DESENVOLUPAMENT LOCAL
URBANISME, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT
EN CURS
Seguir apostant pel desenvolupament urbà i donar continuïtat al projecte de Pla de Barris
que facilitarà la comunicació
entre les diferents parts del municipi i farà més accessibles els
serveis i els comerços. Paral·lelament, finalitzarà la reordenació del centre i l’arranjament del
fora muralla.
Vist aèria del nucli antic

+ INFO

EN CURS
Participar de forma activa
al projecte territorial estratègic Xarxa de municipis de la
C-17 per coordinar els objectius i els interessos comuns
dels actors públics i privats
d’aquest espai productiu.

Pàgina web dels municipis de la Xarxa C 17

PREVISIÓ
Obrir un procés participatiu
per redactar un nou POUM
(Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal) i plantejar un debat sobre quin model urbanístic volem per al municipi.

EN CURS
Continuar treballant per a la
legalització del barri de Sant
Pau. S’està començant a
treballar per iniciar la urbanització per fases del barri. Està
previst fer-ho en tres fases.

+ INFO

Vista aèria de Sant Pau

Vista aèria de Centelles

+ INFO

+ INFO

...

PREVISIÓ
Fer una anàlisi amb diversos
àmbits de la població per
reedefinir la zona del Vapor
com a eix vertebrador del
municipi.

EN CURS
Continuar treballant per millorar
la mobilitat i fomentar la sostenibilitat canviant la senyalització
potenciant accions a alguns
dels carrers del municipi, com
l’ampliació prevista del carrer del
Vapor.

Nova senyalització al carrer de Collsuspina. 2018

+ INFO

Vista actual de la zona del Vapor, setembre 2018

...
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
URBANISME, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT

Estació de Renfe, setembre de 2018

+ INFO

EN CURS
Apostar per remodelar l’estació de RENFE i per crear un
aparcament al sector del carrer
dels Casals amb l’objectiu que
esdevingui un espai accessible
per a tothom. Alhora, continuar
essent proactius conjuntament
amb altres alcaldes de la zona,
per aconseguir el desdoblament de la via del tren i per
millorar la línia R3 i la de bus.

EN CURS
Reformar la passarel·la
actual del pont de la via
com element arquitectònic
històric.

Obres de restauració de la passarel·la, juny de 2018

EN CURS
Fer camins saludables per
a les persones més grans
i incentivar els recorreguts
del poble amb informació
addicional a través del Wi-Fi,
Wikiloc o codis QR.

EN CURS
Treballar amb la Diputació
per millorar l’accés des de
la carretera de Sant Feliu,
especialment a la zona de la
Residència i la carretera de
Banyeres.

Carretera de Sant Feliu a la zona de la Residència. Gener 2016

Codis QR de la passejada poètica. Abril de 2017

+ INFO

EN CURS
Instal·lar plaques solars per
a l’autoconsum a la piscina
municipal, l’escola bressol
Niu d’Infants i l’Escola Xoriguer.

EN CURS
Potenciar els hàbits saludables,
com desplaçar-se amb bicicleta
i apostar clarament pels vehicles
elèctrics, i crear recorreguts individualitzats per a persones amb
mobilitat reduïda.

Vehicle elèctric de l’Electra

+ INFO

Plaques solars a la piscina coberta. Maig de 2018
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
URBANISME, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT

MEDI AMBIENT

PREVISIÓ
Fer un pas per a vianants entre Centelles i els Hostalets
conjuntament amb la Diputació i l’Ajuntament de Balenyà.

Presentació del pas feta el mes de maig de 2017

...

EN CURS
Dur a terme un programa
de seguiment i control de
la població de coloms i de
prevenció del mosquit tigre, a
més d’un control de plagues
urbanes com rosegadors,
conills i insectes.

Control de la població de coloms, 2016

+ INFO

EN CURS
Fer un pla de millora de la
deixalleria municipal revisant
la normativa i adaptant-la a la
legislació i un seguiment de la
recollida de residus dels polígons industrials i dels retorns
econòmics pel seu reciclatge.
Paral·lelament, realitzar una
renovació dels contenidors.
Deixalleria municipal

+ INFO

EN CURS
Establir programes de conscienciació per a millorar la
recollida selectiva i fer un
seguiment a partir de l’adjudicació del nou contracte.

Contenidors per a fer recollida selectiva

+ INFO
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
MEDI AMBIENT
EN CURS
Realitzar un seguiment de
la qualitat de l’aigua de les
fonts naturals analitzant més
de 100 paràmetres de tipus
microbiològic i/o químic i
difondre les analítiques

La font Grossa

EN CURS
Revisar i mantenir l’espai i
el camí fluvial del Congost i
la riera de la Llavina, alhora
que es potencien actuacions
de conservació de la fauna
autòctona.

Riera de la Llavina

FINALITZAT EL 2017
Revisar i actualitzar
l’Agenda 21 i actualitzar
les dades del període 20022014 de paràmetres inclosos
a l’Auditoria Ambiental de
Centelles.

EN CURS
Participar en entitats de
medi ambient com la Xarxa
de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat, la Xarxa de custòdia del territori o el Consorci
per a la Defensa de la Conca
del Besòs, entre d’altres.

Campanyes de sostenibilitat

Presentació Agenda 21. 25-9-2017

+ INFO

+ INFO

EN CURS
Donar suport a la recollida
selectiva d’envasos de vidre
als comerços d’hostaleria i
restauració i potenciar la recollida selectiva de la fracció
orgànica.

EN CURS
Potenciar campanyes informatives sobre tinença
responsable d’animals de
companyia i el Pla anual
d’activitats de sensibilització
ambiental.

Campanya per a la recollida d’excrements animals

+ INFO

Cotenidors de vidre per a l’hosteleria

+ INFO
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
MEDI AMBIENT
PREVISIÓ
Realitzar un inventari d’horts
del municipi.

Horts urbans i periurbans 2015

Cartell del programa Desendolla’t

EN CURS
Crear una ordenança d’olors
per a la regular aquest àmbit.

EN CURS
Fomentar activitats de sensibilització ambiental com
la participació a la jornada
Let’s Clean Europe de neteja
de rius i l’estalvi d’aigua a la
jornada de la Botiga al carrer.

Jornada Let’s Clean 2015

+ INFO

EN CURS
Seguir donant suport a les
escoles i a les AMPA en
temes de medi ambient per
potenciar iniciatives com el
programa Desendolla’t o el
projecte EDUCO i fer un seguiment del Pla d’Acció d’Energia
Sostenible. Alhora, seguir
donant suport a estudiants de
Medi Ambient en pràctiques.

Crear una ordenança per regular les olors al poble

EN CURS
Participació a la setmana de la
mobilitat sostenible i segura.

Bicicletes a l’escola Xoriguer
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
CULTURA I FESTES
EN CURS
Seguir donant suport a totes
les entitats del municipi i
potenciar les iniciatives culturals que sorgeixin a la vila.

Festa Major

EN CURS
Consolidar el Centre d’Art
el Marçó Vell i altres espais
com a ubicacions de referència d’exposicions i millorar
els equipaments i la difusió
dels esdeveniments.

Exposició al Marçó Vell

+ INFO

EN CURS
Millorar espais com la riera
Blanca acondicionant els
seus serveis. Crear un espai
d’assaig per als tabalers
de Cabrons i Bruixes, aïllat
acústicament. Separar l’entrada de l’Escola de Música
de la del teatre i seguir fent
millores tècniques al Casal.

PREVISIÓ
Impulsar descomptes per
a esdeveniments del poble
vinculant-ho amb el comerç
local i alhora crear noves
activitats a les festes consolidades i promoure noves
iniciatives al llarg de l’any.

Carrer Nou durant la Botiga al Carrer

+ INFO

...

2019

Espai de la riera Blanca

PREVISIÓ
Ampliar la biblioteca, vincular la sala polivalent a l’Arxiu
Municipal, crear-hi una sala
d’estudi i ampliar l’horari
d’obertura.

EN CURS
Repensar festes i incorporar
noves activitats per donar resposta als interessos de col·lectius
diversos.

Recolzar iniciatives de grups com Accent Jove

+ INFO

Sala de la biblioteca La Cooperativa

+ INFO

...
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
CULTURA I FESTES
EN CURS
Seguir fent un Cau de
Bruixes de referència d’àmbit
nacional i continuar potenciant concerts i iniciatives
com les Vesprades de tardor
i el Cicle de duets de jazz i
músiques improvisades.

Carrer Socós durant el Cau de Bruixes

+ INFO

EN CURS
Treballar amb la Fundació
Cerdà per digitalitzar-ne
el fons de documentació i
editar llibres que difonguin el
patrimoni cultural de la vila.

Presentació de l’Espai Cerdà, juny 2016

+ INFO

EN CURS
Potenciar campanyes de
prevenció i sensibilització
al llarg dels actes de la Festa
Major per tal de conscienciar
el jovent sobre els perills.

Campanyes de prevenció

+ INFO
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME I PATRIMONI
EN CURS
Seguir ampliant el sòl industrial, fomentant la implementació de noves empreses
i facilitant l’expansió de les
actuals, a més d’oferir suport
des de Promoció Econòmica
a la indústria i als comerços i
serveis de la vila.
Vista aèria del polígon de la Gavarra

EN CURS
Fomentar el comerç i
el turisme com a filons
ocupacionals i de creació
d’activitats econòmiques.

Logo de Centelles és màgia

PREVISIÓ
Aprofitar els terrenys de
l’antiga MAT per ampliar els
solars industrials.

Terrenys a la zona del polígon

PREVISIÓ
Reconvertir el palau dels
Comtes en un edifici de serveis econòmics.

...

...

Vista posterior del Palau dels Comtes

EN CURS
Consolidar la Fira de la Tòfona, la Fira de la Ratafia i la
Fira de la Cervesa com a referents nacionals del sector.

EN CURS
Treballar conjuntament amb les
àrees de Cultura i Festes per difondre i potenciar la gastronomia,
les fires i el patrimoni local.

Fira de la Ratafia

+ INFO

Fira de la Tòfona

+ INFO
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME I PATRIMONI
EN CURS
Ampliar els aparcaments
gratuïts al centre i construir
un aparcament d’autocaravanes.

Inauguració Osona, territori camper. 5-6-2018

+ INFO

Pàgina web de l’espai Cerdà

EN CURS
Donar impuls a la plataforma
Cerdà per commemorar els
200 anys del naixement de
l’il·lustre centellenc, una plataforma digital de consulta i actualitat sobre l’estudi i obra de
l’enginyer que permet accedir a
tots els documents cedits per la
seva família a l’Ajuntament de
Centelles i als fons a l’entorn de
la seva figura i obra.

+ INFO

PREVISIÓ
Promoure els paquets turístics i fer incís en el mercat
dominical.

...

Mercat dominical

EN CURS
Treballar amb l’Espai Cerdà,
on es tracta l’estudi i la difusió del personatge, la seva
obra i el patrimoni a l’entorn
de la seva casa natal, conjuntament amb la Diputació
de Barcelona i la propietat.

Mas El Cerdà. 2-12-2018, Inauguració de l’exposició A Cerdà
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