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 Acció social 

CATtorrelles proposa: 

• Continuar reforçant l’acció social mentre hi hagi persones i famílies que ho 
necessitin, especialment les persones dependents, els infants, gent gran i 
aturats 

 
• Poder consolidar de manera estable l’equip municipal de Serveis Socials pel 

que fa a: 
• servei d’atenció domiciliària per a persones dependents 
• auxiliar de la llar 

 
➠ Donar suport i fomentar les polítiques de xoc generals contra els efectes 

socials de la crisi  
➠ Mantenir (o augmentar, si es veu la necessitat) les dotacions 

econòmiques  per: 
 escolarització a l’escola bressol,  
 beques-menjador 
 targetes-moneder per alimentació,  
 fer front a les despeses bàsiques d’habitatge. 

➠ Mantenir dotat i a punt un habitatge per a emergències socials 
 

➠ Estudiar i implantar sistemes de tarifació social per l’accés als serveis 
municipals (per exemple, l’escola-bressol,...) 

 
➠ Donar suport a entitats i associacions en les seves accions de caire social  

• Fer polítiques de garantia d'oportunitats socials i educatives 
• Prioritzar i dotar d’eines i mitjans l’educador social per canalitzar 

casos de joves amb dificultats o riscs, d’acord amb les regidories de 
Joventut i Educació 

 

 Participació ciutadana 

CATtorrelles proposa: 

➠ Apostar fermament i fomentar la participació de la gent en el desenvolupament de 
la vida sociocultural i política del poble, sigui a través d’entitats organitzades o, 
simplement, com a voluntat individual. És el fonament de la manera de ser del 
nostre poble 

➠ Fomentar espais públics de relació en tots els àmbits que siguin necessaris a 
iniciativa de la gent o per necessitat social 

 
➠ Treballar colze a colze amb el voluntariat de tots els àmbits i en les iniciatives que es 

proposin útils per al bé comú 
 
➠ Fer possible la participació de la gent en els pressupostos municipals 
 

 

Pel que fa a les persones 



 Salut 

CATtorrelles proposa: 

➠ Apostar per la sanitat pública i el manteniment i reforç dels equips que presten 
servei al CAP 

 
➠ Sol·licitar als organismes supramunicipals l’ampliació dels serveis de salut que es 

presten a Torrelles (ginecologia, fisioteràpia,...) 
 
➠ Treballar per coordinar totes les accions de detecció, prevenció i d’actuació 

sanitària al municipi 
 
➠ Fer campanyes conjuntes entre ajuntament i els serveis de salut, per a la prevenció 

en temes d’addiccions, hàbits alimentaris, educació sexual,...  
 
➠ Mantenir i reforçar campanyes de prevenció de plagues i contagis 
 
➠ Ampliar la dotació de desfibril·ladors fixos (actualment 1 al cotxe-patrulla de la 

policia local) a llocs de pública concurrència: plaça de l’Ajuntament i CEM  Can 
Roig 

 
➠ Potenciar “via verda” o carril senyalitzat per passejar, o córrer ,a la Primera 

avinguda de Can Güell 
 

 

 

 Educació 

CATtorrelles proposa: 

➠ Apostar per l’ensenyament públic, coeducatiu, laic i de qualitat, tot rebutjant la 
LOMCE . Treballar conjuntament amb les direccions dels centres en la difusió de la 
tasca que es fa i en la millora dels serveis i els espais 

 
➠ Reivindicar la qualitat dels projectes  educatius dels centres de Torrelles, la seva 

trajectòria en la formació dels nostres ciutadans i els resultats en les proves de 
competència 

 
➠ Vetllar per mantenir la qualitat dels nostres centres d’ensenyament davant les 

retallades del Departament d’Ensenyament 
➠ Fer totes les gestions que calguin davant la Generalitat per exigir el professorat 

necessari, els espais adequats i recursos suficients per garantir el nivell de 
qualitat de les nostres escoles 

➠ Aconseguir una bona educació secundària a Torrelles, que ofereixi  al jovent 
bones oportunitats per a la seva formació personal, acadèmica i professional  

➠ Treballar per que en aquesta legislatura sigui una realitat el nou edifici de la Secció 
Institut de Torrelles i signar un conveni de col·laboració 

➠ Demanar la dotació dels laboratoris i medis necessaris per la millora de la tasca de 
docència  

 
➠ Estudiar la possibilitar de tirar endavant el projecte de Patis Oberts, fora de l’horari 

lectiu, com a zona d’esbarjo infantil 
 



➠ Fomentar el coneixement de la realitat local entre els escolars fent-los conèixer 
l’Ajuntament i participar en la vida municipal 

 
➠ Continuar potenciant el Consell Escolar Municipal com a òrgan de debat i reflexió 

entre totes les parts implicades en el procés educatiu 
 
➠ Apostar per reforçar la funció educativa de les famílies creant espais de debat 

familiar en col·laboració amb les AMPA’s  i els centres en temes de formació sobre 
addiccions, trastorns, sexualitat, violència de gènere, intolerància, igualtat de 
gènere, … 
 

➠ Col·laborar en les pràctiques i treballs d'estudiants (demanda d'estudis, recerques, 
enquestes...) 

 
➠ Donar suport i fomentar un Espai de Formació d’Adults per aquelles persones amb 

inquietuds i necessitats de millorar en els seus coneixements  
 
➠ Encarregar un projecte per la Masia de Can Coll que plantegi l’aprofitament de 

l’edifici entre d’altres qüestions com a centre educatiu professional destinat a 
escola d’agricultura de muntanya lligat al Parc Agrari del Baix Llobregat 

 

 

 

 Gent Gran 

CATtorrelles proposa: 

➠ Donar suport al Casal de la Gent Gran en la seva tasca social i activitats 
 
➠ Estudiar, si és possible, la figura d’un dinamitzador de la gent gran per ajudar a 

proposar i organitzar activitats específiques 
 
➠ Mantenir i reforçar el projecte de l’Espai de la Gent Gran, com a embrió del futur 

Centre de dia necessari per Torrelles 
 
➠ Organitzarem activitats encaminades a informar, i/o ajudar a prevenir, qüestions 

relacionades amb la salut física o cognitiva dels nostres veïns més grans 
 

 

 

 Infància i Joventut 

CATtorrelles proposa: 

➠ Desenvolupar les propostes del Pla Local de Joventut 
 
➠ Estudiar la viabilitat de la contractació d’un dinamitzador juvenil per atendre, 

canalitzar les inquietuds i necessitats dels joves 
 
➠ Dotar el nou local de Joves de l’antic local social del CEM Can Coll, destinat a 

jovent a partir de 16 anys fent possible la programació d’activitats d’interès  



➠ Consolidar l’espai de joves de 10-16 anys oferint suport per a fer treballs escolars i 
activitats de lleure i dotar-lo d’un local més  adequat, aportant el material i recursos 
necessaris per a les seves activitats. Aquest projecte de l’Espai de joves ha de ser 
transversal entre Acció Social, Joventut i Educació 

 
➠ Promoure i mantenir els casals d’estiu i de nadal per a infants 

➠ Finalització de l’adequació del local de l’Esplai Arc de Sant Martí 
 
➠ Fer costat a les iniciatives de les associacions de pares i mares en aquelles activitats 

formatives que ajudin a complementar l’educació cívica dels infants 
 
➠ Continuar el projecte de l’Espai Nadó com a espai de socialització i 

acompanyament de famílies 
 
➠ Donar suport i ajuts a aquelles famílies amb mancances derivades de la seva 

situació econòmica precària 
 

 

 

 Cultura i festes 

CATtorrelles proposa: 

➠ Potenciar la cultura un dels pilars fonamentals del benestar,  la identitat i  la cohesió 
social entre les persones de Torrelles, fomentant-ne l’accés universal i la creativitat, 
la diversitat i la participació  

 
➠ Preservar els valors culturals de Torrelles com a part indestriable de la nostra manera 

de ser 
 
➠ Fer possible una programació cultural variada i de qualitat apostant per la 

participació, implicació i la llibertat de programació de les entitats del poble 
 
➠ Apostar per convertir la Festa de la Cirera i la cirera com a emblema en punt de 

referència i d’identificació de Torrelles arreu del país 
 
➠ Potenciar la Coordinadora Cultural com a fòrum de debat i coordinació al llarg 

dels anys pel que fa a l’organització de les festes locals.  
 
➠ Apostar per les iniciatives que puguin aportar noves maneres d’enriquir la cultura 

local  
 
➠ Fer arribar la programació a tots els ciutadans, programant també accions o 

activitats als veïnats  
 
➠ Coordinar les diferents programacions d’activitats destinades a públics diversos fent 

possible accions transversals i coordinades entre entitats, segments d’edat, 
objectius,...  

 
➠ Apostar mitjançant convenis per la promoció de les activitats culturals fora del 

nostre terme municipal en coordinació amb municipis de similars característiques 



➠ Fomentar la creació local i la participació a nivell artístic, literari, musical, ... 

Biblioteca 
➠ Acordar la remodelació de les instal·lacions d’acord amb el projecte elaborat 

conjuntament entre Ajuntament i Diputació de Barcelona 
 Creixement de l’espai de  la biblioteca infantil  
 Nova recepció i rehabilitació d’espais  
 Nova sala d’actes  
 

➠ Incorporació de l’espai exterior als serveis de la biblioteca 
Ateneu Torrellenc 
➠ Finalitzar l’equipament 

 La rehabilitació i posada en marxa de l’espai de cafeteria i recepció 
 

 
Entitats 
➠ Donar suport  a les entitats  socioculturals  com  a expressió de  la riquesa i varietat 

del nostre teixit associatiu i com a garantia de pluralitat i varietat en l’oferta  cívica 
local   

    
➠ Signar convenis amb totes les entitats que ocupen espais municipals per definir 

marcs d’actuació, i deures i obligacions 
 
➠ Donar suport a les propostes de programació d’interès públic de les entitats locals  
 
➠ Donar ús als espais no utilitzats oferint-los com a seus d’entitats o serveis 

socioculturals 
 

 

 

 Esport 

CATtorrelles proposa: 

➠ Redactar un Pla de Gestió Esportiva  Municipal que afecti la totalitat de les 
instal·lacions esportives  i que contempli l’optimització del funcionament i millores 
imprescindibles per als equipaments en general. Fer les actuacions necessàries per 
al seu funcionament 

 
➠ Potenciar la  relació  i la col·laboració entre les diferents entitats esportives tant a 

nivell d’entitats com d’esportistes  i el municipi, creant el Consell Municipal de 
l’Esport 

 
➠ Treballar per assolir una major col·laboració amb les entitats esportives per 

fomentar l’esport com a part de l’educació d’infants i joves del municipi 
 
➠ Fomentar l’esport entre la població, millorant l’oferta i acostant la diversitat de la 

pràctica esportiva a la ciutadania 
 
➠ Fomentar l’esport escolar no competitiu com a part important de la formació dels 

nostres infants i joves i coordinar esforços entre els equips de professors d’educació 
física i els clubs 

 
➠ Estudiar la utilització de les instal·lacions esportives escolars fora de l’horari lectiu 



 
➠ Instal·lar elements esportius lliures i antivandàlics en alguns parcs o espais públics 
 
➠ Estudiar convenis i mancomunar espais esportius amb els pobles limítrofes per a 

pràctiques esportives absents en els respectius municipis 
 
Centre d’Esports Municipal Can Roig 
 

 Dotar un Pla d’Inversions per a millora d’instal·lacions i solucionar deficiències 
de les instal·lacions al CEM Can Roig 

 
 Reparar els vestidors per dotar-los de més confort 
 
 Finalitzar l’enllumenat del frontó que permeti la seva utilització en horari nocturn 
 
 Estudiar la possibilitat del tancament perimetral de la pista poliesportiva 
 
 Estudiar la possibilitat de reubicació del bar 
 
 Tancament i separació física de la zona de lleure respecte a la zona esportiva 

 
Centre d’Esports Municipal Can Coll 
 

 Redactar i engegar un Pla de millora, gestió i rehabilitació de les instal·lacions 
del CEM Can Coll  

 
 Iniciar la rehabilitació de vestidors  i instal·lacions, com a primera actuació 

 
 Acabar de rehabilitar la piscina d’estiu 

 
 Estudiar, juntament amb els usuaris, la millora de l’oferta esportiva del CEM Can 

Coll per fer-la atractiva a petits i grans i,  sobretot, als usuaris del futur local de 
Joves 

 
 

 

 

 

  



 

 Urbanisme 

CATtorrelles proposa: 

➠ Apostar per un creixement sostenible i equilibrat lligat al creixement vegetatiu de 
la població 

➠ Estudiar, en funció del que prevegi el Pla Director Metropolità, la possibilitat i 
l’oportunitat de revisar el Pla General d’Ordenació Urbana,  

 
➠ Fer modificacions puntuals del PGOUM que permetin dotar de sòl per a 

aparcaments perimetrals i una nova deixalleria 
 
➠ Fer especial incidència en el condicionament correcte o fomentar la finalització 

de les obres privades inacabades que s’han vist afectades per la crisi del sector de 
la construcció 

 
➠ Renegociar amb les propietats els desenvolupaments urbanístics pendents de fer o 

finalitzar 
 
➠ Elaborar l’Inventari i Catàleg de camins públics  
 
➠ Rehabilitar un solar d’equipaments i crear un lot d’horts socials per a persones amb 

dificultats socials i econòmiques 
 
➠ Projectar i realitzar una nova urbanització de la Plaça Catalunya per dotar-la 

d’espai per a les persones i millorar la circulació 
 
➠ Millorar l’aspecte del centre urbà del municipi per fer-lo atractiu per a les persones 

i l’activitat comercial 
 

➠ Projecte de creació del Parc Central de Cesalpina 
 
➠ Iniciar l’elaboració d’un Pla Director d’usos d’espais i equipaments del conjunt del 

municipi  
 

 

 

 Serveis 

CATtorrelles proposa: 

Aigua 
➠ Incidir en la necessitat de fer un consum responsable de l’aigua i fer el possible per 

millorar i demanar a Aigües  de Barcelona les mesures preventives necessàries pel 
que fa a la gestió de la xarxa  

Clavegueram 
➠ Dur a terme substitucions periòdiques dels trams més malmesos i les reparacions 

dels trams més urgents 

Pel que fa al poble i el medi ambient 



 

Enllumenat 
➠ Dur a terme la reconnexió gradual de fanals apagats per estalvi, per fases i en les 

zones més poblades 
  
Gas 
➠ Facilitar i demanar la canalització de gas natural a tot el municipi i l’eliminació del 

dipòsit de propà del Pou de la Clota 
 
Telefonia 
➠ Facilitar la instal·lació de fibra òptica i demanarem que sigui efectiva a tot el 

poble entre 2015 i 2016 
 
Correu 
➠ Exigir a Correos millores en el repartiment domiciliari als veïnats i ravals 

 

 

 Mobilitat  i transport 

CATtorrelles proposa: 

➠ Avançar cap un nucli urbà més amable, segur i prioritari per a les persones, 
especialment la gent gran, les persones amb dificultats de mobilitat i famílies amb 
nens. Per això es vol desenvolupar un Pla de Mobilitat Urbà per fases, que permeti: 

➠ Racionalitzar i disminuir el trànsit, la velocitat i el soroll dels vehicles  
➠ Adaptar i ampliar voreres  
➠ Crear plataformes úniques als carrers més estrets del nucli urbà, prioritzant 

els carrers més comercials: 
 el tram de l’actual camí escolar entre el carrer Major i el Serralet de 

Can Coll 
 la zona més planera entre la plaça de l’Església fins la plaça 

Catalunya i el Centre d’Esports Municipal de Can Coll que inclogui 
els carrers Sant Pau i Martí Mas  

 
➠ Pacificar el trànsit a la zona central i comercial fent que: 

 els vehicles en trànsit d’entrada o sortida del poble no utilitzin els 
carrers més cèntrics, bàsicament el carrer Major, si no és per recollir o 
descarregar persones o mercaderies 

 reservar el pas de vehicles per aquesta zona per a ús de veïns i 
comercial 

 
➠ Dotar el nucli de noves places d’aparcament i projectar noves zones 

d’aparcament perimetral al centre històric 
 
➠ Fomentar la mobilitat a peu com a forma de desplaçament prioritari al poble, però 

també de lleure, esport i salut. Es volen mantenir i recuperar camins actuals i crear 
noves “vies verdes” urbanes que uneixin diferents zones del municipi 

 



➠ Davant de l’ús intensiu per part de ciclistes i vianants dels vorals de la carretera  
(BV2005) entre Sant Vicenç (barri de Sant Antoni) i Torrelles (Benzinera-Torrent de 
Cal Xicarró) demanar a la Diputació de Barcelona, titular de la via, un estudi de 
necessitat/viabilitat per la construcció d’un camí segregat de la calçada utilitzada 
pels vehicles a motor 

 
➠ Fomentar l’ús del bus urbà pel desplaçament entre els veïnats i centre urbà, i del 

bus i el ferrocarril combinat per desplaçaments a per l’àrea metropolitana  
 
➠ Estudiar com racionalitzar el recorregut de les línies de bus i la situació de les 

parades i dotar les més utilitzades de marquesines per a aixoplugar els viatgers 
 
➠ Mantindrem el servei de taxi a preu de transport públic per a persones grans i amb 

dificultats de mobilitat dels veïnats  
 
➠ Evitar que la carretera BV 2005 i la pista de Begues es converteixin en un vial 

intercomarcal amb creixement de trànsit. En cas que fos una imposició 
supramunicipal, caldria resoldre: 

 els problemes de mobilitat interna al seu pas per la part habitada de 
Torrelles (variant de Torrelletes, eliminació de revolts, pont de Can 
Coll 

 la  sortida del trànsit a la carretera de Sant Boi a Sant Vicenç 
(BV2002) i l’A2 

 
Es proposa mantenir-lo com a vial d’intercomunicació entre pobles veïns i 
d’emergències  

 
➠ Dur a terme una actuació per millorar la mobilitat a peu al veïnat de Cesalpina 

aprofitant la zona de pas de la línia elèctrica d’alta tensió 
 

 

 

 Obres i manteniment 

CATtorrelles proposa: 

➠ Avançar amb plans anuals en la reparacions de voreres i paviments. Fer 
reparacions d’asfalts en aquells més malmesos, mentre no es puguin re-asfaltar, 
per manca de recursos, sectors sencers 

 
➠ Engegar un pla de reparacions i substitucions del sistema d’enllumenat, amb 

actuacions més sostenibles 
 
➠ Engegar un pla de reparacions de mobiliari i elements urbans en mal estat. 

Ampliació del nombre de papereres en sectors de més mobilitat 
 
➠ Mantenir arbrat i jardineria 
 
➠ Millorar la neteja viària dels sectors més conflictius 

 
➠ Millorar els espais de lleure i les zones verdes municipals 
 
➠ Implicar la gent i incentivar- la en el manteniment dels espais comuns  
 



➠ Conscienciar a la gent del valor del mobiliari urbà i la necessitat de conservar-lo 
com a bé comú 

 
➠ Reposar les papereres necessàries en aquells indrets més transitats per les persones 
 
➠ Enfortir les polítiques educatives i de sanció als propietaris de gossos que no 

acompleixin les mínimes normes cíviques i de tinença d’animals 
 
➠ Elaborar, amb la col·laboració de la gent, un Pla de millora del medi urbà 
 
➠ Mantenir i millorar els parcs de jocs infantils 
 

 

 

  



 Medi ambient 

CATtorrelles proposa: 

➠ Preservar i millorar l’essència del nostre territori, tenint com a base la unitat de 
paisatge i de territori que configura el medi natural, les terres agrícoles i el medi 
urbà, cercant-ne l’equilibri i evitant les agressions 

➠ Inventariar, catalogar, protegir  i senyalitzar els indrets de màxim interès ecològic, 
paisatgístic  i natural 

➠ Cal restringir el pas de vehicles que malmetin el medi natural o produeixin excessiu 
soroll 

 
➠ Sancionar durament els abocaments incontrolats als boscos i rieres  
 
➠ Recuperar fonts per a l’ús de la gent 
 
➠ Recuperar espais i indrets de la riera per a ús públic de lleure 
 
➠ Tenir cura de la neteja sostenible de la llera de la riera en el seu tram urbà 
 
➠ Millorar en aspectes d’eficiència energètica dels edificis municipals, especialment 

l’Escola Sant Martí, Ateneu, Biblioteca,... 
 
Prevenció d’incendis  
➠ Buscar la complicitat i cooperació de la població pel que fa a mesures de 

prevenció d’incendis, com a municipi de risc molt alt 
 
➠ Consolidar i impulsar millores en el projecte de silvo-pastura com a sistema  

sostenible i eficaç de prevenció, conservació i protecció davant de possibles 
incendis forestals  

 
➠ Fomentar la recuperació i neteja de camps i vinyes abandonades per aturar 

l’avançament del bosc 
 
➠ Impulsar l’aprofitament de la biomassa en el marc del projecte Muntanyes del Baix 

com a possibilitat concreta per a treballar amb altres municipis en la incentivació 
de la neteja i aprofitament dels boscos privats  

 
➠ Potenciar tasques conjuntes de prevenció entre voluntaris de l‘ADF i Protecció Civil 
 
➠ Vetllar, dins del Pla d’Actuació Municipal d’emergències, per garantir la 

coordinació  entre cossos professionals (bombers, cossos de seguretat, ...) i 
col·lectius locals coneixedors del territori (pagesos, propietaris forestals, Centre 
Excursionista,...) 

 
➠ Incidir i fer campanyes informatives i de conscienciació dels veïnats pel que fa a 

Plans d’Autoprotecció 

Residus  
➠ Apostar fermament pel sistema de recollida Porta a Porta i restar dins del projecte 

Residu Mínim 
 



➠ Fer noves campanyes de sensibilització respecte a minimitzar la generació de 
residus i a fer-ne una gestió sostenible amb l’objectiu de millorar els resultat de la 
recollida de residus 

 
➠ Construir, d’acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona una nova deixalleria 

més adequada i capaç per a la població actual de Torrelles, que permeti més 
comoditat per als usuaris i l’ampliació d’horaris d’ús 

 

 Patrimoni 

CATtorrelles proposa: 

➠ Elaborar i aprovar el Catàleg de Protecció del Patrimoni i el Paisatge de Torrelles 

➠ Fer accions  de preservació del patrimoni local, començant per la reparació de la 
teulada de la masia de Can Coll 

 
➠ Tenir especial cura en la conservació dels elements de la cultura tradicional i rural 

per la seva fragilitat i significació, especialment totes les construccions de pedra 
seca. 
 

 

 

 Activitat econòmica 

CATtorrelles proposa: 

➠ Subvencionar els nous autònoms (auto - ocupació) i les empreses que ofereixin 
nous contractes de treball estables 

➠ Col·laborar i aprofundir amb els pobles veïns en aspectes de promoció econòmica  
i programes de formació per a persones en recerca de feina (neteja de boscos, 
manteniment  

 
➠ Impulsar ajuts a les empreses que contractin joves dins del programa Primera Feina 
  
 
Turisme 

➠ Promocionar, dins de l’Àrea Metropolitana el turisme sostenible a Torrelles  
 
➠ Aprofitar el nombre de visitants de Catalunya en miniatura per promocionar la 

visita a d’altres indrets del municipi 
 
➠ Crear itineraris i rutes turístiques associades, si cal, als municipis limítrofes 
 
➠ Pla de senyalització d’espais i rutes (a peu i en bicicleta) en el patrimoni natural i 

cultural 
 
➠ Fomentar el turisme gastronòmic basat en productes locals de qualitat 
 
 



Comerç 

➠ Apostar pel comerç de proximitat i qualitat com alternativa local a la influència de 
les grans superfícies properes 

 
➠ Revitalitzar la zona comercial creant una marca que aglutini esforços i associï totes 

les iniciatives 
 
➠ Tenir especial cura dels carrers amb establiments comercials fent-los atractius a la 

gent 
 
➠ Fer campanyes de comunicació, promoció i foment del comerç local 
 
➠ Facilitar la implantació i la remodelació de comerços  

 Incentivar amb una subvenció d'una part del lloguer durant els 
primers mesos 

 
 Facilitar els tràmits burocràtics i tècnics. 

 
➠ Fomentar el comerç local utilitzant Internet i l’atenció personalitzada (la compra a 

casa, la cistella ecològica,...) 
 
➠ Senyalitzar el camí des de Catalunya en Miniatura fins al centre urbà i iniciar una 

campanya de comunicació a través de  plafons informatiu indicant productes 
locals, comerços, bars i restaurants. 

 
Indústria 

➠ Donar incentius a la recuperació de l’activitat de les zones industrials de Torrelles 
 
➠ Apostar per la indústria agro-alimentària generada pels productors locals 
 
 
Agricultura  

➠ Potenciar l’agricultura i els seus espais de treball com a tret definitori de la nostra 
identitat com a poble i com a part essencial del paisatge que defineix Torrelles 

 
➠ Fomentar l’agricultura ecològica i els productes de qualitat, Km 0 com a valor 

afegit dels productes locals  
 

➠ Fomentar la col·laboració dels productors i el agents turístic-gastronòmics i  la 
restauració per promocionar els productes frescos i elaborats 
 

➠ Fomentar l’orientació i la formació de joves en el camp professional del sector 
primari (agricultura-ramaderia-forestal) com a pas necessari per a la renovació 
generacional 

 
➠ Apostar per la cooperació entre pagesos per fer front als reptes del s XXI 
 
➠ Donar suport a la pagesia ajudant a millorar i mantenir les infraestructures de reg  
 
➠ Aplicar mesures efectives de lluita contra la proliferació dels porcs senglars i altres 

plagues  
 Regular i ajudar al tancament de parcel·les  

 



 Fomentar la col·laboració entre la societat de Caçadors i la 
pagesia local 

 
➠ Fomentar i crear un espai de referència per a la comercialització dels productes 

locals (proveir el comerç local i venda directa)  
 Convertir la Cooperativa, d’acord amb els socis, en un centre de 

dinamització agrícola en totes les vessants: venda de productes 
fitosanitaris pels socis, venda de productes locals al menor a través 
d'una agro-botiga, obrador per preparació de productes elaborats 
( formatges, melmelades,...) 
 

 Dinamitzar el projecte com a aposta estratègica 
 
➠ Fomentar i apostar pel funcionament del Banc de Terres, per qüestions 

econòmiques de prevenció d’incendis i per manteniment del medi 
 

 Fer de mitjancers entre propietaris i interessats en treballar la terra 
per fer possible l’accés a la terra  

 
 Oferir desgravacions fiscals o subvencionar als propietaris que les 

cedeixin per conreu com a activitat productiva  
 

➠ Fomentar la recuperació dels horts privats abandonats o descurats 
 

➠ Apostar per l’aprofitament sostenible dels nostres boscos per a la producció de 
biomassa amb l’objectiu de  preservar el territori  produint combustible ecològic i 
creant ocupació 

 
➠ Treballar per integrar els terrenys agrícoles del nostre terme en el marc físic del Parc 

Agrari del Baix Llobregat 
 
➠ Mantenir la col·laboració amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, com a agent 

important de dinamització de l'agricultura, a nivell de suport tècnic i de 
comercialització de productes.  

 
 

  



 

 

 Atenció als ciutadans 

CATtorrelles proposa: 

 

➠ Treballar per millorar l’Ajuntament per fer-lo més modern, obert, còmode i eficient 
per a la ciutadania i els treballadors 

 
➠ Racionalitzar els espais fent desaparèixer els taulells i finestretes, fomentant 

l‘atenció directa en tots els afers municipals  
 

➠ Finalitzar la implantació de la nova organització municipal vetllant per 
l’eficàcia de l’administració 
 

➠ Potenciar el Servei municipal d’Atenció als Ciutadans (SAC) 
 

➠ Implantar un sistema per donar la benvinguda als nouvinguts  
 

• Donar informació sobre Torrelles i la seva realitat física, cívica, 
sociocultural i administrativa  

 
• En cas d’immigració procedent d’altres països i cultures, 

donar suport per al coneixement de la llengua, la cultura i la 
realitat jurídica del nostre país   

 
➠ Fomentar la implantació i ampliació de la informació i tràmits “en línia” 
 
➠ Encarregar l’elaboració d'una app per a mòbils amb informacions sobre  Torrelles, 

que contingui, apart de les informacions necessàries per conèixer el poble, els 
establiments de comerç i de restauració  

 
 

 

 Administració en general 

CATtorrelles proposa: 

 

➠ Dotar de nou espai i organitzar l’arxiu municipal administratiu 
 
➠ Finalitzar la rehabilitació de la segona planta de l’edifici i de les instal·lacions de 

serveis 
 
➠ Estudiar la possibilitat de millorar l’accessibilitat a l’edifici 
 
➠ Treure a concurs el sistema de gestió informàtica i  la telefonia 
 

 

Pel que fa a l’administració municipal  



 Transparència, comunicació i informació pública 

CATtorrelles proposa: 

➠ Establir mesures d'informació i control de la gestió municipal  

➠ Difondre el pressupost municipal, fent-ne una informació pública i comprensible 
   
➠ Fer actes públics per retre comptes de les gestions municipals i canalitzar l’opinió 

de la ciutadania  
 
➠ Anualment, explicar la situació econòmica del municipi  
 
➠ Donar Informació que permeti conèixer l’execució dels projectes de cooperació i 

solidaritat en que es participi  
 
➠ Ser escrupolosos i transparents l'adjudicació i contractes d'obres i serveis 
 
➠ Vetllar perquè les contractacions i concessions de l’ajuntament acompleixin  uns 

paràmetres mínims de caire social i ètic 
 
➠ Utilitzar les noves tecnologies com a mitjà de comunicació entre administració i 

ciutadania, consolidant l’ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació 
  
➠ Promoure consultes a la ciutadania en aquells decisions d’especial rellevància per 

a la població, o sempre que ho demani un 10% de la població 
 
➠ Fer debats puntuals sobre temàtiques que puguin generar controvèrsies o 

malentesos  
 

 

 

 Proximitat i Participació 

CATtorrelles proposa: 

➠ Establir relacions periòdiques i estables amb les Entitats i Associacions com a eina 
integradora de participació i ciutadania 

➠ Donar suport i potenciar l’associacionisme en general  
 
➠ Donar suport al voluntariat individual o de grup i a les seves activitats 
  
➠ Actualitzar el Reglament d’Informació i Participació i difondre’l i potenciar-lo  
 
➠ Fomentar la constitució i el funcionament dels Consells Consultius municipals  
 
➠ Impulsar activitats amb la comunitat educativa que facin conèixer l’Ajuntament 

com a un mecanisme d’aprofundiment democràtic i exemple de creació de 
comunitat ciutadana i cultura de participació 

 
➠ Crear unes Comissions  de Seguiment dels projectes urbanístics i obres de certa 

magnitud que es vagin duent a terme amb l’objectiu de facilitar la informació als 
veïns i col·lectius que se’n vegin afectats directament 



 
 

 

 Política econòmica i fiscal 

CATtorrelles proposa: 

FISCALITAT 
 
➠ No augmentar els impostos municipals per sobre de l'IPC  
 
ECONOMIA  
 
➠ Un compromís per mantenir l'equilibri pressupostari a què s'ha arribat en aquesta 

última legislatura 
 
SOLIDARITAT 
 
➠ Mantenir l’aportació del 0’7% dels recursos ordinaris per a polítiques de cooperació 

i solidaritat 
 

 

 

 Convivència i seguretat 

CATtorrelles proposa: 

POLICIA LOCAL  
➠ Modernitzar la Policia Local millorant la formació, les dotacions, optimitzant els 

mitjans i l’equipament 
 
➠ Fomentar les actuacions preventives en l’àmbit de la seguretat ciutadana 
 
➠ Impulsar la implantació de la policia de barri 
 
➠ Adequar la nova caserna a Cesalpina, millorant les instal·lacions i l’eficiència de 

les actuacions policials  
 
➠ Vetllar per la coordinació i la cooperació amb policies municipals dels pobles 

propers i Mossos d’Esquadra   
 
➠ Donar impuls a la col·laboració policia/centres educatius per millorar l’educació 

cívica i viària 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
➠ Apostar per la optimització de mitjans i dotació de més recursos al sistema general 

de protecció civil municipal 
 



 
➠ Fomentar la coordinació entre professionals i voluntariat, en els casos de prevenció 

o d’actuació en esdeveniments públics o d’emergènciia 

CIVISME  
 
➠ Vetllar per millorar l’educació en el civisme en ciutadans de totes les edats 
 

➠ Apostar per ser un poble tranquil, amable i acollidor 

➠ Estudiar la possibilitat d’implantar agents cívics pel prevenir actes incívics 
 

➠ Desenvolupar i aprovar la normativa de regulació acústica del municipi 
 

➠ Fomentar intercanvis i estades per a col·lectius (joves, gent gran...) entre pobles de 
Catalunya i de fora 

 
 

 

  



 Millores als veïnats   

CATtorrelles proposa:  

➠ Localitzar i instal·lar plafons informatius de les activitats generals que es fan al municipi 

➠ Mantenir netes i en condicions les perimetrals del veïnat  

➠ Elaborar i difondre un Pla d’Autoprotecció del Barri dins del PAU general 

➠ Mantenir els espais comuns en condicions 

➠ Exigir a Correos el repartiment del correu als domicilis dels veïnats  

Per Cesalpina 
 
 
➠ Millorar les voreres més malmeses dels carrers  
 
➠ Millorar l’accessibilitat a peu aprofitant la zona verda de la línia d’alta tensió 
 
➠ Estudiar la creació d’un parc Central de Barri a la zona d’equipaments de Dolça 

de Provença 
 

 

Per Can Güell 
 
➠ Millorar els asfaltats dels carrers més malmesos 
 
➠ Pla de millora del clavegueram més obsolet 
 
➠ Habilitar una pista d’esport lliure de carrer/plaça cívica en la zona de parc infantil 

de la Primera Avinguda 
 
➠ Estudiar l’habilitació d’una vorera prou ampla a l’avinguda Primera entre el pont 

de la depuradora i  el parc  
 
➠ Facilitar i demanar la canalització de gas natural al barri  

 

Per Can Guey 
 
➠ Millorar les voreres més malmeses dels carrers  

 
➠ Millorar, d’acord amb Aigües de Barcelona, la xarxa d’aigua obsoleta 

 
➠ Estudiar amb els veïns la localització d’una plaça cívica/pista d’esport lliure de 

carrer  
 
➠ Facilitar i demanar la canalització de gas natural al barri i l’eliminació del dipòsit 

de propà del Pou de la Clota 
 

 

 



Per Torrelletes 
 
➠ Vetllar per la reducció de la velocitat entre la pista de Begues i Can Guey 
 
➠ Estudiar com millorar l’accessibilitat a peu des de Can Guey 
 
➠ Millorar els paviments i la senyalització de l’Avinguda de Torrelletes 
 

 

  



 

 

CATtorrelles proposa: 

 

➠ Un compromís ferm per impulsar i col·laborar en el procés d'emancipació nacional  

➠ Donar suport inequívoc al dret a decidir com a fonament democràtic irrenunciable 
 

➠ Mantenir el  suport i participació en l’Associació de Municipis per a la 
Independència  
 

➠ Exigir, junt amb d’altres municipis, la millora del finançament local català, fins a 
arribar a un sistema propi, equitatiu i just  
 

➠ Potenciar i donar suport a les polítiques de defensa de la nostra llengua i cultura  
 

➠ Participar en aquells espais i fòrums de debat creats o que es creïn per fer un país 
nou 
 

➠ Formar part, si la situació política ho demana, de l’Assemblea de Càrrecs Electes 
de Catalunya  
 

➠ Donar suport a la difusió del caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de 
Setembre  

➠ Difondre en els mitjans municipals tots aquells aspectes que ajudin a exercir els drets 
del poble català 
 

 

 

 

 

Pel que fa al futur del nostre país  


