
EDUCACIÓ
L'educació és un pilar fonamental a la societat republicana.
Entenem com a educació allò que es fa dins i fora els centres educatius, durant tota la vida i com a 
eina eficaç per a bastir una societat cohesionada de ciutadans i ciutadanes lliures i cultes.
El model a seguir és el del Pacte Nacional per a l’Educació: model d'escola catalana, escola pública 
entesa com la que té finançament públic, independentment de quina sigui la gestió.
Servei públic, escola formativa, inclusiva, èxit educatiu (entès com a que tothom aconsegueixi 
expressar el màxim de les seves capacitats independentment de condicions socials, funcionals o 
cognitives, i en pro a les capacitats diverses que obren el ventall de la creativitat pedagògica i un nou 
repte important pels educadors. )
En la recerca d’aquest èxit educatiu és on Castellar –la ciutadania-, no tan sols l’escola, té el paper 
transcendent per aportar recursos a aquesta creativitat (repte) pedagògica –plans educatius 
d’entorn- abordar les desigualtats i la igualtat oportunitats, formar pel coneixement i habilitats...

En aquest sentit el model educatiu que proposem per a Castellar s'ha de moure dins els següents 
eixos:

Ciutat educadora:
Acceptar la corresponsabilitat educadora que té la societat en general, ordenant-la dins el   Projecte     
Educatiu     de     Ciutat  .
Promoure el Pla Educatiu d'Entorn on es concretin les actuacions educatives que ofereix la societat 
(entitats, empreses, associacions...) basant-nos en el compromís, la participació, el treball i 
l'aprenentatge en xarxa.
Convertir el Consell Escolar Municipal en Consell Municipal d’Educació, on es dissenyin les polítiques i 
accions educatives a Castellar a partir de la col·laboració entre administració, institucions educatives i 
agents socials.
Dissenyar els espais públics tenint en compte les seves possibilitats de socialització, experimentació i 
creativitat. L'espai públic també és un agent educatiu. Basar-nos en la idea que el diàleg amb l'entorn 
és el fonament del coneixement.

Patis Vius
Ludoteca a les places
Places     per     a     jugar  

Integrar els ensenyaments artístics dins l'espai global de l'illa cultural de la Plaça Major.
Suport a les AMPA entenent-les com a corresponsables de l'educació i planificació i eina de cohesió 
social de primer ordre. Abandonar les polítiques de subvenció directa per convenis on es potenciïn 
actuacions de corresponsabilitat ampa-institucions-entitats.
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Suport a esplais reconeixent el seu paper fonamental d’educació en el lleure.
Activar els camins escolars a totes les escoles de Castellar, treballant en consens amb tota la 
comunitat educativa, veïnat i comerços. Prioritzar l’accés a peu, amb patinet o bicicleta al centre 
educatiu.

3-16, d’aplicació immediata.

Formació professional:
Aposta per la formació professional dual, col·laborant amb centres educatius i el teixit empresarial 
local per a facilitar les pràctiques a empreses mitjançant convenis de coparticipació en la formació.

Impulsar tan aviat com sigui possible el Cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a persones en situació 
de dependència.
Reforçar els serveis socials i millorar el seguiment i l’ajuda als joves desafavorits.
Millorar la situació dels joves en el mercat laboral. També des de l’àmbit local. Reduir l’atur juvenil 
mitjançant la col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses locals. Apropar el jovent a l’empresa. 
Introducció al petit comerç. Considerar la primera feina després de la formació com un moment clau 
per a l’èxit de la trajectòria professional del jove.
Suport a la població emprenedora.
Potenciar l’oferta educativa alternativa després de l’educació obligatòria
Formació contínua a totes les edats.
Activar el Pla de Transcició Escola-Treball, previst dins el Dispositiu Local d’Inserció i que només ha 
arribat a presentar-se.

Escola Republicana:

Aposta ferma per a l'autonomia de centres.
Potenciar les bones pràctiques a l’escola i difondre-les a la societat.
Implicació del màxim nombre possible d’agents educatius.



CULTURA
Trobareu les presentacions del programa de Cultura al següent enllaç:
https://drive.google.com/folderview?id=0B39kpKPwxVWcbF93NzZheEZZbU0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B39kpKPwxVWcbF93NzZheEZZbU0&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B39kpKPwxVWcbF93NzZheEZZbU0&usp=sharing


INNOVACIÓ
Castellar Smart City: entenent-la com a tecnològica i sostenible. 

Castellar vila universitària: establir convenis de col·laboració amb la UAB i la UPC, en programes com 

el Ris3cat o en convenis bilaterals, en especial en temes de Patrimoni cultural, salut mental, 

nanotecnologia, bioinformàtica…

Col·laboració amb Instituts de la UAB: programa beques; pràctiques a l’ajuntament sobre tractament 

de dades generals. Doctorands industrials

Explorar la possibilitat de crear un ateneu de fabricació, adscrit a la xarxa de Living Labs.

Generador d’idees.

Programa Universitat a l’abast.

Fomentar l’aula d’extensió universitària.



ACCIÓ SOCIAL
L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la ciutadania i se 

sustenta sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació.

  

Enfortir el Consell Sociosanitari com a 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.

L’objectiu principal és donar suport a l’autonomia de les persones, en especial a les que es troben en 

situació de dependència i també a les persones que en tenen cura.

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

Suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.

El voluntariat i l’acció voluntària dins les entitats són un model imprescindible en la xarxa de suport 

social. Facilitarem els serveis i els mitjans necessaris per desenvolupar una bona tasca. Hi haurà 

d’haver els elements imprescindibles de coordinació i de complementarietat.

Elaborar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats derivades de les 

situacions de dependència.

Reconèixer i promoure el Tercer Sector - Suport Castellar, Sala Puigvert…- com a agent social i no 

lucratiu que coneix, té experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió social.

Establir contractes programa entre les administracions i els diversos proveïdors de serveis, de forma 

coordinada amb les propostes definides i aprovades en el consell sociosanitari.

Tenir present l’envelliment de la població i, per tant, potenciar l’envelliment actiu i preveure la 

necessitat de més recursos sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de 

titularitat municipal com en els que la competència és de les administracions superiors.

Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència, especialment 

per a persones soles més grans de 85 anys i menors que presenten risc per malaltia.

El concepte és fer “inversió social”, “invertir en les persones” amb contraprestacions de les persones 

beneficiàries, alhora que tota la política d’Acció Social ha d’estar destinada a “suport a situacions de” 

(dependència, risc, exclusió…)

Considerar els estudis fets en matèria de suport a les situacions relatives a la immigració. Cal 

demostrar amb dades les informacions tendencioses.

Fixar un 0’7 % d’inversió social en el pressupost municipal.

Potenciar els “bancs de” per a vehicular, quan escaigui, iniciatives solidàries.



Redissenyar l’escola de pares i mares -rebatejant-la com escola de famílies- per a que tingui més 

impacte social i més capacitat transformadora.

Impulsar el sistema capitatiu amb relació a programes i serveis integrats en l’àmbit del municipi o 

zona d’influència, per al desenvolupament de programes o serveis 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 el transport públic sigui accessible a tothom.

Els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinaran a programes socials.

Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractaments, especialment 

per a la infància, a les dones i a la gent gran. Establir protocols d’actuació per prevenir-los i models de 

suport i acció integral

per a les víctimes.

Prevenir totes les situacions de dificultat personal i d’exclusió social.

Elaborar plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit social 

com en el laboral.

Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a les noves situacions de pobresa.

Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories —

habitatge, salut, ocupació, educació...

Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats —salut, 

lleure...

Establir un conveni amb la PAH per a gestionar les alternatives d’habitatge per a totes les persones i 

famílies en situació de pobresa, de risc i d’exclusió social.

Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del municipi; 

entre d’altres, potenciar programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, conciliació...

Redissenyar la ludoteca i el Centre Obert tenint també en compte la vessant de prevenció, detecció i 

protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc...

Impulsar programes de capacitació parenta



SALUT
Incloure el plantejament de “salut a totes les polítiques”

Treball en xarxa des d’un enfocament de Salut comunitària, coordinat des del Consell Sociosanitari, 

que ha d’incloure els agents socials que hi treballen (entitats…)

Fomentar les associacions de suport a les persones afectades per malalties específiques (Oncolliga, 

Suport Castellar....)

Col·laborar amb l’estratègia   RIS  3  CAT   de la Generalitat, per a formar part d’una Comunitat amb la 

universitat i altres agents econòmics que impulsi un Pla d’actuacions d’alt impacte, conjunt i 

beneficiós pel sector de la Salut mental.

Donar recursos per a planificar i executar campanyes específiques de prevenció de malalties o hàbits 

poc saludables, promoció dels estils de vida saludables i informació sobre salut.

Impulsar iniciatives i estratègies per a promoure la vida independent de persones grans o amb 

discapacitat.

Redissenyar el Patronat de l’Obra Social Benefica per a garantir la seva viabilitat econòmica i 

potenciar la inclusió social dels residents. L’estratègia passa, necessàriament, per enfortir el llogam 

entre l’OSB i el poble.

Controlar, informar la població i actuar per a disminuir tant com sigui possible els agents ambientals 

que poden afectar la salut publica (control de l’aire i l’aigua, plagues, radiacions provinents de 

l’espectre electromagnètic…)

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat
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ESPORTS
Foment de l’activitat física i l’esport entre la ciutadania , mitjançant activitats adreçades a 
infants, joves, adults i gent gran, que es fan al llarg de l’any i que són planificats i executats des del 
mateix Servei d’Esports.

A) Planificar diferents programes esportius de manera que arribin a tots els sectors de la població.

B) Difondre de manera específica les activitats esportives en tant que element de prevenció de la 
salut i de millora de la qualitat de vida, realitzant campanyes d’informació.

C)  Promoure  l’esport  de  participació  amb  activitats  no  competitives  obertes  al  conjunt  de  la 
ciutadania.

D) Facilitar l’esport com a element de cohesió,  socialització i  trasmisió de valors (companyerisme,  
esportivitat).

Programes als quals acollir-nos::
- “El valor del basquet”
- “Programa futbol net”
-  “Juga verd play”.  Prova pilot  del  Consell  Esportiu  del  Baix  Llobregat.  Per  primera  vegada,  una 
administració pública ha posat fil a l'agulla i ha apostat per un canvi radical: si tothom accepta que  
l'educació en valors en l'edat escolar és important, en aquest projecte els valors sumen i compten en el 
sistema de competició com el marcador. El projecte ja és una realitat. Durant el curs 2013-2014 es farà 
la prova pilot en els esports col·lectius, des de pre-benjamí fins a aleví (tota la primària). Això implica a 
un total de 400 equips i 4500 nens i nenes de la comarca.

Hi ha un programa impulsat per la fundació del F.C. Barcelona, “Fem equip,  fem ciutat”, al que s’hi 
ha adherit municipis com Caldes de Montbui, St. Feliu de Codines, Vic, Montblanc, etc, que consisteix 
en una proposta metodològica que s’ofereix als Ajuntaments perquè l’apliquin a programes de foment 
de l’esportivitat entre les entitats esportives del municipi.

L’adhesió d’un club al programa es concreta en forma de compromisos públics de cara a la societat del 
seu  municipi  en  què  reconeixen  la  dimensió  educativa  de  la  seva  activitat  i  es  comprometen  a 
treballar perquè la practica esportiva sigui un element positiu en la formació dels joves esportistes.

Amb aquest programa s’aconsegueix/treballa:
Respecte: a un mateix ............. hàbits saludables
                als altres ................. participació no excloent
                a l’entorn ............... medi ambient
                a les normes ........... joc net
Relacions socio-efectives: empativa, treball en equip, solidaritat, civisme.
Control emocional: no violència, motivació, autonomia, responsabilitat



E) Augmentar les actuacions esportives per a la gent gran. Es potenciaran programes d’exercici físic  
com el “camina i fes Salut” o les caminades +60 per a aquest segment d’edat, dotant-los de mitjans i  
promocionant-los  als casalss, associacions de veïns...
F) Aprovar un pla municipal de normalització lingüística adequat a les necessitats específiques del 
municipi i que tingui en compte la implicació activa del teixit social de la població (entitats culturals i 
esportives, associacions...).

Exemple: A Caldes, l'Oficina de Català i la regidoria d’Esports es van unir per treballar amb l’objectiu 
comú de dinamitzar la llengua catalana en l'àmbit de l'esport. Una de les propostes que volien portar a 
terme era fer vocabularis de diferents esports,  ja que molts entrenadors i esportistes els havien 
exposat la dificultat que tenien a vegades de saber com es deia alguna jugada,  algun pas,  algun 
moviment.
Per això,  van elaborar i editar un lèxic per contribuir a la normalització de la terminologia esportiva 
donant a conèixer el lèxic català que cal utilitzar, en aquest cas en el futbol sala, adreçat sobretot als 
entrenadors d'aquest esport que són qui transmeten aquesta terminologia i als jugadors que són qui 
la utilitzen.

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

H)  Fomentar  la  pràctica  de  l’esport  al  conjunt  de  la  població  facilitant  l’ús  de  les  instal·lacions 
esportives del municipi.

Gestió de les instal·lacions esportives municipals , pel que fa al seu manteniment, neteja i control 
horari.

Les instal·lacions esportives de Castellar són:

Camp     de     Futbol     Nou     Pepín     Valls  
Casino     del     Racó  
Complex     Esportiu     de     Puigverd  
La     Farinera   (la seu del Club d’Escacs)
Pavelló     Dani     Pedrosa  
Pavelló     de     Puigverd  
Pavelló     Joaquim     Blume  
Pista     poliesportiva   a la plaça Joan Coromines (futbol sala i basquet)
Pista     poliesportiva   a la plaça de la Miranda (futbol sala i basquet)
Pista     poliesportiva   a la plaça Llibertat (basquet)
Pista     poliesportiva   a la plaça Francesc Macià (basquet)
Pistes d’atletisme
Skate park
Tennis
Saulons
Àrea de passeig
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Patis de les escoles

Relació i suport a les entitats esportives. 
A Castellar hi ha moltes entitats esportives i ben diverses, volem impulsar dinàmiques de suport mutu 
a partir del Consell Municipal d’esports.

• Atletisme (CAC)
• Bitlles
• Basquet
• Ciclisme
• Escacs
• Escacs
• Futbol
• Karate
• Futbol Sala
• Centre Excursionista

• Gimnàstica
• Padel
• Hoquei
• Rugbi
• Natació
• Tennis taula
• Skate
• Domino
• Tennis
• Aeromodelisme

RELACIÓ DE L’ESPORT AMB ALTRES ÀMBITS

Esport i turisme

- L’esport i el turisme van de la mà, en el sentit que el turisme, i amb ell el desenvolupament local del 
poble,  es pot fomentar a través de l’esport.  Cada vegada més Ajuntaments potencien oficines de 
turisme que organitzen itineraris (bé guiats, bé lliures), pel patrimoni natural i cultural local.

- Castellar té les dues coses: ciclistes/excursionistes (turistes) i un gran patrimoni natural.
* Puig de la Creu
* Cadafalch
* Gallifa
* St. Sebastià de Montmajor
* La Mola
* Guanta
* Fonts (Gurri, Fagina, Plàtan)
*etc

Desenvolupar el Pla director de la bicicleta de muntanya.
- Per aconseguir un turisme (enfocat des del punt de vista de l’esport) que dugui a terme aquest  
desenvolupament local, cal una planificació que comporti l’aprofitament d’aquells recursos singulars 
del  municipi  que el  facin  únic  i  autèntic.  Per  descomptat,  aquest  turisme  ha  de  ser  viable,  però 
sobretot ha d’estar en harmonia amb el municipi i la seva població. Per tant, haurà de ser una activitat  
que  estigui  acceptada i  recolzada  per  la  població,  que  sigui sostenible tant  ambientalment,  com 
econòmicament, com socialment i reverteixi positivament en el municipi.



- Cal que sigui un projecte en comú. És a dir, l’administració ha d’actuar com aglutinador de la societat 
local, però cal que aquella dugui a terme una tasca de col·laboració molt estreta amb el sector privat i,  
sobretot,  de la  pròpia  població,  obrint  processos  participatius,  per  tal  que aquesta  es faci  seu el  
projecte.  Així  es  pot  crear  un discurs  del  municipi  que el  faci  característic  i  el  diferenciï  d’altres, 
aportant-li autenticitat al projecte.

Actualment l’Ajuntament té diverses rutes a la pàgina web (Itinerari  de natura de Castellar  Vell  i 
Castell de Castellar, Itinerari de La Mola, des del Pla de Girbau, Itinerari pel Ripoll des de les Marines a 
les Arenes i Itinerari del Puig de la Creu, baixes per la Font del Gurri), però NO hi ha un lloc físic on es  
pugui  anar  a  informar-se  i  obtenir  tríptics.  Crearem  un  centre  d'informació  al  Xalet  del  Pont,  a 
l'entrada de la carretera de Terrassa.

Què cal fer?:
a) Impulsar una xarxa de restaurants per captar i  acollir  ciclistes/excursionistes tant professionals 
com aficionats. Esmorzars de forquilla, en el cas dels ciclistes.
b) Promocionar les rutes de BTT que hi ha a la zona a part de les que ja hi ha.
- Camí de la Salut
- Puig de la Creu-Catafau-Sant Llorenç
- Puig de la Creu-Tres Pins-Farell
-Ripoll i Colobrers
-etc.
c) Promocionar les rutes de senderisme de la zona
d) Aprofitar les caminades/curses que es fan al poble per fer-ne una festa. Parlar amb les entitats que  
les organitzen. Ex: dinars amb menús a preus populars com a la Marató de Muntanya de St. Llorenç 
del Munt.

Esport i cultura

Al igual que amb el turisme, Castellar té un gran patrimoni cultural (fora del nucli urbà) que es podria  
potenciar a través de l’esport, ja sigui en BTT o caminant.

* Castell de Castellar (Castell de Clasquerí)
* Castellar Vell
* St. Pere d’Ullastre
* Masies (El Girbau, Can Quer Vell)

Què cal fer?:
a. Promocionar rutes que enllacin les Masies, Castells... i donar la opció que acabin amb un dinar 

en algun dels restaurants de la vila. Rutes QR
b. Fer visites guiades 1 cop al mes (amb bicicleta o a peu).
c. Fer visites que incloguin un producte del poble com a promoció.

Esport i jovent

L'esport és una eina que planteja reptes, permet la superació personal, ajuda a la integració, a fer  
amics i a passar-s’ho bé.



És important fomentar l’esport des de ben petits i ja des de les escoles, cosa que es pot aconseguir  
dissenyant activitats esportives gratuïtes en horari lectiu per potenciar l'activitat física des de l'escola, 
fomentar-ne els valors i iniciar els joves i nens del poble en nous esports.

A més de potenciar l'activitat física i  iniciar els alumnes en aquests nous esports,  s’inculcarien els 
valors de l'esport des de l'escola i es crearia un hàbit esportiu en els nens, des de la mateixa àrea 
d'educació física dels centres escolars.

Tenint en compte les instal·lacions que hi ha a Castellar, hi va diversos programes als que ens podríem 
acollir, per exemple:

-Raid  atlètic:  Amb la  intenció  de  promoure  l’atletisme  entre  nois  i  noies  de  la  ciutat  s’organitza 
aquesta  activitat  amb  un  format  dinàmic  i  cooperatiu.
Així,  es posen els espais esportius de la ciutat adequats a l’atletisme a l’abast del professorat i de 
l’alumnat per entrar amb contacte amb els clubs atlètics i fer-hi pràctica atlètica. El programa finalitza 
amb una activitat conjunta on gaudiran de tot allò que han après en el procés. Adreçat a: 4t i 5è de 
Primària i 1r i 2n d’ESO (de 8 a 14 anys).

- Corro, salto, llenço: Acció dirigida a l’alumnat inscrit al Raid Atlètic que implica diverses sessions amb 
tècnics dels clubs d’atletisme de la ciutat, que ofereixen als centres educatius material de les diverses  
disciplines. Les classes dirigides tenen lloc a les instal·lacions especialitzades en atletisme de la ciutat  
per tal d’apropar-les a l’alumnat. Adreçat a: 4t i 5è de Primària i 1r i 2n d’ESO (de 9 a 14 anys).

També se’n poden buscar d’altres modalitats: bici, hoquei, handbol...

D’altra banda,  a Castellar  tenim molta  natura i  molt  a la vora.  Se’n podria treure profit  donant a 
conèixer  modalitats  esportives  noves,  que  es  facin  en  equip.  Així,  els  nens  i  joves  descobreixen 
l’entorn i aprenen a estimar-lo.

Per exemple, les curses d’orientació.
L’orientació és un esport que pot practicar a totes les edats, ja que hi ha circuits de tots els nivells,  
inclús hi ha circuits fixes, com el del poble del Tagamanent. El participant o grup ha de passar per uns  
controls assenyalats en un mapa en el menor temps possible i amb l’ajuda d’una brúixola. La lectura 
del mapa permet saber les distàncies, els desnivells i els elements més destacats del terreny per on es 
passarà (roques, tallats, senders, camins, rius, edificacions, rases, vegetació, etc).
Objectiu: fomentar el treball en equip, la presa de decisions, posar els interessos del grup per davant  
dels propis, etc.



ANIMALS
Establir un conveni de col·laboració amb les entitats animalistes del municipi per tal de gestionar la 

recollida, guarda, retorn (si s’escau) i adopció dels animals abandonats, creant una protectora 

d’animals a Castellar.

Fer public i fàcilment consultable el seguiment dels casos de recollida.

Promoure l’adopció d’animals enfront de la compra.

Implementar programes de control de colònies de gats lliures, per tal de gestionar-les correctament i 

evitar molèsties als veïns.

Apostar per la prevenció més que no pas per la sanció.

Impulsar conjuntament campanyes de sensibilització al voltant del reglament de tinença d’animals 

(obligació d’ús del xip, adopció, tinença responsable…).

Fomentar la col·laboració de la protectora amb centres educatius mitjançant programes 

d’aprenentatge-servei.

Fomentar les Cases d’Acollida per a la guarda dels animals, com alternativa al refugi.



HORARIS
Ens adherim a la iniciativa per a la reforma horària, que podeu consultar al següent enllaç:

http  ://  media  .  wix  .  com  /  ugd  /801581_  ac  333  e  7  c  616  d  433  e  9991  d  2434  d  9  c  5  e  2  a  .  pdf  
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POLÍTIQUES PER A JOVES
Crear un espai per i amb joves dirigit pel Consell de Joves, format per les entitats joves més rellevants 
del poble i per una junta permanent de joves que mantindrà una diversitat d’estil i edats el més amplia 
possible. Aquest espai tindrà els usos que es defineixin en la seva fundació entre els que s’han de 
trobar usos didàctics i d’oci (futbolins, cadires, sofàs, xerrades i conferències sobre temes d’interès, 
espais de reunió per a entitats i col·lectius, sales d’assaig per grups de música i/o dansa, sales per a 
celebracions, cursos adreçats als joves i d’interès per als mateixos, material i recursos per a la 
celebració d’esdeveniments, material esportiu,...).

1. Servei especialitzat d’atenció als joves en temes d’estudis (universitaris, formatius, etc. 

i per a la tria dels mateixos). 

2. Suport especialitzat per a la creació de grups, organitzacions o col·lectius. (Edifici ETC 

de la UAB i Hotel d’Entitats).

Adequació de l’Skate Park.

Promoure i facilitar la creació d’esdeveniments lúdico- festius a Castellar.

Incentivar als joves amb un pack d’experiències a involucrar-se a entitats i iniciatives que promoguin 

el coneixement, l’activitat al poble i la tasca solidària (voluntariat). 

Ajuda, foment i regulació (seguretat, insonorització i civisme) de locals per a joves mitjançant 

convenis de col·laboració.



POLÍTIQUES PER A DONES
Promoure l’aprovació de plans de polítiques municipals de dones o, si escau, aprovar l’adhesió al pla 
de polítiques de dones de l’àmbit comarcal, i vetllar perquè s’implementin.
Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: 
urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, 
coeducació, gestió d’equipaments culturals...entre d’altres.
Reconèixer i visibilitzar les experiències i la contribució de les dones als municipis mitjançant el 
nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.
Promoure la participació de les dones en tots els espais de participació municipals.
Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus infants 
—en col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament territorial de 
la Llei 5/2088, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.
Valorar criteris de paritat en les juntes de les associacions del municipi a l’establir convenis o 
contractes programa.
Fomentar l’esport de base femení.
Commemorar les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de 
novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones...



POLITIQUES PER A PERSONES LGTB
    
Crear una àrea de Drets Civils que englobi les accions contra la discriminació adreçades a dones, 
joves, immigrants, gent gran, col·lectius desfavorits i, també, la comunitat LGBT.
Promoure la creació del pla municipal per al col·lectiu LGTB, que englobi el conjunt de polítiques i 
mesures adreçades a les persones LGTB, creat a partir de la participació del col·lectiu LGTB del 
municipi.
Fer actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o transfòbiques.
Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars ni a les empreses.
Vetllar perquè els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models de 
família.
Incloure en els plans de joventut mesures adreçades a adolescents i joves LGTB, amb l’objectiu de 
lluitar contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de violència 
per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot assegurant la 
presència normal de l’homosexualitat en les accions de formació i d’informació sobre salut sexual, en 
especial l’adreçada a joves i adolescents.
Vetllar perquè totes les biblioteques públiques incorporin fons documental i material LGBT.
Promoure xerrades amb les AMPA i les persones educadores respecte de la diversitat sexual i afectiva 
i de models de família.
Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBT.
Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBT: el 28 de juny —dia mundial de 
l’Alliberament Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra l’homofòbia—, i l’1 de desembre —dia 
mundial de lluita contra la SIDA.
Fer visible a l’ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí el dia 28 de juny de 
cada any.
Vetllar específicament per l’atenció i la no discriminació de les persones amb VIH/SIDA i altres 
malalties de transmissió sexual.
Fer accions formatives adreçades al personal municipal encarades a fer que coneguin la realitat LGBT 
i els nous models de família.
Actuar des de l’Administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o actituds homòfobes 
provinents de les diverses comunitats religioses, d’entitats o personalitats del municipi.
Promoure la presència de continguts LGBT als mitjans de comunicació municipals.
Garantir que, als programes educatius, socials i culturals, es faci atenció a l’homosexualitat, tenint en 
compte la realitat social i promovent el respecte a la diversitat com a mesura per evitar l’assetjament 
—bullying— homòfob.



POLÍTIQUES MIGRATÒRIES
  
Avançar decididament sobre la construcció i el consens amb relació a l’espai comú en el qual 
s’organitza la convivència.
Cal anar fent una progressiva delimitació del que és part de l’esfera pública i el que és part de l’esfera 
privada.
Fomentar la participació de catalans d’origen estranger a tots els òrgans locals de participació 
ciutadana.
Concertar amb el Tercer Sector els instruments necessaris per a l’acompanyament de les persones 
nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques amb recursos normalitzats i específics.
Promoure l’ús del català a l’espai públic i el respecte a la diversitat lingüística.
Aprofitar la gestió dels informes d’estrangeria de competència municipal per detectar i resoldre 
situacions familiars o personals derivades del procés migratori.
Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i culturals de 
Castellar.
Desenvolupar recursos que promoguin un entorn favorable per a una bona convivència als espais d’ús 
comú.
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.
Normalitzar en el calendari municipal esdeveniments festius de celebracions dels grups de persones 
d’altres orígens culturals prou significatius a la ciutat.
Potenciar plans destinats a reformular estereotips i prejudicis envers els catalans d’origen estranger 
mitjançant la xarxa antirumors.



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals i adherir 
l’ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica.
Dedicar el 0,7 % dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la 
solidaritat internacional. Elaborar un pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat al Consell de 
Cooperació en què es fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l’escenari econòmic del mandat.
Vincular el teixit associatiu amb els col·lectius de nous catalans i prioritzant l’actuació de cooperació 
amb els seus països d’origen.
Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en matèria de cooperació 
al desenvolupament i solidaritat internacional, per aprendre i destacar les bones pràctiques que 
permetin millorar la qualitat de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de 
sensibilització.
 Desplegar campanyes de sensibilització, millorar els mecanismes de transparència i activar canals per 
a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb 
el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i compromesa amb les polítiques de 
solidaritat, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
Comprometre’s amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament municipalista que cerqui el 
valor afegit en l’enfortiment de la governança democràtica, la construcció de pau i l’equitat entre 
dones i homes, prioritzant el treball amb les entitats solidàries del municipi i els projectes d’educació 
per al desenvolupament, i desplegant cooperació directa amb els ens locals del sud.
Refundar el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per convertir-lo en una eina útil per als 
reptes del sector, i recuperar el suport ciutadà a les polítiques de cooperació i solidaritat internacional 
del municipalisme català.


