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PROGRAMA ELECTORAL 2019 - JUNTS PER
CAPELLADES
Esport
-

Canvi de la teulada del poliesportiu i del seu lluernari. Aprofitarem per instal·lar

el màxim de m2 de coberta amb plaques fotovoltaiques per compensar les emissions
de C02 del consum públic d’electricitat a Capellades. Volem contribuir a la sostenibilitat
dels equipaments públics.
-

Adequació d’una nau esportiva a l’antiga fàbrica Guasch en converses amb la

propietat i amb les entitats.
-

Estudiarem i amb consens amb les entitats esportives del poliesportiu

l’adaptació de l’antic alberg municipal en espais dignes i adequats per les entitats on hi
podran tenir despatxos i sales de reunió ; Bàsquet/ Unió Esportiva, Futbol Sala,
Hoquei, Rítmica, etc.
-

Obrir una línea de subvencions per la compra anual de material per les

diferents entitats esportives.
-

Volen reiniciar la Festa de l’Esport per aglutinar els/les esportistes de totes les

entitat capelladines, en definitiva fer poble.
-

Seguirem amb la línia de subvencions destinades a famílies per sufragar

activitats esportives.
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Les contínues goteres de la teulada del poliesportiu mereixen una solució definitiva. Des de Junts per
Capellades volem tornar a restituir el lluernari central, procedir a un canvi de teulada i estudiar de posar-hi
plaques fotovoltaiques per fer més sostenible la il·luminació general del poble.
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Institucions, governança, ciutadania, convivència i participació ciutadana
-

Actes, xerrades i accions per normalitzar el fet LGTB.

-

Actuació ferma i decidida pel compliment de l'ordenança de tinença d'animals

domèstics (En el període d’un any tots els animals de companyia han d’estar xipats i
censats.)
-

Control de colònies de gats.

-

Programes més ferms de reducció de les colònies de coloms.

-

La participació ciutadana ha de ser un fet normal en el disseny dels

equipaments públics, de les ordenances i de les activitats a Capellades. Des de Junts
per Capellades impulsarem espais de democràcia deliberativa, participativa i on
construir l’hàbit de la participació en el comú. Seguirem impulsant el Consell de
Seguretat, el Consell de la Dona i LGTB, el Consell de la Infància el Consell Municipal
d’Accessibilitat i la Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer, així com la ADF, etc.
-

D’acord amb la normativa catalana Capellades té el seu escut normativitzat.

Proposem que també tingui la seva bandera com ja tenen molts municipis i comarques
de Catalunya de tot tamany.
-

L’Ajuntament no té el seu inventari ni elaborat ni aprovat. D’acord com marca la

normativa dedicarem esforços a l’elaboració de l’inventari municipal de béns immobles
i mobles.
-

Prioritzarem la contractació pública amb criteris ambientals i socials.
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Espai verd i urbà
-

La NETEJA de Capellades ha de ser una prioritat.

-

Renovació de l’arbrat urbà de Capellades. El govern CUP-ERC ha estat molt

poc proactiu en la substitució dels arbres malalts i elements del verd urbà general.
Volem que el primer any de legislatura es procedeixin a plantar arbres en tots els
escocells buits.
-

Cal complir amb la neteja de les franges de seguretat en els espais perimetrals

a les zones forestal, especialment la zona de Mas Teixidor i Font Cuitora.
-

Per a que Capellades torni a ser Capellades, començarem per la reurbanització

de les places capelladines; plaça Àngel Guimerà, Verdaguer, Sant Miquel i el carrer
d’Oló.
-

Canvi de model de la il·luminació dels carrers de Capellades. Volem que sigui

una prioritat en la inversió i en el model de gestió. El model actual no funciona.
Proposem externalitzar el servei de manteniment i gestió així com el finançament per
una forta renovació dels equipaments.
dintre d’aquest apartat d’inversió proposem instal·lar més de 500 m2 de plaques
fotovoltaiques per neutralitzar els efectes de CO2.
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Massa sovint hi ha els carrers i places de Capellades a les fosques. Fet que genera molta inseguretat i
malestar en el veïnat.
Aquesta problemàtica s’arrossega des de fa vàries legislatures. Proposem un canvi de model de gestió
que comporti una inversió general amb menys consum elèctric, fonts d’energia més sostenible i un
funcionament correcte del sistema.

Espais verds com als voltants de la Bassa, petits parcs, Ronda del Capelló. etc. els manca la renovació
periòdica de l’arbrat o de la vegetació arbustiva. Plantegem un concurs cuadrianual de manteniment de la
jardineria.

6

-

Volem un cementiri més net i arreglat. Establirem un servei de manteniment i

de jardineria setmanal.

Des de Junts per Capellades pensem que cal un millor manteniment del cementiri municipal. No només
quan s’acosten les dates de Tots Sants, l’1 de Novembre.
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Espais naturals i de lleure
-

Neteja i manteniment de les fonts, camins i corriols que envolten Capellades.

Volem una dignificació dels espais naturals, patrimonials i de lleure.

Fonts com la de Llargandaix, la dels Capellans, etc. són espais naturals que cal dignificar d’acord amb els
propietaris.

-

Volem la priorització de la Via Blava. Capellades no pot donar l’esquena al

Capelló. El rius Anoia ha de ser una espai a recuperar com ja ho han fet Igualada i
Vilanova del Camí. Els anoiencs i capelladins hem de poder anar d’Igualada a Piera
vorejant el riu Anoia.
Des de Junts per Capellades ja hem traslladat la nostra inquietud i al·legacions a la
Generalitat per tal que l’ampliació de la C-15 sigui respectuosa amb la futura via Blava
i amb el conjunt de la Cinglera del Capelló.
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Dinamització econòmica
-

Obrir el debat amb el sector del comerç i serveis per valorar fer un mercat el

dissabte als matins.

-

Dinamització industrial i del comerç de Capellades, amb l’anàlisi i accions

derivades de l'anàlisi/investigació (mercat, facilitat de sol o d'impostos per a la
indústria)
-

Potenciar el turisme cultural, gastronòmic, rural i mediambiental en xarxa amb

els municipis de la comarca de l’Anoia i el Consell Comarcal.
-

El govern de la CUP-ERC ha tingut paralitzat l’obertura del Parc Prehistòric de

Capellades. Cal un govern que aposti fermament i de forma decidida per aquest
projecte.
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Cultura
-

Publicarem la darrera edició de la Història de Capellades.

-

Potenciarem la difusió més enllà de Capellades del Festival d’Orgue, el Paper

de Música, etc.
-

Establirem un programa de noves inversions a la sala teatre de La Lliga d’acord

amb els seus usuaris i amb la Junta de la Societat La Lliga.
-

Nou acord amb la Societat La Lliga per a garantir el servei de consergeria a la

sala teatre.
-

Pla d’acció cultural a quatre anys, que calendaritzi les activitats culturals de la

vila (exposicions, concerts, programació infantil, etc.)
-

Traslladarem l’espai infantil de la planta baixa de la Biblioteca Municipal a la

primera planta per a doblar l’espai destinat als infants.

Benestar social
-

Des de Junts per Capellades proposem reconèixer la tasca d'àvies i avis en les

famílies i en la cura dels néts. Farem la festa i dia dels avis amb jocs, xerrades etc com
a reconeixement i trobada intergeneracional.
-

Augmentar les hores de suport a les escoles amb educadors i serveis socials.

-

Es buscarà negociació amb la banca per a disposar de l’habitatge social

necessari a Capellades per a la gent vulnerable, enlloc que aquests pisos estiguin
ocupats il·legalment en detriment de les famílies necessitades.
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Ensenyament
-

Reconeixement de la figura del docent a través d’activitats que consensuarem
amb la comunitat educativa.

-

Suport i promoció dels programes de lectura a través de la Biblioteca Municipal
i de les biblioteques escolars a tots els centres educatius.

Joventut
-

Seguirem desenvolupant el Pla Local de Joventut amb subvencions i suport per

ajudar a que els joves duguin a terme les seves activitats.
-

Garantir activitats juvenils en espais com el teatre de La Lliga, el futur espai

polivalent de l’antic escorxador o altres espais municipals.
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Medi ambient i sostenibilitat
Per les persones que constituïm la candidatura de Junts per Capellades el medi
ambient i la sostenibilitat són eixos fonamentals del nostre programa electoral. El
desenvolupament sostenible és un concepte en si mateix i transversal en la resta
d’actuacions municipals.
És així que proposem:
1. Un govern de Junts per Capellades posarà a màxima prioritat en estar
amatents en l’ampliació de la C-15 a quatre carrils pel for impacte paisatgístic
al congost del Capelló. Ampliació sí, però amb el mínim impacte. Des de
Junts per Capellades hem presentat al·legacions al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat per tal de garantir un desdoblament respectuós
amb els interessos dels capelladins/es.

Reunió de la regidora Elisabet Serret i del regidor Marcel·lí Martorell amb el conseller de Terrritori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, el darrer mes de març.

2. Seguir desenvolupant la recollida porta a porta i l’ús de la deixalleria mòbil i la
municipal incentivant el seu ús a tots els usuaris capelladins.
3. Promocionar la recollida i reciclatge d’oli usat domèstic i dels serveis.
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4. Treballar a mitjà i llarg termini per una taxa d’escombraries discriminatòria que
premiï als ciutadans i famílies que més reciclen però també als que
produeixen menys escombraries sota el concepte de “qui contamina paga”.
D’aquesta manera qui més escombraries produeix i qui menys recicla ha de
pagar una taxa més alta. Per contra, qui més recicla i menys escombraries
produeix hauria de pagar menys.
5. Junts per Capellades treballarà per la instal·lació de calderes de biomassa en
els espais públics on sigui possible; escoles, ajuntament, escola bressol, etc.
Per economia, per contribuir a la sostenibilitat de les instal·lacions públiques
municipals i a la gestió de l’entorn forestal de la nostra comarca.
6. L’Ajuntament posarà una enginyer tècnic per consultes ciutadanes en matèria
energètica i de plaques solars. Es tracta que les famílies puguin consultar si la
seva potència contractada és la necessària. D’aquesta manera es podrà
abaixar la factura elèctrica de moltes famílies.

7. Millora de la il·luminació als carrers de Capellades. No pot ser que bona part
dels carrers (C/ Sarrià de Ter, C/ Carme, Pl. D’Espanya o C/ Amador Romaní)
els manqui il·luminació cada dos per tres. Proposem un canvi general de
línies, la reducció del consum mitjançant tecnologia LED i tenir en compte el
màxim de criteris ambientals. Entenem que cal externalitzar aquesta gestió.
En els darrers 10 anys, l’Ajuntament ha estat incapaç de resoldre-ho pels seus
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propis mitjans. Aquestes millores seran unes de les condicions per qualsevol
acord de govern.

Seguretat
Capellades no es pot permetre ser condescendents amb l’ocupació il·legal
d’immobles
Durant aquests últims anys, l’Ajuntament ha permès que s’ocupessin multitud
d’immobles per tota la vila amb total impunitat i, fins i tot en alguns casos, amb el
suport de regidors de l’equip de govern, cosa que ha provocat un total efecte crida
d’okupes que han trobat totes les facilitats per entrar il·legalment a immobles,
ocupar-los i a més en molts casos connectar serveis com l’aigua o l’electricitat
directament a la xarxa pública, pagada per tots els capelladins.
És així que proposem:
1. Els serveis socials s’encarreguen de buscar la millor solució per a cada cas
particular, però el nostre deure és fer complir la llei i no podem permetre que
gent que no té cap tipus de problema de falta de recursos, es dediqui a burlar
la llei i fer pagar la seva falta de saber viure en comunitat a tots els
capelladins.
2. Estudi per posar càmeres en espais concrets de la vila per a controlar vehicles
sospitosos i prevenir actes vandàlics.
3. Dotarem a la Policia Local de les eines i recursos necessaris.
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Urbanisme i patrimoni
Pla d’actuació urbanística integral i global que començarà per les places i eixos
principals de cada zona de Capellades que ajudin a la mobilitat i accessibilitat dels
vianants i al desenvolupament del comerç mitjançant la millor connectivitat entre
espais.
1. Reformar i convertir en peatonal la plaça Verdaguer (amb l’excepció de
l’entrada de vehicles d’emergència, càrrega i descàrrega i mercat setmanal)
2. Capellades necessita un arranjament general de voreres i asfaltat. Junts per
Capellades engegarem un pla quatriannual per un arranjament general de les
voreres del poble per fer-les més accessibles per persones amb dificultat de
mobilitat.
3. Capellades no ha revisat el seu cadastre ni el Pla General des del 1987. Un
municipi viable no pot estar prop de 40 anys sense cap revisió ni plantejament
de futur. Volem començar a iniciar el procés de revisió per plantejar el
Capellades que volem pels propers quaranta anys. Estem parlant del
Capellades des d’ara fins el 2060. El Capellades pels nostres fills, filles, nets i
netes.
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Moltes voreres de Capellades necessiten d’un arranjament general. Cal un pla general d’asfaltat i
arranjament de voreres.
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Molí de Cal Titllo, element i exemple de preservació del patrimoni arquitectònic i històric de Capellades.

Equipaments municipals
Des de Junts per Capellades promocionarem la preservació del patrimoni
arquitectònic de Capellades així com els equipaments públics.

Edifici del Molí de la Vila
Edifici històric seu del Museu Molí Paperer de Capellades que al llarg dels anys s’ha
anat equipant i posant al dia. Des de Junts per Capellades proposem :
-

Construir la roda d’aigua del molí.

-

Restaurar el canal d’aigua de dins el recinte de la Piscina Blava.

-

Posar el bagant al final de la Bassa.

-

Mantenir l’escenari de la Piscina al mateix espai, però fer-lo desmontable.

18

Cal Ponet
-

Des de la seva construcció, no hi ha hagut cap reforma d’aquest espai.
Cal pensar en rehabilitar Cal Ponet perquè l’espai no es degradi i compleixi
totes les normatives actuals.

Cal Ponet necessita un la rehabilitació de la façana i de les finestres. Plantegem un ordenament i pla
d’activitats a llarg termini. Cal també una petita reordenació de l’espai del C/ Divina Pastora i Plaça de l’1
d’Octubre per millorar la seguretat dels alumnes de l’escola, els usuaris de Cal Ponet i la dignificació de
tot l’espai.

Escorxador
-

Recuperar l’escorxador per a fer-lo un espai d’una única sala polivalent.
D’aquesta forma l’espai no s’aniria degradant i serviria per fer-hi múltiples
activitats (exposicions, concerts, actes d’entitats, xerrades, etc.)

Caserna
Cal continuar treballant per fer possible el traspàs de la Caserna de la Guàrdia
Civil de Capellades al municipi per fins d'interès social.
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