunes propostes en l’àmbit de la política lingüística  
● Elaborar  i  revisar  anualment  el  Pla  municipal  de  normalització 

lingüística (PMNL) que estableixi clarament els objectius prioritaris i 
la dotació de recursos necessaris per poder dur-los a terme.   

● Implicar en l’elaboració i execució del PMNL les entitats culturals i 
esportives, les associacions de defensa i promoció de la llengua, els 
partits  polítics,  els  sindicats,  les  organitzacions  empresarials  i 
comerciants,  les  associacions  de  veïns  i  veïnes,  els  col·lectius 
d’immigrants  i  de cultures foranes,  perquè,  coordinadament  amb 
l’Ajuntament,  i  el  servei  local  de català  ,  actuïn  d’impulsors  i  de 
supervisors  de  la  normalització  lingüística  en  el  seu  àmbit 
d’actuació.  

● Exigir el  requisit  lingüístic  en  l’accés  i  en  el  manteniment  en  la 
funció pública.  
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● Organitzar totes  les  qüestions  que  tenen  a  veure  amb  la 
normalització  lingüística transversalment,  de manera  que l’òrgan 
que se n’ocupi pugui actuar en tots els departaments.  

● Fomentar l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, 
propis de l’Ajuntament.  

● Informar les empreses, en el moment que sol·liciten l’autorització 
d’obertura  o  la  notifiquen,  de  les  obligacions  lingüístiques  que 
tenen,  així  com  també  dels  organismes  que  les  poden  ajudar  a 
resoldre  tant  el  compliment  de  la  legislació  vigent  com  l’ús 
prioritari  del  català  com  a  llengua  de  qualitat  i  modernitat. 
Verificar-ne, en el moment de la concessió de llicències i permisos, 
que realment es compleix la normativa. 

● Introduir en  l’ús  informàtic  de  l’Ajuntament  el  programari  lliure, 
com a mesura per fomentar l’ús de la llengua catalana.  

● Incloure, a banda de les actuacions previstes al  PMNL en l’àmbit 
sociocultural, clàusules de normalització lingüística en els convenis 
amb les entitats i oferir el suport tècnic necessari per dur a terme 
les actuacions que s’hi indiquin.  

● Informar a les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa 
d’un punt d’atenció que les pot ajudar a incorporar el català en el 
seu treball quotidià. 

● Fomentar el programa «Voluntariat per la Llengua».
● Promoure plans d’entorn municipals per promoure l’ús del català 

com  a  llengua  comuna  i,  per  tant,  com  a  eina  integradora  i  de 
cohesió social de l’alumnat, els pares i les mares del municipi. 

● Promoure plans d’acollida municipals que estableixin un protocol 
per a les persones estrangeres que arribin al municipi, d’acord amb 
el Pacte nacional per a la immigració.  

● Informar  i  difondre  les  activitats,  els  plans  d’acolliment  i  els 
materials creats per la Generalitat de Catalunya, entre la població 
nouvinguda.  

● Prioritzar  la  programació  d’espectacles,  concerts  i  activitats 
culturals en català, especialment les adreçades als infants.  

● Afavorir l’intercanvi cultural amb tot l’àmbit dels Països Catalans, 
com ara trobades de corals, esbarts, diables, intercanvis d’esplais, 
agermanaments, etc., especialment les adreçades als infants. 

● Donar suport al Correllengua, l'arribada de la Flama del Canigó i a d'altres 
actes  en favor de la llengua i  la  cultura del  país implicant-hi  la xarxa 
d'entitats locals. 
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8. JUSTÍCIA 

En general, la ciutadania coneix prou bé el sistema sanitari, l’educatiu, 
l’assistencial o el laboral però, en canvi, el sistema de justícia és molt poc conegut 
i és vist a cops amb recel i a cops com a panacea de la resolució dels conflictes. 
Cal conèixer l’estructura democràtica del procés, com a mecanisme de resolució 
dels conflictes, les seves possibilitats però també els seus límits i les dificultats 
de la solució jurisdiccional dels conflictes d’interessos. Des d’Esquerra, 
propugnem incrementar l’educació de la ciutadania en matèria de justícia, la 
intervenció de la societat civil en la solució dels conflictes, la implicació en la 
cerca de la justícia dels grups socials i la multiplicació dels òrgans de recerca i 
consultius. 
Des d’Esquerra incentivem una justícia natural entesa com la definia Epicur: un 
acord sobre el que convé per no agredir-se els uns als altres i per no se agredits, 
promovent vies de resolució extra jurisdiccional dels conflictes, en especial la 
mediació, la conciliació i l’arbitratge. Amb l’objectiu d’assegurar la prestació d’un 
servei homogeni i de qualitat en tots els àmbits, s’ha de promoure la coordinació 
amb altres serveis d’atenció a la ciutadania d’altres administracions públiques. 
En un altre ordre de coses, vivim una excessiva tendència a la judicialització dels 
conflictes com a via preferent o exclusiva. En l’àmbit civil i mercantil, les 
polítiques públiques vigents en matèria de justícia —en temes com l’orientació 
jurídica i la justícia gratuïta— i la política legislativa actual creen expectatives 
falses sobre la solució jurídica de conflictes d’interessos, que no sempre tenen 
transcendència jurídica i inciten i afavoreixen la judicialització dels conflictes 
respecte a altres solucions, com l'auto composició preventiva, la negociació o la 
transacció. 
Amb independència que el sistema pugui ajudar a resoldre els problemes 
d’acumulació de reclamacions judicials davant la justícia ordinària, la finalitat 
prioritària ha de ser la d’implantar un sistema que solucioni els conflictes entre 
les persones de la vila d’una manera diferent quina la seva naturalesa ho permeti. 
La justícia de proximitat ha d’incloure com a última ràtio, la funció decisòria, a 
càrrec d’un jutge, que pot ser de pau, en els limitats paràmetres d’un conflicte en 
què el component jurídic no és l’essencial.  

▪ Vetllar per l’apropament de la justícia a la ciutadania des de l’escola 
i l’institut, com a mecanisme de prevenció dels conflictes, i com a 
mesura  per  incrementar  la  implicació  de  la  societat  civil  en  la 
millora del sistema judicial.  

● Per tal de reduir la judicialització, implicar l’administració local en 
la resolució dels conflictes sota uns criteris de qualitat. 

● Oferir assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera 
coordinada  i  homogènia  amb  la  resta  d’administracions 
competents.  Cal  diferenciar  els  diversos  sistemes  socials 
d’assistència i d’assessorament jurídic, de forma que les consultes 
de mínims quedin excloses,  inicialment,  de l’accés jurisdiccional i 
s’instaurin mecanismes alternatius de solució.  
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● Promoure que en la contractació administrativa i  en la gestió de 
serveis  en  règim  de  concessió  per  part  d’empreses  privades, 
s’inclogui l’arbitratge de consum en els plecs de condicions.  

● Promoure, des de l’administració local, una política d’incentius de 
l’arbitratge de consum,  mitjançant  ajuts  i  signes de qualitat  i  de 
reconeixement de les empreses que s’hi sotmeten. 

● Tenir en  compte  l’adhesió  a  la  l’arbitratge  de  consum  en 
l’atorgament  d’ajuts  i  subvencions  a  aquelles  empreses  i 
establiments  que  ofereixin  béns  o  serveis  a  les  persones 
consumidores i usuàries.  

● És necessari  recuperar  la  vella  autonomia de la voluntat  i  l'auto 
composició  —que  els  conflictes  civils  es  resolguin  amb  mitjans 
civils.  Cal  fer  un  estudi  d’impacte  de  la  tasca  jurisdiccional  que 
permeti  avaluar  l’eficàcia i  la  utilitat  real  dels  litigis  i  evitar  una 
mecànica  de  legislació  sota  influència  mediàtica  o  de  finalitat 
simbòlica i sense memòria econòmica que en prevegui l’impacte.  

● Apostar per  una  justícia  de  proximitat  basada  en  l’oferiment 
integrat dels diferents serveis de solució de conflictes,  inclosa la 
funció decisòria, estructurada de manera coordinada i conjunta amb 
la resta d'administracions


