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MOLTA FEINA FETA .... 

I MOLTA PER FER. 
 

A compromís i Acord per Torrelles 
entenem la política com una cursa de 
relleus, no com una carrera professional. 
Per a les dones i homes que integrem 
aquesta agrupació d’electors, CATtorrelles 
és una eina al servei de la ciutadania del 
municipi, no una finalitat en si mateixa. 
Assumim el Compromís de tirar endavant 
un projecte pensat per a Torrelles i des 
de Torrelles, sense ingerències externes, 
un projecte independent de les dinàmiques 
que massa sovint duen a terme els partits 
polítics d’àmbit nacional a subratllar allò que 
els separa en lloc de buscar allò que 
comparteixen. 

Els reptes que tenim davant són molts i molt 
complexos. La democràcia, tal com la 
coneixem, està amenaçada i ha arribat 
el moment en què una nova generació de 
torrellenques i torrellencs afrontem aquest 
nou embat d’un feixisme que semblava,-
només ho semblava,-cosa del passat. Les 
llibertats individuals i col·lectives no poden 
ser negociades, només poden ser 
defensades; cada dia; a les places, als carrers, 
als pobles.  

D’altra banda, la fragilitat de l’economia 
obliga a seguir apostant per aquelles 
polítiques que redueixin les 
desigualtats i garanteixin la cohesió 
social. A CATtorrelles entenem els serveis 

socials com un deure de les administracions 
i un dret de totes les persones, vinguin d’on 
vinguin, siguin com siguin. Però, a més, cal 
acompanyar el teixit comercial, 
agrícola i empresarial del municipi en 
la transició cap a nous models 
productius i de comercialització que, 
tot i ser una amenaça, també han de ser 
vistos com una oportunitat. 

El repte més gran que tenen les nostres filles 
i fills, però, és, sense cap mena de dubte, el 
canvi climàtic. L’actual model econòmic és 
insaciable i destrueix el medi ambient més 
ràpidament del que aquest pot regenerar-se. 
El nostre municipi ha de seguir sent un 
poble pioner i referent tant pel que fa 
a les polítiques mediambientals com 
en la preservació de boscos i de la 
pagesia. Hem de tenir clar que sense 
l’agricultura Torrelles no seria tal com el 
coneixem. Si volem que les generacions 
futures heretin aquest model de poble, cal 
entendre que els reptes que la pagesia té al 
davant són col·lectius, són cosa de tothom. 

En resum, sentim orgull de la molta feina feta 
per aquelles persones que, com el Ferran, 
ens han precedit en la defensa d’aquest 
poble. Però també som conscients de la 
molta feina que ens queda per fer, i 
que només podrem realitzar amb la 
teva ajuda.  

IGNASI LLORENTE BRIONES 
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AL SERVEI DE LES PERSONES 

 

OBJECTIUS GENERALS 

La finalitat de l’actuació en polítiques socials és construir, de manera conscient i col·lectiva, un 
poble més cohesionat, cooperatiu, comunitari, inclusiu i convivencial i, per aconseguir-ho, 
l’Ajuntament ha de ser una peça fonamental en el teixit d’una xarxa solidària que respongui a 
les necessitats bàsiques de la persona i que permeti la integració i desenvolupament en la 
comunitat a què pertany, possibilitant que tothom pugui dur a terme els seus projectes de vida 
amb la màxima autonomia.  

 

CULTURA 

Mantindrem i potenciarem tots els elements identificatius com a poble en totes les vessants 
culturals. 

Continuar apostant per convertir la cirera i la Festa de la Cirera com a emblema i punt de 
referència i d’identificació de Torrelles arreu del país.  

Programar accions i activitats als diferents veïnats del municipi. 

Després de la construcció del 
nou edifici de l’Ateneu 
Torrellenc, va quedar pendent 
l’espai de l’antic bar-cafeteria, 
per la qual cosa finalitzarem 
l’equipament amb la 
rehabilitació i posada en marxa 
del nou local social d’accés i una 
sala d’exposicions, aprofitant la 
subvenció finalista per a aquesta 
finalitat aconseguida de la 
Diputació de Barcelona i que 
consta al pressupost d’enguany. 

Pel que fa a la biblioteca, plantegem negociar amb la Diputació, la concreció d’un projecte que 
permeti remodelar les instal·lacions d’acord amb el projecte elaborat conjuntament entre 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per garantir una nova recepció i rehabilitació d’espais 
amb una nova sala d’actes i amb la incorporació de l’espai exterior als serveis de la biblioteca 
que permeti un creixement de l'espai infantil. 

Plantegem la signatura d’acords de col·laboració amb totes les entitats socioculturals amb què 
encara no s’hagi fet, d’acord amb les seves necessitats i característiques.  



 

 
5 

Mantindrem i potenciarem les festes populars consolidades (Festa Major de Sant Pau i Festa de 
la Cirera) i impulsarem la Festa Major de Sant Martí amb una programació cultural pròpia i 
diferenciada de les altres i adaptada a totes les edats conjuntament amb la coordinadora cultural 
i la resta d’entitats. 

Promocionarem i aprofitarem el talent artístic i cultural present al municipi. 

Impulsarem una Mostra d’entitats amb les associacions de qualsevol àmbit per tal que puguin 
promocionar les seves activitats i que compti amb la participació de comerços i restauradors 
locals. 

 

EDUCACIÓ 

Apostem per una educació pública, gratuïta, universal, inclusiva i en català, que entengui 
l’educació com un projecte vital que avarca espais i projectes més enllà de l’àmbit escolar, 
conjuntament amb les associacions de famílies i els centres educatius, però també amb la resta 
d’entitats del municipi, elaborarem un Pla educatiu 360 graus que acompanyi alumnes i famílies 
en tota l’etapa educativa i més enllà de l’educació obligatòria. 

Apostem per la col·laboració entre l’Ajuntament i la comunitat educativa per oferir un 
ensenyament de qualitat als nostres infants i adolescents. 

Compromís per refermar i enfortir la 
promoció de programes i activitats al 
voltant dels sabers transversals com la 
violència de gènere, el racisme, la 
coeducació, el medi ambient, 
l’emprenedoria...així com el suport a 
propostes d’aprenentatge-servei, de 
servei comunitari i d’intercanvi 
generacional. 

Donarem suport a les iniciatives de les 
AMPA’s per reforçar la funció 

educativa de les famílies, creant espais de debat familiar i de formació sobre addiccions, trastorns, 
educació afectiva-sexual, violència de gènere, intolerància… 

Impulsarem una mostra d’entitats amb les associacions de qualsevol àmbit per tal de 
promocionar les seves activitats, amb la participació de comerços i restauradors locals. Serà un 
espai de trobada i intercanvi de coneixements, potenciant tota l’activitat que es pot fer a 
Torrelles. 

Replantejarem els espais educatius exteriors (parcs i jardins), aprofitant l’entorn per fer-los més 
naturals i atractius, integrant-los en el paisatge propi de Torrelles.  

Continuarem amb el manteniment i arranjaments de l’Escola Bressol el Serralet: transformació i 
arranjament de patis i mecanitzar tendals, material informàtic.  
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Continuarem amb el manteniment i arranjaments de l’Escola Sant Martí: arranjament pati  (sorral, 
zones d’ombra, jocs infantils...) 

A l’escola Sant Martí, com a equipament educatiu més antic del municipi, plantegem arreglar patis 
i finestres, lavabos i cuina en coordinació amb el Departament d’Ensenyament. 

 

Treballarem des del Consell Escolar Municipal amb les AMPA’s i amb les direccions dels centres 
per garantir que les escoles del poble tinguin un pla antibulling propi i específic de cada centre i, 
a la vegada, coordinat.  

Difondrem entre els centres educatius, entre altres elements d’interès local, el patrimoni cultural 
com les barraques i les construccions de pedra seca. 

Garantirem que tots els 
nens i nenes que ho 
necessitin disposin de beca 
menjador-escolar. 

Ampliarem l’horari de la 
biblioteca pública durant 
l’època d’exàmens. 

 

ESPORTS 

Treballarem en un pla de gestió esportiva municipal que afecti la totalitat de les instal·lacions 
esportives i contempli l’optimització del funcionament i millores imprescindibles per als serveis 
d’equipaments en general, fent les actuacions necessàries per al seu funcionament.  

Convertirem el Consell Municipal de l’Esport (on hi siguin representades totes les entitats 
esportives i, a la vegada, AMPA’s, associacions de joves, etc, ) en un espai de trobada, potenciació, 
informació i coordinació de les polítiques esportives municipals i la planificació d’equipaments. 

Respecte al Centre d’esports municipal de Can Roig: el dotarem d’un pla d’inversions per la 
millora de les instal·lacions: 

- amb la priorització del tancament de la pista poliesportiva, del que estem pendents d’un estudi 
de viabilitat que determini la millor opció constructiva. 

- i solucionarem les deficiències heretades de les instal·lacions: mesures per evitar l’entrada 
d’aigua al camp, enllumenat del frontó, adequació dels vestidors, reubicació del bar per tal de 
complir amb la normativa esportiva i poder fer ús normal de l’activitat de competició ( ja 
disposem d’un avantprojecte per la construcció d’un bar a l’entrada de la instal·lació que serveixi 
tant per regular l’entrada al camp com per també evitar la problemàtica que aquest estigui a peu 
de camp i al costat de les banquetes i alliberar un espai necessari per dotar de espai per les 
entitats  esportives practicants–, etc.).  
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Respecte el Centre d’esports municipal de Can Coll: plantegem la reforma dels vestidors  o la 
implantació de nous i la 
construcció d’un gimnàs per 
acabar de completar l’oferta d’oci. 
Estudiarem l’ampliació dels 
horaris d’obertura. Tanmateix, 
plantejarem a Telefònica la 
instal·lació d’una torre de fibra 
òptica perquè l’actual aplicació de 
reserves pugui regular l’accés de 
forma autònoma al tennis i pàdel. 
Millorarem el tancament del CEM 
Can Coll. 

Recollim la proposta presentada al procés participatiu ciutadà dels pressupostos municipals de 
construcció d’un pumptrack (espai lúdic  esportiu de petites dimensions per l’ús de monopatins 
i bicicletes en què es fa servir l’impuls i la inèrcia del moviment amb què s’actua). Estudiarem la 
seva millor ubicació, amb consulta prèvia als Consells de Barri que anunciem en l’apartat de 
d’Informació i Participació i a la Taula d’Esports. 

Estudiarem la utilització de les instal·lacions esportives escolars fora de l’horari lectiu. 

 

ACCIÓ SOCIAL 

Elaborarem una guia de serveis socials per facilitar a la població la informació endreçada i pràctica 
sobre les prestacions, serveis i actuacions que es realitzen des del servei. 

Promourem el treball en xarxa dels Serveis Socials municipals amb els serveis sanitaris, així com 
també amb educació, promoció econòmica , joventut i habitatge. 

Implantarem la targeta moneder d’impacte social (targeta de prepagament amb un valor monetari 
definit pels Serveis Socials bàsics dels ens locals de la demarcació de Barcelona que evita 
l'estigmatització del beneficiari de la targeta al poder escollir de manera anònima una gran 
diversitat d'aliments i productes de necessitat bàsica). 

Treballarem transversalment per prevenir situacions de maltractaments, especialment per a la 
infància, les dones i a la gent gran. Establirem protocols d’actuació per a aquestes finalitats. 

Vetllarem pel desplegament i aplicació de la Llei de Dependència amb uns serveis òptims 
d’atenció domiciliària  i cobertura amb teleassistència per donar tranquil·litat i acompanyament 
a les persones que poden estar en risc per raons d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 
hores del dia i els 365 dies de l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta 
immediata a aquestes.  

Seguirem desenvolupant accions de formació i suport a les persones que tenen cura de persones 
dependents (grups de suport ajuda mútua per a persones cuidadores)   
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Seguirem realitzant auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. 

Elaborarem un pla d’avaluació, per conèixer l’impacte específic i l’oportunitat de les 
intervencions de serveis socials. 

Implementarem una taula de treball i coordinació entre les àrees d’habitatge i de serveis socials 
per a aquells aspectes relacionats amb les mesures que puguin servir per frenar l’abús en els 
preus de lloguer i les que puguin habilitar més habitatge de lloguer social. 

Plantejarem el complement de l’equip de treball social de què disposa l’Ajuntament amb un 
auxiliar a la llar. 

Desenvoluparem accions proactives per conèixer les necessitats actuals de les persones grans i 
anticipar-nos a les futures. 

Millorarem el Casal de la Gent Gran (arranjament i pintura de parets, ascensor a l’edifici) i el 
parc de Can Sostres (millora d’il·luminació, bancs nous, sistema de reg i drenatge, mobiliari urbà, 
paviment, jocs...) i plantegem donar un ús a l’antiga masoveria de suport al públic que accedeixi 
al parc (granja-cafeteria, zona de relació, connexió wi-fi). 

Estudiarem la viabilitat d’ampliar l’oferta de dies i/o hores del Casal de la Gent Gran (en aquests 
moments l’espai funciona tres matins en horari de 11 a 13h. i té dues dinamitzadores que 
plantegem de consolidar).  

Fomentarem polítiques de 
relació Inter generacional 
entre la gent gran i els joves 
(oficis, tradicions, 
transferència de 
coneixement, 
acompanyament de persones 
soles, etc.). 

Potenciarem i difondrem 
tècniques i hàbits 
d’envelliment saludable. 

Iniciarem els tràmits per tal que Torrelles disposi d’un Centre de Dia per  a Gent Gran. 

Consolidarem el Protocol Repara-ho per condonar sancions econòmiques per mitjà d’accions 
socials o assistència a programes adequats.  

Potenciarem els mecanismes i les opcions per establir xarxes d’ajuda mútua, en la línia de 
reforçar llaços comunitaris. 

Licitarem i executarem obres per habilitar espai de Bucs d'assaig i entorn al nou Casal Jove de 
Can Coll. 

Potenciarem les activitats al Casal Jove del CEM Can Coll i treballarem amb els col·lectius 
implicats per valorar la possibilitat d’una cogestió o autogestió de l’espai. 
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Revisarem i redactarem un nou Pla Local de Joventut per al període 2020-2023. 

Plantejarem amb els joves i les entitats que tinguin relació la creació d’una Coordinadora juvenil 
per tractar els temes d’aquest col·lectiu. 

Garantirem que els equipaments de les associacions en l’àmbit del lleure infantil i juvenil disposin 
del manteniment i de les millores necessàries per al seu funcionament (calefacció, tancaments, 
mesures de seguretat, etc.). 

 

SALUT 

Fer campanyes conjuntes entre l’Ajuntament i el CAP de Torrelles, així com també amb entitats 
diverses, per posar en marxa programes de salut i, en especial, per a la prevenció en temes 
d’addiccions, hàbits alimentaris, educació sexual...   

Realitzar campanyes, en coordinació amb el CAP de Torrelles, per informar la població sobre 
temes de salut des d’un punt vista científic i rigorós. 

Continuar desenvolupant els protocols ja establerts per a la prevenció i l’actuació en el consum 
de drogues i addiccions. 

 

IGUALTAT 

Treballarem per disposar d’un Pla d’Igualtat municipal actualitzat a les circumstàncies actuals, que 
combati la violència de gènere, fomenti les relacions igualitàries i obligui la pròpia administració 
en el seu funcionament intern. 

Actualitzarem l’actual protocol de Violència de Gènere i realitzarem programes de prevenció i 
erradicació de la violència de gènere.  

Posarem en marxa el Consell de les Dones. 

Realitzarem activitats de sensibilització adreçades a fomentar relacions igualitàries lliures de 
masclismes i LGTBIfòbia.  

Recuperarem la memòria històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi. 

Treballarem coordinadament amb les entitats representatives de les dones, com ja ho estem 
fent en les dates emblemàtiques en el moviment feminista com ara el Dia de la Dona i el Dia 
contra la violència a les dones, i plantejarem nous escenaris de col·laboració. 
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

Continuarem amb la dotació del 0,7% dels recursos ordinaris del pressupost municipal per a 
projectes de cooperació i solidaritat, com a municipi capdavanter que vam ser a Catalunya en 
aplicar aquesta recomanació de les Nacions Unides. 

Farem una revista anual sobre 
l’agermanament i la cooperació amb el 
municipi de Tujereng (Gàmbia) i amb 
l’associació Fandema. 

Plantegem fomentar i consolidar els 
voluntariats, amb casals, campus 
col·lectius i particulars i amb la 
participació d’altres municipis a través 
de conveni.  
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TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 

OBJECTIUS GENERALS 

Per a CATtorrelles, l’objectiu principal de l’urbanisme, al costat de l’ordenació de les condicions 
de vida en el medi urbà, és el de protegir, conservar i gestionar de manera sostenible el 
patrimoni natural i el paisatge; per aquest motiu tractem de manera indissociable el territori i 
el medi ambient. L’urbanisme, per a nosaltres, és una eina amb la que, més enllà dels aspectes 
tècnics i de gestió, basem la nostra acció política ja que ens permet decidir quin model de poble 
volem. 

 

URBANISME 

Torrelles de Llobregat disposa de planejament urbanístic propi al marge del Pla General 
Metropolità (de 1976, amb multitud de modificacions puntuals posteriors), tot i que formem 
part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona des de l’any 1987, quan es va dissoldre la Corporació 
Metropolitana de Barcelona i es van crear les dues entitats metropolitanes que la van substituir 
i, per llei del Parlament de Catalunya, van adscriure el nostre municipi a l’entitat metropolitana 
de l’aigua i dels residus.  

En aquests moments Torrelles de Llobregat disposa d’un Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat l’any 1995 i es troba subjecte a les directrius que emanen del Pla Territorial 
de Catalunya (aprovat el 1995) i el Pla Territorial de la Regió Metropolitana (aprovat el 2010); 
tanmateix l’Àrea Metropolitana de Barcelona està tramitant l’aprovació del Pla Director 
Urbanístic de l’Àrea Metropolitana (PDU) que actualitzarà l’antic Pla General Metropolità.  

Farem un seguiment del PDU i treballarem amb el govern metropolità perquè aquest Pla tingui 
en compte les peculiaritats del nostre municipi. 

Torrelles de Llobregat som un municipi que comuniquem amb la major part de la comarca i de 
la capital per la carretera BV-2005 que acaba en el nostre municipi, i comuniquem també amb 
Begues, Cervelló i Sant Climent per pistes forestals.  

És la nostra intenció mantenir aquesta estructura viària i evitar el canvi radical que suposaria 
passar de ser un poble finalista a ser-ne un de pas, amb l’augment exponencial de la circulació 
rodada de particulars i camions. Tot i així som conscients que la intercomunicació de Begues 
amb la comarca està dissenyada en planejaments de nivell superior al nostre a través de la 
conversió de l’actual pista en el perllongament de la carretera BV-2005 i, sent la nostra prioritat 
evitar-ho, en últim terme no acceptarem aquesta connexió viària si prèviament no es resol la 
variant per al raval Torrelletes, la rectificació i millora dels revolts actuals entre Torrelletes i el 
nucli urbà, la construcció d’un nou pont abans de l’equipament escolar de Can Coll per evitar el 
pas davant del mateix abans de connectar amb la variant,  i la millora de la sortida a la carretera 
BV-2002 de Sant Vicenç a Sant Boi i l’accés a l’A2. 
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Com a idea estratègica a nivell de municipi, proposem la creació d’un Parc al voltant de la masia 
de Can Coll que s’integri en la xarxa de Parcs Metropolitans i que lligui tot l’entorn de la zona 
d’equipaments amb la idea de potenciar un centre d’interpretació de la vida rural i un espai de 
formació en gestió agrícola i forestal, amb cooperació amb la Cooperativa de Pagesos, el Parc 
Agrari del Baix Llobregat i altres administracions.  

Elaboració d’un Pla d’Habitatge 
2020-2030 en coordinació amb la 
Generalitat de Catalunya i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que 
cobreixi les necessitats de sòl 
públic destinat a habitatge 
protegit, en especial per satisfer 
la demanda de lloguer social, i 
que catalogui els immobles 
abandonats o  a mitja construcció 
tot dissenyant un pla per 
retornar-los al mercat.  

Redacció d’un Pla de Millora Urbana que faci més humà l’espai públic i encaixi millor l’activitat 
comercial, que tingui en compte l’arranjament de voreres i la reposició de paviment en els trams 
malmesos per l’ús o per l’antiguitat, així com actuacions puntuals en l’estructura viària del 
municipi que suposin la urbanització definitiva de vials inacabats, com el final del Raval Janer i la 
vialització i senyalització del passatge de Can Pinyons. 

Millorarem el parc de Can Sostres (jocs, mobiliari urbà, paviment, ...) i plantegem donar un ús a 
l’antiga masoveria de suport al públic que accedeixi al parc (granja-cafeteria, zona de relació, 
connexió wi-fi). 

Millorarem el parc infantil de Can Coll (pista pavimentada, amb mobiliari esportiu i elements de 
joc infantil, senyalització de prohibit fumar, barra perimetral). 

Introducció de millores als veïnats de Cesalpina, Can Güell i Can Guey, amb dotacions mínimes 
d’equipaments a cada barri: zones esportives bàsiques i parcs infantils, camins i vies peatonals. A 
Cesalpina plantegem la creació del Parc Central de Cesalpina a la zona per sobre de les bústies 
amb les propostes recollides dels veïns.  

 

MOBILITAT 

Continuar els treballs iniciats en la legislatura 2015-2019 per dur a terme el carril bici i de 
vianants entre Torrelles i Sant Vicenç dels Horts, segregat i protegit respecte la carretera BV-
2005, amb implicació de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
manera que sigui més fàcil i menys perillós la connexió amb Sant Vicenç dels Horts amb bicicletes, 
tot plantejant l’accés de les mateixes a l’andana de FGC per poder viatjar amb elles, o bé per 
estacionar-les a nous espais vigilats a les andanes. 
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Augment de la pacificació del trànsit rodat actual entre la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça Sant 
Martí, tot estudiant una nova planificació de la circulació en aquest sector per als caps de setmana 
i festius.  

Adaptació gradual dels carrers més estrets del nucli urbà, prioritzant els carrers més comercials, 
tot creant plataformes úniques amb prioritat per als vianants que augmentin la seva seguretat 
amb el trànsit rodat que s’hi doni (camí escolar, carrer Sant Pau, carrer Martí Mas, ...) 

Continuar amb la política iniciada d’interconnectar els diferents barris amb el nucli urbà 
mitjançant carrils bici i camins de vianants, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat a peu com a 
forma de desplaçament prioritari en la major part del municipi, però també com a lleure, esport 
i salut.  

Negociar el Pla Parcial de Can Balasch de Baix perquè incorpori, dins dels estudis de connexió 
viària rodada i per a vianants, una solució al problema que suposa per a les persones amb 
problemes de mobilitat (cadires de rodes, cotxes de nens, etc.) l’accés a la zona escolar de la 
Catalunya en Miniatura a través del pont de vianants sobre la variant per accedir a aquella zona. 

Continuar mantenint el transport en taxi a preu de transport públic com a sistema municipal per 
a col·lectius amb necessitats especials (persones grans sense suport familiar i persones sense 
mitjà de locomoció que viuen en zones allunyades del circuit del transport interurbà). 

Plantegem tramitar modificacions puntuals al nostre Pla General que permetin, entre altres 
objectius de millora, la dotació de més aparcaments perimetrals als que es van fer en el seu dia 
al Mig Món, al Torrent de Sant Martí i a l’Illa de Cal Joc, estudiant en primer terme l’ampliació 
de l’actual aparcament del Mig Món ateses les dificultats d’inserir un altre de nou al bell mig d’una 
estructura urbana densa i consolidada. 

Proposem l’arranjament de la zona d’aparcament al costat del nou Local Jove de Can Coll, 
aprofitant l’antic camí extern d’accés, que resoldria la problemàtica de forma definitiva, i millorar 
els accessos de vianants tant des del poble com des de la zona escolar de Can Coll. 

 

MEDI AMBIENT 

Continuarem fent de Torrelles un municipi referent en la reducció i reciclatge de residus, tant a 
nivell particular com empresarial i comercial. 

Després de la implantació del nou sistema de galledes amb xip identificador, valorarem i 
estudiarem la ubicació i ordenació definitiva de les galledes de matèria orgànica i inorgànica en 
l’espai públic. 

Estudiarem, d’acord amb l’Agència Catalana de Residus, la implantació d’una nova Deixalleria 
municipal que actualitzi la que actualment tenim al carrer Jacint Verdaguer, capdavantera a 
Catalunya en el seu moment, que permeti disposar d’un espai més ample i amb millors accessos 
i que respongui als nous criteris i necessitats del que suposa una economia circular que afavoreixi 
la reutilització i aprofitament de materials que encara poden ser útils.  
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Promourem l’autoconsum i la generació i/o contractació d’empreses energètiques que 
comercialitzen electricitat d’orígens nets. 

Millorarem l’eficiència energètica dels edificis municipals, implantant mètodes de generació 
autosuficient. 

Incidirem en la necessitat d’un consum responsable de l’aigua com a bé escàs i d’importància 
ecològica. 

Inventariem i catalogarem els camins públics del municipi i donarem suport al projecte dels 
Estelladors de Torrelles de recuperació d’antics camins i corriols i, tanmateix, treballarem 
concertadament amb les propietats forestals per a determinar els camins privats que siguin 
estratègics per a l’accés dels vehicles i mitjans antiincendis. 

Elaborarem un Catàleg de Protecció del Patrimoni i del Paisatge de Torrelles, en el qual, entre 
altres elements importants i significatius, inventariarem, protegirem i difondrem com a patrimoni 
cultural les barraques i construccions de pedra seca. 

Un dels problemes més greus que s’han plantejat darrerament és l’accés desmesurat i incontrolat 
a la zona coneguda com les Coves de Can Riera, amb tots els inconvenients que aquesta 
massificació suposa. Plantejarem mesures de protecció de l’espai i de l’entorn, regulant l’accés a 
peu i evitant que es faci amb vehicles, tot senyalitzant i regulant l’aparcament en zones llunyanes 
que no suposin l’ocupació de l’espai no urbanitzat. 

Conservarem les fonts dels terme municipal com a elements importants del patrimoni natural i 
elaborar un catàleg amb l’estat de conservació i accés. 

Estudiarem la realització d’un camí de ronda seguint la riera en tot el tram urbà i recuperarem 
indrets per a l’ús del lleure en zones factibles al seu voltant. 

Fomentarem i avançarem cap a una gestió forestal des d’un punt de vista integral (aprofitament 
econòmic, prevenció d’incendis, recuperació de camins, preservació del paisatge humà) en 
coordinació amb els propietaris forestals.  

Fomentarem la recuperació i neteja de camps i vinyes abandonades per aturar l’avançament del 
bosc i potenciarem tasques conjuntes de prevenció entre voluntaris de l‘ADF i de Protecció 
Civil, en coordinació amb les tasques de silvopastura. 

Farem el tercer tancat/corral específic d’ovelles per disposar d’emplaçament estratègics dels 
ramats amb què es fan treballs de prevenció d’incendis amb silvopastura.  

Mantindrem i actualitzarem la dotació d’equipament de l’Agrupació de Defensa Forestal “Puig 
Vicenç” i dotarem d’un nou vehicle al servei de Protecció Civil. 

Implementació d’una mini xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona dels equipaments 
de Can Coll, tot incentivant la gestió forestal i aprofitament de recursos del bosc del nostre 
municipi. 

Desenvoluparem la normativa de regulació acústica del municipi, en la línia de consolidar un 
poble amable i tranquil.  
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ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

OBJECTIUS GENERALS 

La gestió municipal, el dia a dia de la gent que hi vivim a Torrelles, no és un tema gerencial: 
nosaltres ho reivindiquem com la plasmació concreta de la política en el seu millor, ample i més 
noble sentit. El municipi és la dimensió col·lectiva de la gent que hi viu i l’Ajuntament procura i 
ofereix la prestació d’aquells serveis generals que permeten millorar la qualitat de vida, fent-ho 
d’una manera eficient. Satisfer les necessitats de les persones és un objectiu important, com 
també ho és, el com es fa. 

 

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

Ens presentem a l’Ajuntament amb la idea de continuar treballant per la peculiaritat i la identitat 
del nostre municipi, defensant el model de poble que hem pogut preservar, i tenim clar que som 
un equip de persones que treballarem i decidirem per delegació de la població en els assumptes 
que ens afecten com a territori i comunitat. Tot i així, tenim clar que poden sorgir temes 
sobrevinguts, d’importància i molt de relleu, que poden no haver estat previstos en els 
programes electorals; en aquests supòsits, promourem consultes a la ciutadania en aquells 
decisions d’especial rellevància per a la població, o sempre que ho demani un 10% de la població. 
Tanmateix ens comprometem a fer debats puntuals sobre temàtiques d’interès general. 

Crearem Consells de Barri descentralitzats (reunions a cada barri) per tractar temes d’interès i 
demandes de cadascun d’ells. 

Implantarem un sistema de benvinguda a les persones nouvingudes al municipi per a: 

Donar informació a tothom sobre Torrelles i la seva realitat física, cívica, sociocultural, 
comercial, educativa i administrativa. 

En cas d’immigració procedent d’altres països i/o cultures, donar suport per al coneixement de 
la llengua, la cultura i la realitat jurídica del nostre país i establir uns programes d’acompanyament 
especialment adreçats als infants i els joves per tal de garantir la seva adaptació escolar. 

Actualitzarem el Reglament d’Informació i Participació Ciutadana i el difondrem i potenciarem. 

Continuarem amb l’experiència iniciada aquest 2019 d’incloure partides d’inversió en els 
pressupostos municipals que responguin a iniciatives de participació ciutadana. 

Fomentarem el funcionament dels Consells Consultius municipals, amb la màxima representació 
d’entitats i persones interessades en els temes a debatre. 

Crearem un Consell d’ex-alcaldes/esses per aprofitar el coneixement i l’experiència acumulada 
des de la restauració de la democràcia en benefici del municipi, a fi i a efecte de tractar aquells 
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temes d’especial interès o importància per al municipi. En tot cas garantirem la seva presència i 
participació en el Consell Consultiu municipal. 

Impulsarem la col·laboració i participació ciutadana potenciant els canals informàtics, propiciant 
espais de debat i plantejant sistemes d’intervenció ciutadana en projectes de govern a 
desenvolupar, tot establint procediments per recollir propostes directes de la ciutadania. 

Obrirem els plens municipals a la participació ciutadana, informant dels seus continguts, punts 
de l’ordre del dia, etc. i potenciant la intervenció de persones o col·lectius amb interès en temes 
determinats a debatre. 

En els projectes urbanístics i d’obres de certa magnitud, potenciarem Comissions de Seguiment 
amb l’objectiu de facilitar la informació als veïns i col·lectius que se’n vegin afectats directament 
o mostrin el seu interès. 

Encarregarem l’elaboració d'una aplicació per a mòbils amb informacions útils sobre el municipi, 
els establiments de comerç i de restauració, el seu entorn, així com informació d’interès 
administratiu que també permeti l’agilització de tràmits i la possibilitat de comunicar 
desperfectes, necessitats de manteniment, etc. 

Seguirem promovent i ampliarem la informació de la web municipal a nivell de transparència de 
govern i publicant els pressupostos sencers. 

 

SERVEIS 

Promourem la implantació d’un segon operador de fibra òptica per garantir la competència i la 
qualitat del servei. 

Continuarem amb el pla de millora del clavegueram, amb substitucions periòdiques i dels trams 
més antics i amb reparacions urgents dels punts més malmesos. 

Seguirem i supervisarem les mesures preventives de la companyia Aigües de Barcelona, 
necessàries per mantenir un correcte funcionament de la xarxa d’aigua potable. 

Continuarem amb l’adaptació gradual de la xarxa d’enllumenat públic a la nova tecnologia de 
leds, per millorar l’eficiència lumínica i energètica.  

Demanarem i facilitarem la canalització de 
gas natural a tot el municipi i procedirem a 
l’eliminació del dipòsit de propà del Pou de 
la Clota. 

Instal·larem més papereres en la via pública 
en aquells indrets més transitats per les 
persones. 

Manteniment de l’ arbrat i jardineria del 
poble. 
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ADMINISTRACIÓ I GOVERN 

Continuarem amb la política de transparència pel que fa al govern del municipi, tant a nivell 
informatiu com de gestió. 

Tots els representants municipals, siguin del govern o de l’oposició, tindran la consideració de 
dipositaris de la representació democràtica per delegació de part de la població. 

Crearem una regidoria específica per als barris (Can Güell, Can Guey, Cesalpina i ravals), en línia 
amb allò que expliquem a l’apartat d’Informació i Participació amb relació a la constitució de 
Consells de Barri.  

Estudiarem tots els procediments i tràmits municipals per aconseguir la seva màxima 
simplificació, fent-los més curts i fàcils, quan així sigui possible. 

Continuarem impulsant i modernitzant el Servei d’Atenció Ciutadana, fent-lo més àgil i aprofitant 
les noves tecnologies, tràmits online, etc. 

Elaborarem un Pla Director d’Usos d’Espais i Equipaments del conjunt del municipi. 

Elaborarem un Pla d’Igualtat per als i les treballadores de l’Ajuntament, amb participació de 
representants seus. 

Vetllarem perquè les contractacions i concessions de l’Ajuntament acompleixin uns paràmetres 
mínims de caire social i ètic. 

Després del trasllat a la nova seu i de la millora de les instal·lacions, continuarem treballant en 
la millora de la formació de la Policia Local, ampliant les seves dotacions i optimitzant els seus 
mitjans i l’equipament. 

Fomentarem i prioritzarem les actuacions preventives en l’àmbit de la seguretat ciutadana. 

Vetllarem per la coordinació i la cooperació amb policies municipals dels pobles propers i 
Mossos d’Esquadra. 

Donarem impuls a la col·laboració policia/centres educatius per millorar l’educació cívica i viària. 

Apostarem per la optimització de mitjans i dotació de més recursos al sistema general de 
protecció civil municipal. 

Fomentarem la coordinació entre professionals i voluntariat, en els casos de prevenció o 
d’actuació en esdeveniments públics o d’emergència. 

Enfortirem les polítiques educatives i de sensibilització amb els propietaris d’animals domèstics 
per complir les normes cíviques i de tinença d’animals i per garantir el benestar dels mateixos. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

OBJECTIUS GENERALS 

Impulsar l’activitat econòmica al municipi d’acord amb les característiques del mateix, 
respectant i mantenint l’equilibri amb els trets d’identitat que ens són propis: municipi amb poca 
població (a Torrelles de Llobregat hi ha densitat de 438 hab/km2 mentre que a la comarca és 
de 1.686 hab/km2) i amb una estructura viària pavimentada que no és de pas amb altres 
municipis (municipi de vialitat finalista). 

Tanmateix, l’activitat econòmica que s’hi dona al municipi ha de prioritzar l’ocupació de la gent 
aturada del propi municipi, per facilitar la integració sòcio-econòmica de la població que hi viu 
i evitar al màxim possible els desplaçaments. En aquest sentit plantegem continuar amb la 
política desenvolupada fins ara de subvencionar els nous autònoms (auto-ocupació) i les 
empreses que ofereixin nous contractes de treball estables (45 ajuts per a nous autònoms i 6 
ajuts per a la contractació de personal fix en la legislatura 2015-2019), així com als 
establiments comercials que s’hi instal·lin o reformin el local comercial (13 ajuts donats durant 
la legislatura 2015-2019). 

 

TURISME 

Fomentar el treball creuat entre les activitats de gastronomia local i les activitats de senderisme 
i excursionisme a potenciar de manera sostenible, en coordinació amb el Centre Excursionista 
de Torrelles i altres entitats de caire supramunicipal. 

Evitar la massificació dels entorns naturals del municipi per evitar l’impacte que un accés 
desmesurat pugui tenir en les condicions del medi. 

 

COMERÇ 

Continuar apostant pel comerç̧ de proximitat i de qualitat com alternativa local a la influència de 
les grans superfícies properes de la comarca. Potenciar la marca Km 0. 

Oferir als comerciants tot el suport administratiu perquè funcionin de manera col·lectiva en 
defensa dels seus interessos, respectant la seva autonomia i projecció. 

Revitalitzar la zona comercial creant una marca que aglutini esforços i associï̈ totes les iniciatives 
particulars, oferint l'ajuda administrativa municipal mentre no funcioni una Associació o 
Agrupació de Comerciants. 
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Facilitar la implantació i la remodelació de comerços, tot facilitant els tràmits burocràtics i tècnics 
i, en el cas de nova instal·lació per auto-ocupació per part de persones que hagin capitalitzat les 
prestacions d'atur, subvencionar una part del lloguer durant els primers sis mesos.  

Redacció d’una normativa d’aparadors i retolació comercial que garanteixi una imatge atractiva 
i integrada amb els carrers del poble, que marqui uns mínims i uns màxims de manera que els 
comerços tinguin llibertat dins d’aquest marge de maniobra general. 

Continuar fent campanyes periòdiques de comunicació, promoció i foment del comerç̧ local. 

Fer programes d'actuació que 
impliquin les escoles i les AMPA’s 
amb els comerciants per 
potenciar el consum local (amb 
iniciatives com la creació 
d’àlbums de cromos on els 
infants puguin bescanviar en els 
diferents establiments del 
municipi). 

 

INDÚSTRIA 

Apostar per la indústria agroalimentària generada pels productors locals. 

No permetre la instal·lació d’indústries contaminants ni agressives amb el medi. 

Vetllar perquè totes les activitats compleixin les condicions d’activitat amb les quals s’ha legalitzat 
el seu funcionament. 

 

AGRICULTURA 

Mantenir l’aposta per 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. 

Continuar donant suport a la pagesia ajudant-la a millorar i mantenir les infraestructures de reg.  



 

 
20 

Aplicar mesures efectives de lluita contra la proliferació dels porcs senglars i altres plagues, 
regulant i ajudant al tancament de parcel·les agrícoles i fomentant la col·laboració ́ entre la 
societat de Caçadors i la pagesia local. 

Continuar amb l’aposta estratègica de la Cooperativa com un centre de dinamització agrícola i 
per a la comercialització ́ dels productes locals (proveir el comerç̧ local i venda directa). 

Continuar fent de mitjancers entre propietaris i interessats en treballar la terra per fer possible 
l’accés a l’activitat agrícola, tot oferint desgravacions fiscals o subvencions als propietaris que les 
cedeixin per a conreu com a activitat productiva. 

Fomentar la recuperació dels 
horts privats abandonats o 
descurats i potenciar aquesta 
activitat com a horts socials 
per a aturats i/o persones 
jubilades. 

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. 

 

CONSTRUCCIÓ 

Continuar aplicant el Reglament Municipal de Llicències que, a més de ser un element que ajuda 
a una activitat urbanística controlada, afavoreix els constructors del nostre municipi en ser una 
eina que impedeix l’economia submergida i també la competència deslleial dels constructors de 
fora. 

A totes les peticions d’obres que es presentin a l’Ajuntament s’entregarà un llistat de 
constructors i industrials locals perquè siguin tinguts en compte. 

Amb el compliment de la legalitat sobre la contractació d’obra pública, afavorir l’adjudicació 
d’obres municipals als contractistes locals. 

 

ESPAI DE NETWORKING PER A NOUS PROFESSIONALS 

Generar una zona d’oficines al municipi, de manera que s’hi puguin establir professionals i petites 
empreses, amb especial atenció a iniciativa de joves, evitant la sortida/entrada del municipi, i 
afavorint els comerços i restaurants del municipi.  
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HISENDA PÚBLICA 

 

OBJECTIUS GENERALS 

La pressió fiscal al nostre municipi ha de ser la justa i necessària amb la que puguem oferir una 
prestació de serveis en condicions i, a més, convertir la caixa comuna de l’Ajuntament en la 
gran caixa de solidaritat que permeti que cap persona ni cap família es trobi en situació 
d’exclusió social. 

 

PRESSIÓ FISCAL 

No augmentarem els impostos finals a pagar per damunt de l’IPC, a menys que la situació sigui 
excepcional i sempre de manera extraordinària i provisional, comunicant-ho prèviament a tota 
la població. 

 

LLUITA CONTRA L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA 

Estudiarem la implantació d’una nova taxa per gravar aquells habitatges desocupats de llarga 
durada i que es troben exclosos en el mercat immobiliari. 

 

ENDEUTAMENT 

Hi ha un principi de valoració social que justifica el recurs a l’endeutament per a la realització 
d’inversions de les que en gaudeix la població del municipi: és just que dediquem part dels 
pressupostos futurs a pagar inversions en equipaments fets ara de què en gaudeixen tant la 
població actual com la futura. 

Al marge de les obligacions legals imposades per la legislació general a la capacitat d’endeutament 
dels Ajuntaments (compliment de l’Objectiu d’Estabilitat –dèficit zero– i compliment de la Regla 
de Despesa), que sovint resulten condicions draconianes i que retallen la capacitat de maniobra 
financera dels municipis, considerem que l’Ajuntament no pot assumir un endeutament que 
sobrepassi la seva capacitat de devolució entenent com a tal que no hagi de destinar més del 
25% dels seus ingressos ordinaris a aquesta amortització de préstecs. 

 

TARIFACIÓ AMBIENTAL 

Estudiarem la implementació d’un model individualitzat de pagament just, premiant a qui mes 
recicli i menys residus produeixi. 
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Promourem l’autoconsum energètic particular amb ajudes administratives i bonificacions fiscals 
per a les noves instal·lacions i edificacions. 

 

SERVEIS MANCOMUNATS AMB ALTRES MUNICIPIS 

Potenciarem l’acord amb altres municipis i administracions que permetin serveis mancomunats 
quan la prestació dels mateixos siguin d’abast supramunicipal o tinguin un valor local multiplicat 
per aquesta relació conjunta. 

 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
D’acord amb les directrius de les Nacions Unides, continuem amb l’aportació del 0,7% del 
pressupost ordinari del nostre municipi a projectes de cooperació i solidaritat amb altres 
realitats més desfavorides. Equilibri entre la solidaritat interna a nivell de municipi via pressupost 
de Serveis Socials i altres mesures generals amb la solidaritat internacional en tant que municipi 
del primer món. 

 

 

 

 

 

 


