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Gent de Cervelló ... el Cervelló que t’imagines





El poble

El poble és el conjunt del nostre esforç
i de la nostra veu

i de la nostra petita mort. 
El poble és tothom,
el poble és ningú. 

Miquel Martí Pol
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PREÀMBUL
Esquerra, al llarg de tots aquests anys, ha anat acumulant un important pòsit municipalista. Des de l’any  
2003 que obtenim per primera vegada representació a l’Ajuntament de Cervelló, optem per afavorir 
decisions que suposin una millora per Cervelló i la nostra gent, lluny de dir no a tot el que decideix 
l’equip de govern, mesurem detingudament cada una de les nostres decisions i alhora fem propostes per 
avançar cap a un municipi més amable, net ,cívic, cohesionat tot mantenint el nostre patrimoni i l’entorn 
natural.
Aquesta ha estat en termes generals l’aportació d’Esquerra a Cervelló:

Apostar decididament per la construcció de la segona escola bressol,  de la nova escola de primària, 
del poliesportiu i de l’institut.
Proposar al Ple  la concreció i execució d’un pla local de joventut, el projecte educatiu de municipi, 
el catàleg del Patrimoni de Cervelló, la redacció de l’agenda 21, el pla estratègic, la ecoauditoria 
mediambiental, l’ auditoria dels comptes  i un pla per fer front a la crisi 

De ben segur que l’etapa política que vivim no s’entendria sense el bagatge previ i fonamental de la gent 
d’Esquerra Cervelló, que són els que ens permeten tenir una relació més directa i real amb els nostres 
veïns.
Malgrat els avenços que s’han produït al nostre municipi, encara arrosseguem alguns dèficits estructurals.
És hora d’impulsar polítiques per a les persones, de posar l’accent en la cohesió, en les polítiques 
socials, en el creixement sostenible, en la convivència, en la identitat municipal i de país. Cal fer poble. 
Però, per sobre de tot, cal pensar en la ciutadania. 
Hem de vetllar per un model propi de municipi ajustat als nous reptes, i estar capacitats per tenir un 
discurs i governar en un Cervelló cada cop més complex. Per això hem d’estar preparats per trencar les 
estructures clàssiques de l’ajuntament, les rigideses de l’Administració local. 
Cal variar el concepte d’ajuntament des de dins, però també cal que tinguem un model, i vetllem per 
un nou marc legal i de relació amb les altres administracions que permeti el desenvolupament de 
l’ajuntament de la nostra vila com a ens més proper als cervellonins i les seves necessitats. Posant 
l’accent en el concepte proximitat.

Esquerra afronta els reptes més importants que tenen els cervellonins sense amagar-se. Hem d’estar 
capacitats per donar respostes a noves situacions i problemàtiques d’una societat cada cop més 
complexa: la gestió de l’espai públic, el paper dels serveis socials, el paper de l’educació, les polítiques 
de seguretat, la problemàtica de l’habitatge o l’impuls de l’economia del coneixement. 

Aquest programa electoral que us presentem està estructurat no per àmbits, sinó a partir de tres eixos 
bàsics: Cervelló, cervellonins i Ajuntament, i pretén ser un reflex d’aquest nou concepte de gestió 
municipal. L’aplicació d’una visió general, contraposada a les estructures típiques i rígides. 

Esquerra aposta per un model de convivència en el municipi basat en els principis republicans del nostre 
partit i concep la identitat com un valor fonamental per a la societat. Per això hem definit  tres eixos que 
inspiren el programa que avui us presentem:               

1. Cervelló, basat  en conservar la identitat del mateix i fer-lo sostenible en tots els sentits. 

2. Cervellonins, una relació amb els ciutadans basada en la cohesió i el civisme               

3. Ajuntament, basat en criteris d’eficiència i austeritat. Principis que defineixen el model propi d’Esquerra, 
el model de municipi republicà basat en la llibertat, les polítiques d’igualtat i el respecte a un marc de 
drets i deures per als ciutadans i ciutadanes.             



EIXOS I PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
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1- CERVELLÓ

El Cervelló que imaginem és un poble respectuós, cívic, compacte, però sobretot que conserva la seva 
identitat. La identitat constitueix un eix fonamental per a la bona marxa de la vida en societat. És, en 
aquest sentit, un àmbit políticament no neutral en el qual han d’estar ben arrelats determinats principis: 
els valors democràtics, pluralistes, de responsabilitat individual i la defensa de l’interès general que han 
de caracteritzar, en definitiva, les modernes societats orientades cap al progrés social.
L’ajuntament que Esquerra defensa es basa en un model on la identitat nacional catalana és el punt de 
trobada del conjunt de la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen, la seva llengua i el seu punt de partida 
al si de la societat. Aquest procés, en el qual l’adquisició i potenciació d’uns referents locals ha de jugar 
un paper fonamental, ha de ser capaç d’esdevenir també un vehicle útil per a  la integració col·lectiva 
i per a la potenciació d’un marc general de benestar i de qualitat de vida. Un marc que apunta cap a 
una societat oberta, dinàmica i regida per uns valors inequívocament democràtics que atorguen drets 
però també obligacions al conjunt dels cervellonins i cervellonines. És aquí on l’Ajuntament pren una 
importància fonamental, ja que és en el municipi on s’ha de materialitzar tota la càrrega de possibilitats 
que van aparellades a la concreció i la modulació d’aquest model d’identitat vinculada al concepte de 
ciutadania.
L’ajuntament que Esquerra defensa també ha d’abordar, en un altre ordre de coses, les conseqüències 
d’un model urbanístic de població extensa que no afavoreix, sinó al contrari, la interrelació entre els 
cervellonins i la potenciació d’elements vinculats a la comuna convivència en societat. En aquesta línia, 
cal fer el possible per tal d’afavorir polítiques que fomentin la convivència i la col·laboració en comú dels 
habitants del municipi i, al mateix temps, per posar l’espai públic al servei de les necessitats de les 
persones. 
La despersonalització aparellada al model de municipi extens s’ha de superar per mitjà de polítiques que 
estimulin les manifestacions de la cultura popular –creatives, crítiques i no estereotipades–, la recuperació 
de la memòria històrica vinculada a Cervelló i la potenciació del coneixement del seu patrimoni natural. 
Tot plegat requereix polítiques transversals capaces d’acabar confluint en propostes que impliquin el 
teixit socioeconòmic de la població. És en aquest sentit que, si no volen quedar reduïdes a experiències 
puntuals o més o menys folkloritzants, aquestes polítiques vinculades a la identitat s’han de concretar 
en propostes que passin per l’enfortiment del paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, de les 
propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia i de les xarxes associatives locals.
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•	 Aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Actualment Cervelló 
segueix basant el seu planejament 
urbanístic en normes que s’emparen en 
lleis ja derogades. Amb l’aprovació del 
POUM, i per tant la derogació de l’actual 
PGOM, aconseguirem, entre d’altres, 
garantir un creixement sostenible, ordenat, 
limitat i respectuós amb la identitat urbana 
i mediambiental de Cervelló. Un dels grans 
beneficis del 
POUM serà que 
evitarem que 
es construeixi 
en pendents 
superiors al 20% 
com es fa ara 
i així evitarem 
l ’ e d i f i c a c i ó 
projectada en 
bona part de les 
muntanyes.

•	 Afavorir en el 
p l a n e j a m e n t 
urbanístic (POUM) 
el desenvolupament del petit i mitjà comerç 
urbà i l’equilibri entre els diferents formats 
d’oferta.  

•	 Promoure un urbanisme tendent a crear 
un Cervelló compacte i continu, dens, 
policèntric, multifuncional i participatiu... la 
vila complexa. 

•	 Potenciar les zones de vianants, en 
especial el passatge Francesc Guitart, 
i, simultàniament, els plans de dotació 
d’aparcaments perquè afavoreixin el 
comerç urbà tant al carrer Major com a 
totes les àrees urbanes amb una presència 
destacada de l’activitat comercial.

•	 Crear circuits urbans per a la pràctica de 
l’esport, i senyalitzar el seu quilometratge i 
temps mitjà per realitzar-lo.

•	 Fugir del sistema actualment previst de 
creació de segones fases d’urbanitzacions 
que provoquen un creixement desordenat 

i dispers i tenen un cost de manteniment 
molt alt per al conjunt de la població. 
Afavorir la regulació de les urbanitzacions 
ja existents, dotar-les dels serveis públics 
bàsics i impulsar polítiques que garanteixin 
la convivència d’usos per fer front als costos 
del creixement difús.

•	 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 
la creació i el bon 
manteniment dels 
espais verds. Els espais 
per a animals domèstics 
han de quedar ben 
diferenciats dels que 

estan dissenyats per als infants.
•	 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 un pla de recuperació de la 
façana del carrer major subvencionant 
l’arranjament de façanes i mitgeres, i 
catalogant aquells habitatges que tinguin 
valor per mantenir la identitat de Cervelló.

•	 Construir el pont que uneixi el camp de 
futbol amb el nucli urbà. El camp de futbol i 
Can Guitart quedaran relligats per un pont 
que ha de suposar no només la integració 
del camp de futbol amb el centre de la vila, 
sinó que permetrà a Can Guitart convertir-
se en un barri de la vila.

•	 Crear un veritable carrer Major. Que el carrer 

1.1 Urbanisme 

Des de l’ajuntament  treballarem per promoure un model urbanístic al servei de les persones i de la 
cohesió social. Afavorirem la compactació i la integració de les activitats de Cervelló, i promourem 
polítiques d’ordenació del territori que facin possible la creació d’un continu urbà amb les urbanitza-
cions conservant al màxim la massa forestal.  



Gent de CervellóPROGRAMA ELECTORAL

9

Major deixi de ser carretera per convertir-
se en espai per al passeig compatible amb 
l’aparcament, per al comerç de proximitat i 
de  protecció del nucli més antic.

•	 Canviar la qualificació de sòl industrial 
que hi ha darrera de l’escola Santa Maria 
de Cervelló de forma que passi a ser urbà 
residencial, de la mateixa forma que darrera 
dels mòduls de l’institut (fàbrica de teules 
abandonada), també passi a ser sòl urbà 
residencial i no industrial, i així projectar 
allà l’intitut-escola.

•	 Aprovar la trama urbana consolidada del 

municipi, de forma que la variant faci de 
limit, i que quedi restringida al nucli urbà. 
D’aquesta forma s’evitarà la construcció de 
grans superfícies comercials lluny el nucli 
urbà.

•	 Dignificar l’entrada al municipi, nodrint 
aquest d’arbrat a totes dues bandes de 
la carretera, voreres... I també fer un 
estudi per fer el mateix a l’entrada de les 
urbanitzacions.

•	 Millorar l’asfaltat amb grans irregularitats 
que avui dia existeix en diferents carrers del 
poble.

1.2 Medi ambient

El municipi que Esquerra vol assolir fa compatible el creixement econòmic amb el medi ambient i 
l’entorn urbà amb l’horitzó d’un desenvolupament equilibrat. El desenvolupament econòmic i social 
per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones no pot limitar la capacitat de renovació 
tant del medi ambient com dels recursos naturals presents i futurs.

•	 Avaluar els riscos i les conseqüències dels 
fenòmens naturals propis del nostre clima 
mediterrani (aiguats, incendis forestals, 
nevades, ventades, etc.) i actualitzar 
els plans de protecció civil de tipus 
especial i territorial a fi d’adaptar-los a les 
circumstàncies de Cervelló.

•	 Integrar la gestió forestal en la planificació 
territorial i urbanística del municipi, en 
especial en les zones de les urbanitzacions 
rodejades per grans masses forestals, i crear 
zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar 
la propagació d’incendis forestals. Cal fer 
una neteja de vegetació baixa i arbustiva 
a nivell general, no només restringida a les 
zones de seguretat de les urbanitzacions. 
Fer un estudi de la possibilitat de contractar 
forestals per fer aquesta gestió forestal i 

evitar al màxim el risc d’incendis. 
•	 Elaborar un pla de millora de l’enllumenat 

públic per a la reducció de consum energètic 
i l’adaptació a la llei de contaminació 
lumínica.

•	 Limitar la circulació motoritzada en zones 
d’alt valor ecològic, com pot ser el camí de 
Can Sala de Baix a Torrelles, fent del mateix 
un equivalent a una “via verda”, que es 
convertiria en un pols d’atracció turística 
alhora que un espai verd per fruir de la 
natura.

•	 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 (ICIO), 



Gent de CervellóPROGRAMA ELECTORAL

10

1.3 Urbanitzacions

Cal que les urbanitzacions deixin de ser urbanitzacions pròpiament dites i passin a ser “barris” del 
propi centre urbà. Cal relligar-les amb el nucli urbà.

•	 Cada regidor de l’equip de govern, a 
part de la seva àrea, serà el regidor 
de dues urbanitzacions del municipi. 
És l’equivalent al que a Barcelona és 
el regidor de districte. Aquesta funció 
permetrà que hi hagi una figura més 
propera a les Juntes de Conservació de les 
Urbanitzacions i poder així canalitzar les 
seves problemàtiques.  

•	 Pla de recepcionament d’urbanitzacions. 

Establir un pla a llarg termini per tal que poc 
a poc es vagin recepcionant la totalitat de 
les urbanitzacions del municipi de Cervelló, 
subvencionant part de la inversió que 
s’haurà de realitzar.

•	 Pla de seguretat viària a les urbanitzacions. 
Les urbanitzacions cervellonines tenen, 
com moltes d’altres, grans revolts i pujades i 
baixades de fort pendent, per això cal fer un 
pla de seguretat viària per posar-hi ressalts, 

la incorporació d’energia solar tèrmica 
i altres mesures d’estalvi energètic als 
edificis existents.

•	 Amb la promulgació d’una Ordenança de 
civisme, es potenciarà l’actuació cívica 
de la ciutadania, i alhora es preveuran 
sancions i mesures exemplars per combatre 
l’abocament de deixalles i runa en llocs no 
permesos.

•	 Actuació integral sobre la riera de Cervelló, 
amb l’ajut de l’ACA (Agència Catalana 
del’Aigua) per tal d’impermeabilitzar la llera 
i així aconseguir que l’aigua torni a passar 
per superfície i no pel subsòl com fins ara. 
Cal aconseguir que la riera esdevingui un 
espai de passeig per als cervellonins, com 
s’ha fet a la llera del riu Besòs o Llobregat 
entre d’altres.

•	 Potenciar l’ús de la deixalleria municipal, 
millorant la seva accessibilitat i la seva 
interconnexió amb el nucli urbà, i alhora 
indicar millor la seva ubicació i els seus 
horaris.

•	 Aconseguir la declaració com a zona PEIN 
de tots aquells espais que pel seu interès 
forestal, agrícola o natural cal preservar. 
Al mateix temps, limitar el creixement 
urbanístic a les zones PEIN amb la 
redacció del POUM.

•	 Mantenir els horts actuals de forma 
indefinida millorant la qualitat dels serveis, 
fent que siguin conreats preferentment per 
gent gran de Cervelló, mantenint així el seu 
caràcter social.

•	 Negociar amb l’empresa de recollida 
d’escombraries perquè es millori el servei i 

s’estudiï la possibilitat d’introduir la fracció 
orgànica. 

•	 Impulsar el procés de redacció de l’Agenda 
21, com un autèntic pla estratègic a curt, 
mitjà i llarg termini que incorpora diagnosi 
de la realitat municipal, participació 
ciutadana, pla d’acció local i els resultats 
per determinar les actuacions que poden 
guiar, en gran mesura, la redacció del pla 
general urbanístic del municipi (POUM).

•	 Plantació d’arbrat a la zona del terme 
municipal de Cervelló més propera a 
Ciments Molins per tal de reduir els efectes 
que en la població poden produir les 
partícules en suspensió contaminants que 
en desprèn la fàbrica. 

•	 Amb l’objectiu d’assegurar la conservació 
dels arbres centenaris de Cervelló (El 
roure de la Plana de ca n’Esteve, el pi de la 
resclosa, el roure de Can Riera, la figuera de 
la vinya d’en Flamarich, el roure de la “Font 
del Roure”...), instar a declarar-los béns 
patrimonials.
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miralls, senyalització d’aparcament, 
prohibicions d’aparcament allà on calgui...

•	 Pacificar el trànsit a la Urbanització de 
Santa Rosa. El volum i la velocitat del 
trànsit suportat a la urbanització i sobretot 
al carrer Emili Toldrà no s’adequa a l’ús 
residencial de Santa Rosa. Per això cal fer 
una proposta per tal de pacificar el trànsit a 
aquesta urbanització. 

•	 Unir la urbanització de Can Guitart 
mitjançant un pont per la resclosa que la 
lligui amb el nucli urbà, de forma que millori 
la mobilitat dels veïns de Can Guitart i del 
nucli urbà.

•	 Arranjar el camp de futbol de la urbanització 
Can Pi així com el seu accés.

•	 Donar suport econòmic i material a les 
entitats de les urbanitzacions a l’hora 
d’organitzar colònies d’estiu, com ara 
les que organitza el Club Can Rafel, entre 
d’altres.

•	 Arranjar el parc infantil del carrer Núria a la 
urbanització de Can Pi aconseguint millorar 
la seguretat dels infants que hi juguen.

•	 Asfaltar el Carrer de la Unió entre Can Guitart 
i Can Castany, millorant la interconnexió 
entre totes dues urbanitzacions.

•	 Plantació d’arbrat a la zona del terme 
municipal de Cervelló més propera a 
Ciments Molins, per tal de reduir els efectes 
que pot provocar en la població resident a 
Granja Garcia, produïts per les partícules 
contaminants que s’en desprenen. 

•	 Mantenir les franges de seguretat en bon 
estat.

1.4 Mobilitat

L’acció d’Esquerra al govern municipal ha d’afavorir i potenciar els desplaçaments a peu i amb 
transport públic i facilitar l’aparcament al nucli urbà del vehicle privat per tal d’aconseguir una major 
qualitat urbana.

•	 Fer les gestions convenients amb Soler i 
Sauret per aconseguir l’augment, si cal, 
de la freqüència de pas dels autobusos, 
i aconseguir el compliment estricte dels 
horaris per part dels autobusos.

•	 Fomentar i regular l’ús de la bicicleta dins 
la trama urbana i interurbana mitjançant 
circuits, carrils, aparcaments i normatives 
de responsabilitat. El foment de l’ús de la 
bicicleta ha d’anar acompanyat de mesures 
que atorguin preferència al vianant. 

•	 Millorar l’accessibilitat entre les 
urbanitzacions i el nucli urbà, potenciant 

el bus urbà, i alhora facilitant l’accés amb 
transport privat.

•	 La construcció del pont que uneixi el nucli 
urbà amb el camp de futbol ha de permetre 
millorar la mobilitat entre els usuaris del 
camp de futbol, i alhora també millorar-la 
amb els habitants de Can Guitart.

•	 Aparcament. Cal augmentar l’oferta 
d’aparcament al municipi i sobretot a 
l’entorn del carrer major per facilitar la 
mobilitat.
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•	 Creació d’un catàleg de masies i cases 
rurals dins del Catàleg del Patrimoni.

•	 Vetllar per l’embelliment del paisatge 
urbà (neteja de carrers, rehabilitació de 
façanes, carta de colors i de materials, 
enjardinaments...).

•	 Mantenir i recuperar la xarxa de camins 
rurals tradicionals i recuperar els antics 
traçats i la seva infraestructura.

•	 Treballar perquè des de la Generalitat es 

declarin diferents monuments de Cervelló 
com a Béns d’Interès Nacional.

•	 Conservar la integritat de les Torretes de la 
Vella Gola i la rehabilitació del Mas Pitarra 
així com d’altres, prenent les mesures 
oportunes.

•	 Tenir en compte el Neolític, a l’hora de 
preservar el nostre patrimoni, i no només 
rstringir-lo fins a l’Edat mitjana com ara es 
fa.

1.6 Equipaments

El disseny, la gestió i el manteniment dels equipaments ha de recollir les necessitats de la ciutadania 
i situar-les com l’eix central de la política urbanística del municipi. Cal fer compatible l’ús dels 
equipaments amb una millora de la neteja i de la conservació, així com de la seguretat.

•	 Redissenyar els usos de l’Ateneu. Cal fer una 
reforma íntegra dels seus usos del mateix 

perquè totes les entitats puguin treure el 
màxim profit de la instal·lació.

•	 Ampliació de  l’horari de la biblioteca en 
època d’exàmens per tal de facilitar als 
estudiants el seu estudi.

•	 Delimitar i protegir els parcs infantils per 
tal que els infants no hagin de compartir 
el mateix espai amb animals domèstics de 
companyia. 

•	 Aconseguir la plena supressió de barreres 
arquitectòniques, que dificulten l’accés a 
les persones amb disminucions físiques als 
equipaments municipals i la lliure circulació 
per l’espai públic. 

•	 Recuperació i manteniment de les barraques 
de pedra seca.

•	 Elaborar un catàleg de patrimoni cervelloní 
per tal de preservar els béns culturals 
d’interès local en tots els diferents vessants 
(històric, natural, etnogràfic...) i fent una 
especial atenció al patrimoni arquitectònic 
del nucli de l’església de Santa Maria, així 
com el nucli urbà on s’haurien de catalogar 
moltes cases del carrer major i s’haurien 
de catalogar els dos carrers més antics del 
poble.

1.5 Patrimoni

Vetllarem pel manteniment i la potenciació del patrimoni urbà i natural del municipi com a elements 
que configuren la identitat local.
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1.7 Habitatge 

El dret a l’habitatge digne implica el compromís amb les polítiques de creació d’habitatge social a 
l’abast de tothom. Esquerra potenciarà les polítiques de rehabilitació, així com el sistema de lloguer 
i la construcció i promoció d’habitatges socials. 

•	 Establir una ordenança específica de 
subvencions a les taxes de llicència d’obres 
i/o d’activitats, amb la corresponent dotació 
pressupostària, per fomentar la millora del 
paisatge urbà.

•	 Evitar en la mesura que sigui possible la 
venda de sòl municipal susceptible de ser 
utilitzat per a la promoció d’habitatge públic 
de venda o lloguer.

•	 Actuar en les zones degradades dels 
carrers Vidriers i Frederic Soler i Pitarra, 
entre d’altres, utilitzant la fórmula de 
compra-reforma-lloguer al mateix propietari 
i garantir la millora d’una zona urbana i la 
creació d’una borsa d’habitatge.

•	 Fer promoció pública d’habitatge de 
lloguer adreçat a jovent, gent gran, famílies 
monoparentals i segments de població 
amb dificultats, per tal de garantir el dret 
a l’habitatge de tota la ciutadania.

1.8 Promoció turística 

El turisme constitueix, per a Esquerra, una línia d’actuació estratègica que engloba les potencialitats 
culturals, paisatgístiques i econòmiques presents al municipi. La promoció del municipi s’ha 
d’entendre com a conjunció de valors econòmics, socials, culturals i de lleure.

•	 Elaborar un projecte turístic per al municipi 
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 vilatans i 
vilatanes (turisme literari, 
històric, genealògic, 
paisatgístic...). En base 
a la figura del President 
Tarradellas tractar de crear 
un museu o un centre 
d’interpretació. 

•	 Potenciar la qualitat com 
a concepte bàsic de 
diferenciació i competitivitat 
del municipi com a destinació turística.

•	 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. Implicar el sector privat en la promoció 

turística del municipi i avançar en models 
de partenariat públic-privat (codecisió i 
cofinançament).

•	 Promocionar l’obra d’artistes i autors locals 
mitjançant el web municipal, facilitant-los 
un punt de trobada i contacte virtual amb 
programadors, artistes i autors de la resta 

del país.
•	 Creació d’una guia completa 
amb tots els camins naturals que 
hi ha al municipi. Un complet recull 
dels diferents camins que es poden 
fer pel bosc de Cervelló, i alhora 
assegurar que estiguin prou nets 
per ser transitables i fer conèixer si 
tenen alguna importància històrica, 
si es passa per llocs d’interès...

•	 Potenciar el turisme, barrejant el concepte 
de turisme natural i cultural, creant la via 
verda de Cervelló i Torrelles que començaria 
a la fàbrica del vidre i passaria per l’església 
de Santa Maria i enfilaria el camí cap a 
Torrelles. Amb la creació de la via verda es 
faria un consorci amb Torrelles de Llobregat.


