




Castellar del Vallès, com la resta del 
país i del món, ha patit en el darrer 
any els efectes d’una pandèmia que ha 
afectat la salut de la ciutadania, però 
també l’economia i molts dels hàbits 
de relació que estaven consolidats.

En aquest context, l’Ajuntament mo-
bilitzarà aquest 2021 un total de 
10.400.000 euros de despesa ex-
traordinària amb l’objectiu de donar 
resposta a les noves necessitats eco-
nòmiques i socials generades per la 
crisi del coronavirus.

PRESENTACIÓ

FINANÇAMENT

*La despesa extraordinària a Castellar es podria ampliar amb 

els diners procedents dels fons europeus Next Generation 

per als projectes de millora del riu Ripoll i de la resolució de 

la propera convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de 

Catalunya (PUOSC) de la Generalitat. També cal tenir pre-

sent la inversió que l’Institut Català del Sòl durà a terme a 

l’antiga Playtex per construir els primers 100 habitatges pro-

tegits d’aquest sector.

L’Ajuntament ha fet un esforç d’estalvi 
molt important els darrers anys. Apro-
fitant la flexibilització del límit de des-
pesa per part de l’Estat i de les institu-
cions europees, el consistori podrà fer 
servir els romanents acumulats en an-
teriors exercicis.

D’aquesta manera, el pressupost muni-
cipal ha crescut un 42%, i ha passat de 
24 a 34 milions d’euros. Per tant, el con-
sistori disposarà de la quantitat més 
gran de recursos de la seva història, 
que es posarà al servei d’un pla d’ac-

tuació que s’ha batejat amb el nom de 
“+Castellar que mai”.

Aquesta iniciativa contempla ajudes 
directes a les persones i col·lectius més 
vulnerables, subvencions a les empre-
ses i comerços que ho han passat més 
malament... i també inversions que aju-
din a modernitzar instal·lacions, fer més 
accessibles els carrers i places, contri-
buir a la lluita pel canvi climàtic i a la 
transició ecològica.... Actuacions que 
han de permetre la reactivació econò-
mica en benefici de la col·lectivitat.

Despesa 
extraordinària del 
pressupost 2021*

10,4 M€
Incorporació 

dels romanents 
d’exercicis 
anteriors

9,5 M€

Augment en la 
participació dels 
tributs de l’Estat

0,3 M€

Diputació de 
Barcelona

0,6 M€



COMPRA DEL 
SOLAR DE LA 
PLAYTEX PER 
DESTINAR-LO A 
HABITATGE DE 
LLOGUER

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per com-
prar el solar que ocupava l’antiga fàbrica 
Playtex, situat entre la carretera de Saba-
dell i la ronda de Turuguet, amb l’objectiu de 
destinar-lo a la construcció d’habitatge de 
lloguer assequible per a la població castella-
renca. El consistori ha arribat a un acord de 
col·laboració amb l’Institut Català del Sòl (In-
casòl) perquè l’organisme construeixi 100 ha-
bitatges plurifamiliars en una part d’aquest 
espai, que ocupa una superfície de 16.852 
metres quadrats. La inversió municipal per 
a la compra dels terrenys de l’antiga Playtex, 
valorada en 1,5 milions d’euros, es finançarà 
al 100% amb estalvi municipal.

PLA D’OCUPACIÓ 
MUNICIPAL PER REDUIR 
LA TAXA D’ATUR

En el context actual d’increment del nombre de 
persones desocupades a causa de la crisi, una de 
les prioritats és la generació de llocs de treball. En 
aquest sentit, l’Ajuntament promourà per prime-
ra vegada un pla d’ocupació finançat íntegrament 
des de les arques municipals amb 364.000 euros 
i que possibilitarà la contractació de 16 persones 
que reforçaran els serveis municipals durant set 
mesos. També es mantindran els ajuts a empre-
ses per al foment d’ocupació.

AJUTS AL LLOGUER 
ADREÇATS A PERSONES 
AFECTADES PER L’IMPACTE 
DE LA COVID-19

L’Ajuntament reeditarà aquest any la convocatòria 
d’ajuts al lloguer amb l’objectiu de donar suport a per-
sones que han patit l’impacte econòmic i social de la 
Covid-19. El podran sol·licitar les persones arrendatàri-
es del seu habitatge habitual que tinguin dificultats per 
fer front a la renda del lloguer com a conseqüència de 
la pandèmia. A la convocatòria, que s’obrirà durant les 
properes setmanes, s’hi preveu destinar 150.000 euros.

MÉS
SOCIAL
QUE MAI



REFORÇ A LES SUBVENCIONS QUE S’ATORGUEN 
A LES ASSOCIACIONS DE FAMILIARS D’ALUMNES

Les subvencions que s’atorguen a les associacions de familiars d’alumnes passaran de 
40.000 a 50.000 euros amb la intenció, d’una banda, de reforçar la minva d’ingressos que 
han estat patint aquestes entitats a causa de la pandèmia i, de l’altra, de donar suport a les 
necessitats de material sanitari.  

NOU CATÀLEG 
D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

Un altre dels projectes destacats de la Regidoria de Cicles de 
Vida serà la creació d’un catàleg web que inclourà tota l’oferta 
d’activitats extraescolars adreçades a la infància i a l’adolescèn-
cia (dels 0 als 18 anys) que es poden fer al municipi. L’oferta es-
tarà a punt aquest estiu i també apareixerà publicada en una pu-
blicació que arribarà a totes les famílies del municipi.

CONTINUÏTAT AL 
PROJECTE 
“ESTIU ENRIQUIT”

L’Ajuntament donarà continuïtat al projecte “Estiu enri-
quit”, encetat l’any passat, amb l’objectiu de donar su-
port a les entitats que promouen activitats de lleure i for-
mació aquest estiu. La iniciativa, que des d’aquest any 
forma part del Banc de Bones Pràctiques de la Fundació 
Pi Sunyer, possibilita que el municipi disposi d’una oferta 
coordinada de propostes estiuenques que tenen en comú 
objectius com l’acompanyament educatiu i socioemocio-
nal i l’enriquiment cultural i lúdic. L’aportació municipal a 
les entitats que hi participen sumarà aquest 2021 un total 
de 40.000 euros.

ACCELERACIÓ DE LA 
NOVA EDIFICACIÓ I LA 
REFORMA DE L’INSTITUT 
ESCOLA SANT ESTEVE

L’Ajuntament avançarà el diners per a l’ampliació i reforma 
de l’Institut Escola Sant Esteve mitjançant la signatura d’un 
conveni amb la Generalitat. L’aportació municipal serà de 
2.300.000 euros (a més de 150.000 euros per a la redac-
ció del projecte). 

L’actuació inclou la construcció d’un edifici de serveis que 
inclourà un nou gimnàs, l’aula d’audiovisuals i l’amplia-
ció de l’espai actual de menjador. També es reformaran 
les instal·lacions ja existents: s’ampliarà l’aulari amb faça-
na d’obra vista, on se situaran de forma definitiva els vuit 
grups d’ESO i les sales de tecnologia i laboratori; també es 
reformarà l’edifici central (el més antic), on s’ubicaran els 
dotze grups de primària i una biblioteca; i finalment es mi-
llorarà l’accés al menjador a l’edifici d’educació infantil.

El centre passarà de 3.825 a 5.300 metres quadrats. Tot, 
amb l’objectiu de fer front a les necessitats del centre, 
que des del curs passat acull els estudis d’ESO. D’acord 
amb el conveni que se signarà, la Generalitat finançarà el 
90% del cost de les obres, mentre que l’Ajuntament n’as-
sumirà el 10% restant.



LA SALUT EMOCIONAL, 
UNA PRIORITAT EN 
EL CONTEXT DE 
PANDÈMIA

Castellar prioritzarà la salut emocional amb l’objectiu de 
pal·liar els efectes que està causant la pandèmia en l’es-
tat anímic de la ciutadania. Entre les actuacions previstes, 
destaquen les que s’adreçaran al col·lectiu d’adolescents i 
joves, com la realització de tallers de promoció de la salut 
emocional a alumnes de secundària i a les seves famílies, 
impartits per professionals especialitzats i la Creu Roja.

També tindran protagonisme les accions de prevenció de 
trastorns de la conducta alimentària, amb uns tallers or-
ganitzats per l’Associació Catalana de Prevenció de l’Ano-
rèxia i la Bulímia (ACAB) als centres de secundària de la 
vila. A més, es mantindran els espais de consulta i aten-
ció a adolescents i joves. 

A més, a través de la Creu Roja es farà una acció de se-
guiment telefònic a diferents col·lectius de risc i es con-
tinuarà promovent el Programa de Prescripció Social.

EL NOU EQUIPAMENT 
JUVENIL DE L’ESPAI TOLRÀ, 
A PUNT D’ESTRENA

Castellar del Vallès comptarà ben aviat amb un nou equi-
pament juvenil a l’Espai Tolrà. L’espai disposarà de punt 
d’atenció, sala per a activitats culturals, espai polivalent, 
bucs d’assaig per a grups musicals... Precisament, el pres-
supost ha inclòs una partida extraordinària per dotar els 
bucs amb l’equipament tècnic necessari.

SUPORT EMOCIONAL A 
PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 
I LES SEVES FAMÍLIES

Durant el segon semestre d’aquest 2021 l’Ajuntament durà a terme una acció 
adreçada al col·lectiu de persones amb diversitat funcional i les seves famílies 
que necessitin un suport extraordinari en el context actual de pandèmia. Des 
de l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional i també des de l’equip d’atenció 
social es derivaran aquells casos que requereixin visites amb un servei de psi-
cologia especialitzat. Es calcula que aquesta iniciativa arribi a una vintena de 
famílies, que rebran al voltant de 5 sessions per família. 

MÉS
SOCIAL
QUE MAI



AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA 
AMB L’ANNEXIÓ DE L’IMMOBLE 
CONTIGU DEL CARRER 
DE L’HOSPITAL

La Biblioteca Municipal Antoni Tort ampliarà aquest any les seves 
dependències gràcies a l’annexió de l’immoble contigu del carrer de 
l’Hospital, que és de propietat municipal des de l’any 2019. El ser-
vei comptarà amb 140 metres quadrats més, distribuïts en dos ni-
vells. S’hi habilitaran tres sales d’estudi amb capacitat de deu per-
sones cadascuna a la planta baixa de l’equipament. D’altra banda, 
l’espai per a ús intern del personal de la biblioteca es traslladarà al 
primer pis de l’edifici annex, i l’equipament guanyarà un pati intern 
per a activitats. Aquest projecte es realitzarà amb materials soste-
nibles. Es preveu que la licitació i execució de les obres, valorades 
en uns 290.000 euros, es faci aquest 2021. En total, l’edifici passa-
rà a tenir 800 metres quadrats.

REHABILITACIÓ DE LA 
FAÇANA DE LA CASA RIBAS, SEU DEL 
CENTRE D’ESTUDIS DE 
CASTELLAR – ARXIU D’HISTÒRIA

Un altre dels equipaments municipals que serà objecte de millora és la Casa Ribas, 
que acull la seu del Centre d’Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d’Història. A la 
façana de l’edifici s’hi realitzaran treballs de rehabilitació, així com també al ter-
rat de la primera planta. En aquest sentit, es repararan algunes patologies que 
s’hi han detectat, i també s’hi canviaran les fusteries malmeses. En total, s’hi in-
vertiran 50.000 euros.

REFORMA DE L’EDIFICI DEL 
CASAL DE GENT GRAN DE LA 
PLAÇA MAJOR I DE L’ESPAI 
D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
FUNCIONAL

Seguint l’objectiu de donar un nou impuls a la millora dels equipa-
ments municipals, l’edifici del Casal de Gent Gran i de l’Espai d’Aten-
ció a al Diversitat Funcional, ubicat a la plaça Major, es reformarà per 
adequar l’espai als seus usos actuals. Així, entre d’altres, es farà més 
accessible amb la col·locació de tres portes automàtiques que per-
metin la lliure circulació de persones amb mobilitat reduïda, s’ade-
quaran els espais per disposar de sales de dimensions adequades 
per a la realització d’activitats, amb la modificació de la distribució 
de l’edifici, es crearà un espai de consergeria a l’entrada del Casal 
de Gent Gran i s’obrirà a l’exterior la sala polivalent. A més, el porxo 
serà un espai tipus galeria annexa que complementarà els espais 
interiors i que es podrà obrir a l’estiu en la seva pràctica totalitat, 
i s’obrirà la façana al pati interior per poder fer-ne ús i permetre la 
connexió amb la terrassa habilitada a la coberta del local del Cen-
tre Excursionista de Castellar. Per a la realització d’aquesta actua-
ció es destinaran 325.000 euros.



REHABILITACIÓ DE 
L’EDIFICI DE LA 
TORRE DEL PONT

L’Ajuntament invertirà 360.000 euros en la rehabilita-
ció de la Torre del Pont, amb la intenció de destinar-la a 
un projecte d’habitatges tutelats i d’ubicar-hi un centre 
d’interpretació del riu Ripoll. La reforma prevista inclou, 
entre d’altres, l’arranjament de la façana i de la coberta, 
a més de la glorieta i el garatge. També es faran treballs 
de fusteria i el condicionament dels jardins. Aquesta ac-
tuació servirà per recuperar el valor patrimonial d’aquest 
edifici catalogat ubicat als terrenys de Can Barba i cons-
truït a principis del segle XX. Des de l’any 2004 és de ti-
tularitat municipal.

INCREMENT DE LA 
SUBVENCIÓ PER A CÀRITAS

Aquest 2021 l’Ajuntament aportarà fins a 20.000 euros 
a Càritas, fet que suposa un augment de 9.000 euros 
més respecte l’any passat. A causa de la crisi sanitària 
generada pel coronavirus, l’any 2020 es va incrementar 
el nombre de famílies usuàries d’aquesta entitat, que han 
passat de 140 abans de l’inici de la pandèmia la Covid-19 
a 210. Això suposa que l’any passat Càritas va atendre 
unes 900 persones, 500 més que abans que es decre-
tés l’estat d’alarma.

MÉS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A 
LA CASA MASAVEU

Una altra de les actuacions que es duran a terme aquest 2021 con-
sistirà en el reemplaçament de les finestres de la Casa Masaveu per 
tal d’aconseguir que aquest edifici esdevingui més eficient energèti-
cament. Per fer-ho, es canviarà tota la fusteria de l’equipament, i se 
substituiran les finestres actuals per unes amb tencament de pont 
tèrmic i vidres de baixa emissivitat, que mantenen a l’interior de l’edi-
fici l’energia que s’hi genera, ja sigui fred o calor. La inversió prevista 
en aquest edifici que des de l’any 2011 és la seu del club social de Su-
port Castellar és de 35.000 euros.



MÉS AJUTS PER FOMENTAR LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA D’INFANTS I ADOLESCENTS EN RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Una altra de les partides que augmentarà és la que va destinada a possibilitar que infants i adoles-
cents puguin practicar esport sense exclusió. Les ajudes a famílies per aquest concepte passaran de 
3.000 a 10.000 euros. Aquest import es vehicula a través d’una subvenció a les entitats i clubs espor-
tius que acullen infants i joves derivats per part dels Serveis Socials, que fan la valoració de cada cas.

MÉS SUPORT A LES ENTITATS DE 
DIVERSITAT FUNCIONAL 
L’Ajuntament ha consolidat la subvenció que es dona a la Sala 
Puigverd, entitat que atén infants amb necessitats especials a ni-
vell motriu d’origen neurològic, de manera que passa a rebre una 
aportació nominativa de 5.000 euros anuals. Això significa que per 
l’interès del servei que ofereix, l’entitat no ha de passar per un pro-
cés de concurrència pública. Val a dir que les famílies de Castellar 
que són usuàries de la Sala Puigverd també reben un ajut per part 
dels Serveis Socials del voltant de 50 euros mensuals, fet que su-
posa una despesa anual de 9.000 euros. 
D’altra banda s’ha incrementat la subvenció nominativa de la coral 
Pas a Pas, integrada per persones amb diversitat funcional, que ha 
passat de 4.500 a 5.000 euros. 

UN NOU CONVENI 
AMB LA CREU ROJA

L’Ajuntament i la Creu Roja han signat un nou conveni pel 
qual l’entitat ampliarà els projectes socials que està duent 
a terme gràcies a una aportació econòmica que passa de 
21.000 a 46.200 euros. Entre les accions destacades, cal 
remarcar el programa d’ajudes a l’alimentació a través de 
targetes moneder per poder fer servir en qualsevol comerç 
de proximitat i al qual s’ha previst una aportació municipal 
de 18.700 euros. 

Altres propostes van adreçades a la població juvenil: entre 
d’altres, la intervenció socioeducativa en medi obert (per 
tal de fomentar l’ús del recinte esportiu de l’Espai Tolrà en 
caps de setmana) i un projecte per treballar l’educació emo-
cional amb joves d’entre 12 i 16 anys anomenat “L’arbre de 
les emocions”.

La Creu Roja també impulsarà iniciatives com els acompa-
nyaments individuals i tallers per a gent gran, espais d’higie-
ne personal (dutxes i bugaderia) per a persones derivades de 
Serveis Socials, tallers de primera acollida a persones nou-
vingudes, suport educatiu a infants en risc d’exclusió social, 
primers auxilis psicològics o diferents accions de promoció 
de la salut comunitària.



APOSTA PER ENERGIES NETES: 
PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
A L’ESPAI TOLRÀ I A EL MIRADOR

L’Ajuntament apostarà per l’energia solar fotovoltaica a les cobertes de l’Espai 
Tolrà i d’El Mirador. Això permetrà millorar l’eficiència energètica d’aquests equi-
paments, ja que compensaran el seu consum elèctric i el d’altres equipaments as-
sociats amb el que s’injecti a la xarxa. 

En el cas de l’Espai Tolrà, l’actuació anirà precedida de la retirada de fibrociment i de 
la renovació de la teulada. Un cop fet això, s’hi instal·laran 360 mòduls fotovoltaics 
en 600 metres quadrats de superfície que faran possible la injecció a xarxa de l’ener-
gia equivalent als consums de l’Espai Tolrà i també d’una part de l’Escola Municipal 
d’Adults i de l’escola Joan Blanquer. La producció anual serà de 178.613 kW/h/any 
(equivalent a un estalvi anual de 55.000 tones de CO2). El serà de 418.000 euros. 
El conjunt de la inversió (coberta més plaques) serà de 418.000 euros.

Pel que fa a El Mirador, es col·locaran 65 mòduls fotovoltaics en una superfície de 
110 metres quadrats que produiran anualment 31.422,6 kWh, amb un estalvi proper 
a les 10.000 tones de CO2 anuals. Les plaques estaran situades concretament a la 
teulada del Centre Excursionista i de la banda que correspon a l’antic mercat mu-
nicipal, i abastiran l’equivalent a una part del propi Mirador. La inversió en aquest 
cas serà de 50.000 euros.

AMPLIACIÓ DE LA FLOTA 
DE VEHICLES ELÈCTRICS 
I HÍBRIDS

L’Ajuntament es proposa anar renovant la flota municipal amb vehicles elèctrics 
i híbrids per tal de promoure una mobilitat sostenible. En aquest sentit es preveu 
una inversió de 200.000 euros que preveu, entre d’altres, l’adquisició de tres fur-
gonetes elèctriques i una d’híbrida per a la Brigada Municipal. També s’ha previst 
la compra d’un parell de vehicles utilitaris endollables. Cal recordar que la Regi-
doria d’Espai Públic ja disposa d’una furgoneta elèctrica i que la policia local dis-
posa de dos cotxes patrulla híbrids i de dues motocicletes elèctriques. A més, 
l’Ajuntament també disposa de quatre bicicletes elèctriques.

CAMÍ BICI PER CONNECTAR EL 
NUCLI URBÀ DE CASTELLAR AMB 
SANT FELIU DEL RACÓ

L’Ajuntament destinarà 250.000 euros a dur a terme una primera 
actuació que ha de servir per assolir l’objectiu de connectar a peu 
i amb bicicleta el nucli urbà amb Sant Feliu del Racó. Per fer-ho, 
es millorarà el camí existent que enllaça pel lateral de la carretera 
les urbanitzacions Aire-Sol A-B i C, amb la millora de les baranes, 
la seguretat, el paviment, la il·luminació i la senyalització, fins con-
nectar-lo amb la carretera BV-1249.

NOUS PUNTS DE RECÀRREGA 
PER A VEHICLES ELÈCTRICS 
A L’ESPAI PÚBLIC

Una altra de les accions per reduir les emissions de CO2 se centra a afavorir la 
mobilitat dels vehicles elèctrics. Per això, l’Ajuntament instal·larà dos punts d’ús 
públic de recàrrega semiràpida d’aquest tipus de vehicles. Un d’ells substituirà 
i millorarà el ja existent al carrer de Portugal, mentre que l’altre estarà ubicat a 
l’aparcament del carrer de Catalunya situat al davant del Pavelló de Puigverd. En 
tots dos casos seran punts de càrrega doble de 44 kW, amb la qual cosa podran 
alimentar fins a quatre vehicles al mateix temps. La inversió suma 27.500 euros.

MÉS
ECOLÒGIC
QUE MAI



EL PARC DE CANYELLES 
CONNECTARÀ AMB EL 
CAMÍ DEL RIU RIPOLL A 
TRAVÉS DEL TORRENT

L’Ajuntament durà a terme una actuació de re-
forma al parc de Canyelles i a un tram del torrent 
que permetrà la connexió amb el camí del riu. La 
idea és poder donar continuïtat al camí rural que 
travessa el perímetre del parc per la part inferi-
or fins a arribar a la zona del Brunet. En aquest 
sentit, s’enllaçarà l’aparcament del parc amb una 
altra zona d’estacionament al carrer del Calva-
ri, que també s’ordenarà, i es millorarà el camí 
existent dels horts del Brunet fins a arribar a la 
carretera de Sant Llorenç. Fruit d’aquesta inter-
venció, unes feixes situades a la part inferior del 
parc es destinaran a l’horta de secà (vinya, olive-
ra, ametllers), d’acord amb l’Institut Les Garbe-
res. A més, es millorarà la zona d’esbarjo i de jocs 
infantils de la part nord del parc. En total, s’hi in-
vertiran 350.000 euros.

DESPLEGAMENT DEL PLA 
FORESTAL CONJUNT 
DE CASTELLAR

L’Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Ga-
llifa i Sant Llorenç Savall i l’Ajuntament signaran un conveni amb 
l’objectiu de contribuir a la posada en marxa del Pla Forestal Con-
junt. Aquest pla, que és pioner, consta d’un instrument de ges-
tió forestal i d’un projecte executiu per millorar la resiliència dels 
boscos davant del canvi climàtic i del risc de grans incendis fores-
tals. També inclou  un projecte de responsabilitat social corpora-
tiva que permetrà la compra de crèdits climàtics. A més, participa 
en un projecte europeu que permetrà fer el seguiment de la biodi-
versitat, les reserves d’aigua o la captació de CO² a les zones d’ac-
tuació. El pla és el resultat del treball conjunt de l’Associació de 
propietaris forestals, el Centre de la Propietat Forestal, la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) i 
l’Ajuntament. L’aportació municipal prevista per aquest 2021 és 
de 100.000 euros.



MILLORA DEL 
CAMÍ DEL RIU 
RIPOLL

Aquest 2021 s’invertiran 40.000 euros en 
la millora de la seguretat del camí del riu Ri-
poll. Principalment, aquests diners es desti-
naran a millorar el sistema de tanques, així 
com a la col·locació de fites d’orientació. 
També es durà a terme una desbrossada 
selectiva a la zona del gorg del Diable amb 
l’objectiu de millorar la visibilitat del riu, i 
s’habilitaran punts d’observació. Val a dir 
que la millora del camí del riu continuarà en 
una segona fase d’actuacions que es duran 
a terme els propers anys i que estan valo-
rades en 400.000 euros.

PLANTACIÓ D’ARBRAT 
VIARI A DIVERSOS 
CARRERS DEL 
NUCLI URBÀ

Enguany diversos carrers del nucli urbà comptaran amb 
més arbres després que l’Ajuntament porti a terme una 
actuació de plantació d’arbrat a diversos carrers del 
nucli urbà a partir de la tardor. En total, es plantaran 77 
arbres en escocells buits o amb soca situats als carrers 
d’Alemanya, Espanya, Dinamarca, Doctor Josep Porta-
bella, Gran Bretanya, Luxemburg, Portugal, Suïssa, Sala 
Boadella, Santa Perpètua i a la carretera de Sentme-
nat. L’actuació suposarà una inversió de 50.000 euros.

MÉS
ECOLÒGIC
QUE MAI

UNA QUINZENA DE 
PROJECTES D’ORDENACIÓ 
DEL RIU RIPOLL OPTEN ALS FONS 
EUROPEUS NEXT GENERATION

En la mateixa línia de recuperar i endreçar el riu Ripoll i el seu en-
torn al seu pas per Castellar, el municipi opta a rebre 5,97 milions 
d’euros dels fons Next Generation UE que concedeix la Unió Eu-
ropea. Aquest import és la suma de la valoració d’una quinzena 
de projectes de millora i ordenació del riu que s’han incorporat al 
pla “Viu el Besòs!” que el Consorci Besòs Tordera ha presentat a 
la Unió Europea. Les actuacions es classifiquen en tres blocs, re-
lacionats amb el medi natural (com la millora de les fonts o la re-
cuperació i millora del bosc de ribera), l’urbanisme i el patrimoni 
(com la gestió de sèquies i l’eliminació d’hortes il·legals) i els usos 
socials i de comunicació (com les zones d’aparcament, la millora 
de la connectivitat fluvial a través dels camins o la senyalització).



RENOVACIÓ DE CARRERS 
DE L’EIXAMPLE I DE LES 
URBANITZACIONS

El pla “+Castellar que mai” inclou una dotació d’un milió d’euros per 
a la reforma de carrers de l’eixample i de les urbanitzacions. S’am-
pliaran voreres, es millorarà l’accessibilitat i es renovarà l’aglome-
rat asfàltic de les calçades. S’intervindrà als carrers del Mestre Ros 
(entre Passeig i Roger de Llúria), 14 d’abril, Girona, Doctor Vergés 
i Pont, i a la ronda de Tolosa. També s’actuarà als xamfrans del 
carrer de Prat de la Riba, en els guals de vianants i es millorarà la 
visibilitat a les cruïlles.

El consistori també dedicarà 218.000 euros a la renovació de vo-
reres de les urbanitzacions i 420.000 euros a la reparació del ferm 
de diverses calçades (el 50% situades al nucli urbà i el 50% a Sant 
Feliu i urbanitzacions).

REFORMES A L’ESPAI TOLRÀ, 
ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
I A EL MIRADOR

En relació a les millores a equipaments, l’Espai Tolrà està enllestint la 
posada a punt de l’equipament juvenil i la renovació de diversos espais: 
accés a oficines amb portes automàtiques i espai de recepció, millora de 
l’equipament escenotècnic, el cortinatge i els camerinos de la Sala Blava 
i renovació de la claraboia de l’espai central. Quant als espais esportius, 
es reprendran les obres del vestidor del camp de futbol i es faran millo-
res acústiques al Pavelló de Dani Pedrosa amb la incorporació d’un ma-
terial fonoabsorbent al sostre. A més, es repararà la coberta d’El Mirador 
per garantir-ne la impermeabilització i s’hi instal·laran bucles magnètics 
per millorar l’accessibilitat auditiva de persones amb audiòfon a espais 
com l’Auditori i la Sala d’Actes d’El Mirador. En matèria d’accessibilitat, 
es farà un estudi per millorar la senyalització dels equipaments princi-
pals (Palau Tolrà, Espai Tolrà, El Mirador i Policia Local).

AJUDES ALS COMERÇOS QUE 
MILLORIN L’ACCESSIBILITAT 
DELS SEUS ESTABLIMENTS

L’Ajuntament crearà un programa d’ajuts a comerços 
que millorin l’accessibilitat al seu establiment. Al 
llarg d’aquest any se n’encarregarà una diagnosi per 
detectar necessitats entre aquells comerços que ho 
desitgin. La intenció és atorgar subvencions per facilitar 
l’accés als locals mitjançant rampes portàtils o petites 
obres que permetin superar desnivells.

MILLORA DE LES PLACES DEL FORJADOR 
I D’EMILI ALTIMIRA

Al nucli urbà també es durà a terme la renovació de dues places, la del Forjador i la d’Emili 
Altimira, que comptaran amb noves distribucions més accessibles i amables per al seu ús. 

Pel que fa a la plaça del Forjador, molt obsoleta 40 anys després de la seva estrena, s’hi 
crearan nous espais, de manera que hi haurà una zona de jocs infantils amb paviment de 
cautxú, una zona d’ombra amb bancs per seure i un sector amb parterre verd i plantació 
arbustiva. A més, se’n renovarà el mobiliari i es millorarà la connectivitat de la plaça amb 
el bloc de pisos adjacent. 

En relació a la plaça d’Emili Altimira, se’n remodelarà la part central, s’incorporaran par-
terres, zones de plantació arbustiva que millorin els problemes d’acumulació d’aigua i di-
verses espècies d’arbres per crear espais d’ombres. A més, es generarà un pas més ac-
cessible entre la plaça i els habitatges que l’envolten.



IMPULS D’UNA PLATAFORMA DE COMPRA EN 
LÍNIA DEL COMERÇ LOCAL
L’Ajuntament ha encarregat el desenvolupament d’una plataforma de venda en línia que 
s’adreçarà a tots els establiments comercials que vulguin disposar de botiga virtual. En 
un moment en què la pandèmia ha afavorit les compres electròniques, el municipi farà 
una aposta perquè el comerç de proximitat faciliti les compres per Internet amb comodi-
tat i seguretat i contemplant també el servei de lliurament a domicili. Per posar en marxa 
aquesta nova plataforma, que es desenvoluparà amb el suport d’empreses locals, l’Ajun-
tament invertirà 40.000 euros.

CAMPANYA PER FOMENTAR EL 
CONSUM DE PROXIMITAT

Es posarà en marxa una campanya per afavorir el consum local 
amb la promoció de bons descompte per a la ciutadania. Aquesta 
iniciativa permetrà injectar al comerç un total de 350.000 euros, 
dels quals el 50% seran finançats per l’Ajuntament. Un estímul 
tant per al comerç com per a les persones consumidores que es 
traduirà en la posada en marxa de dos tipus de bons: un per als 
establiments comercials i un altre per al sector de la restauració.

ASSESSORAMENT A 
EMPRESES I 
PROFESSIONALS PER 
A LA MILLORA DE 
LA COMPETITIVITAT
 
L’Ajuntament ofereix un nou servei gratuït adreçat a les 
empreses i professionals del municipi que vulguin enge-
gar projectes de millora de la seva activitat. La iniciati-
va permetrà donar suport i orientació a l’hora d’innovar 
en àmbits diversos de la gestió empresarial, com l’es-
tratègic, l’economicofinancer, el tributari, el màrque-
ting, el comercial, els recursos humans, la logística, la 
internacionalització, l’economia circular o la innovació 
tecnològica. Cada projecte tindrà el valor d’uns 1.500 
euros que subvencionarà íntegrament l’Ajuntament. 
Les sol·licituds per accedir a aquest suport es podran 
presentar fins al 15 de novembre. 



EL LAB CASTELLAR 
AMPLIARÀ LA 
MAQUINÀRIA DIGITAL

El LAB Castellar és un espai on es fomenta la creativi-
tat, la innovació i l’alfabetització digital en els àmbits 
empresarial, educatiu i social, i també serveix com a 
punt de trobada de diferents col·lectius que vulguin de-
senvolupar projectes i compartir coneixements. L’es-
pai, situat a El Mirador, disposa de màquines de fabri-
cació digital guiades per ordinador mitjançant les quals 
els usuaris d’aquest espai poden fer realitat les seves 
idees. Aquest 2021, l’Ajuntament n’ampliarà la maqui-
nària amb una inversió extraordinària de 15.000 euros.

MILLORA DE LA SEGURETAT 
ALS POLÍGONS: 
S’INSTAL·LARAN CÀMERES DE 
VIDEOVIGILÀNCIA AL PLA DE LA 
BRUGUERA I A CAN CARNER

L’Ajuntament ampliarà el sistema de videovigilància de l’espai pú-
blic als polígons industrials amb l’objectiu de prevenir conductes 
delictives en aquests sectors. La policia local tindrà accés al reco-
neixement de matrícules dels vehicles que entren i surten de Can 
Carner i del Pla de la Bruguera. Les càmeres s’instal·laran a les 
vies d’accés i sortida dels polígons, que se senyalitzaran per infor-
mar-ne de la seva existència. Com passa en el cas Sant Feliu del 
Racó i les urbanitzacions, el sistema de videovigilància dels polí-
gons advertirà automàticament la policia local de les matrícules 
que hagin accedit a aquestes zones i que formin part de les bases 
de dades de vehicles en recerca de la policia local i dels Mossos 
d’Esquadra. Amb aquesta inversió, valorada en 170.000 euros, es 
dona resposta a la demanda dels empresaris.

EL CENTRE DE 
SERVEIS PER A 
EMPRESES ES RENOVA 
17 anys després de la seva última ampliació, el 
Centre de Serveis del Pla de la Bruguera serà ob-
jecte d’una remodelació per tal d’optimitzar-ne 
els espais: entre d’altres, s’ampliaran els locals 
per a emprenedors (que passaran de 18 a 20) i 
s’equiparan les sales de formació i d’actes per 
poder incorporar-hi serveis telemàtics que faci-
litin reunions a distància amb clients i proveïdors. 
A banda de reorientar i millorar els espais, també 
es repintarà la façana de l’equipament i es faran 
millores acústiques a les diferents sales. La inver-
sió prevista és de 31.000 euros.



LLISTA 
D’ACTUACIONS
2021

· Adquisició Playtex 
  (habitatge de lloguer)

· Ajuts al lloguer 

· Pla extraordinari d’ocupació

· Ampliació i reforma IE Sant Esteve

· Estiu Enriquit

· Catàleg d’activitats extraescolars

· Reforç subvencions AFA

· Programa de salut emocional

· Suport psicològic diversitat 
  funcional

· Equipament juvenil Espai Tolrà

· Ampliació de la biblioteca

· Reforma del Casal de gent Gran de 
  la plaça Major

· Rehabilitació de la façana de la 
  Casa Ribas (Centre d’Estudis)

· Rehabilitació de la Torre del Pont

· Eficiència energètica 
  Casa Masaveu

· Increment de la subvenció a Càritas

· Nou conveni amb la Creu Roja

· Suport a la Sala Puigverd i a la 
  Coral Pas a Pas

· Ajuts per a la pràctica esportiva 

· Plaques fotovoltaiques a 
  l’Espai Tolrà i El Mirador

· Punts de recàrrega per a 
  vehicles elèctrics

· Ampliació de la flota de vehicles 
  elèctrics i híbrids

· Pla forestal conjunt de Castellar

· Projectes d’ordenació del riu Ripoll 
  (fons europeus)

· Camí del riu Ripoll

· Connexió del parc de Canyelles 
  amb el camí del riu

· Camí bici entre el nucli urbà i  

  Sant Feliu del Racó

· Renovació de l’arbrat viari

· Renovació de carrers de l’Eixample

· Millora de voreres de les 
  urbanitzacions

· Reparació de ferm a nucli urbà i 
  urbanitzacions

· Reforma de les places del Forjador 
  i d’Emili Altimira

· Millora equipaments (Espai Tolrà, 
  equipaments esportius, Mirador...)

· Millora de l’accessibilitat a
  comerços

· Botiga virtual del comerç local

· Assessorament a empreses i 
  professionals

· Campanya per fomentar el consum 
  de proximitat

· Renovació del Centre de Serveis

· Videovigilància als polígons 
  industrials

· Ampliació maquinària
  LAB Castellar


