Propostes vàlides
i desestimades

www.femjuntssentmenat.cat

J PROPOSTES VÀLIDES
Descripció de l’actuació

1. Reparar voreres i carrers de la Vila i urbanitzacions.
2. Dignificar el Parc de la Riera: millorar les condicions i posar-hi taules per pic-nic i barbacoes (4)
3. Tenir el Paratge del Castell en millors condicions.
4. Construcció d’una protectora d’animals.
5. Repoblar el Bosc de Can Peric.
6. Crear un espai per a nens, com ara un parc infantil o berenador (4)
7. Fer més joguines
8. Arranjament dels parcs infantils de Sentmenat.
9. Instal·lar una parada de bus a l’entrada de Can Vinyals.
10. Pipi can (6) i zona corre can (4)
11. Pacificar el centre urbà, eliminant aparcament a la vorera, senyals de 30 i deixant tot
el carrer peatonal, col·locant testos i altra mobiliari urbà.
12. Posar pilones al tram de la plaça J. Oliver des del c/Rectoria fins al c/Poca Farina per
evitar que hi aparquin els vehicles. (2)
13. Condicionar un accés a l’Institut per a vianants.
14. Reformar el pati de la biblioteca. (2)
15. Ampliar voreres al c/Caldes i al c/dels llims.
16. Parc amb barbacoes (ex. Caldes Montbui) amb circuit d’accessoris gimnàstica (ex. Torre
Marimón).
17. Habilitar jocs inclusius als diferents parcs municipals o bé posar en marxa un gran
parc municipal inclusiu per a nens i nenes amb diversitat funcional.
18. Parc amb tobogans gegants, tirolina, gronxadors, espai a l’aire lliure per a la gent gran
i algunes activitats variades (5)
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19. Habilitar un tancament a les zones amb contenidors de deixalles per reduir-ne l’impacte visual (exemples: http://www.dissenybarraca.com/cobreix-contenidor-per-admirar/)
20. Arranjament dels carrers del centre de la població per a convertir-los en zones peatonals o de preferència per als peatons, amb accés limitat per pilones a serveis i a
veïns.
21. Potenciar la zona d’skate park de Can Palau com a zona verda d’oci: millorar l’accessibilitat
a l’espai des de l’avinguda Terrassa; optimitzar l’accés pel camí de la riera que va des
de l’Escola Pública Can Sorts fins a l’actual skate park; convertir l’espai en zona per a
vianants; habilitar-hi material d’oci infantil, material per fer exercici a l’aire lliure, bancs
i papereres i espais amb ombra; rehabilitar l’equipament ja existent; i habilitar-hi una
zona de barbacoes, lavabos públics, una guingueta... (x5)
22. Construir una porxada en algun lloc de Sentmenat per tal de poder fer activitats a
l’aire lliure independentment de la climatologia.
23. Millorar les condicions de la calçada del carrer Juli Garreta.
24. Instal·lar nou enllumenat públic al camí del parc de la Riera fins a la zona de l’skate
park de Can Palau.
25. Habilitar noves fonts d’aigua als entorns de Sentmenat.
26. Arranjar el passatge del carrer Sant Antoni amb carrer Costes de Farigola.
27. Habilitació de camins escolars a tot el poble perquè els nens i joves de la població
guanyin autonomia i puguin desplaçar-se sols a les escoles i a l’institut de Sentmenat,
implicant comerciants i veïns per tal que vetllin per uns desplaçaments segurs dels
menors per la població
28. Convertir el carrer Poca Farina en una via de direcció única.
29. Peatonalitzar la zona propera a l’Ajuntament per fomentar l’activitat comercial d’oci i
de restauració i habilitar nous punts de trobada.
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30. Millorar l’encreuament del C.Francesc Layret amb C.Anselm Clavé: augmentar la
freqüència del semàfor per poder creuar caminant la principal; fer que mentre els
vianants creuen Anselm Clavé tots els semàfors estiguin en vermell; posar passos de
vianants elevats en aquesta cruïlla i també a l’alçada de la plaça de la Vila per reduir la
velocitat dels cotxes i motos; canviar de direcció el C.Francesc Layret com a entrada
al poble i el passeig Ca la Gràcia com a sortida; i moure la parada d’autobús al parc de
la Riera.
31. Estudi i realització d’itineraris de salut per a fer esport, a peu i en bicicleta per a famílies i gent gran.
32. Habilitar un circuit per a bicicletes i motocicletes de trial, per exemple a Can Vilar o a
la zona del castell.
33. Impulsar un corredor natural, amb accés universal, que connecti Guanta i la Font del Roure
sense haver de circular pel casc urbà (https://thegeorider.wordpress.com/2017/08/29/
una-proposta-per-a-sentmenat/ i https://mavg.carto.com/builder/10b24720-cbcb-4ab7-a13d-bd109b5ab4b0/embed).
34. Habilitar pistes d’atletisme a la zona d’equipaments de Can Vilar.
35. Habilitar punts per fer estiraments i exercici a l’aire lliure en diferents indrets del municipi.
36. Habilitar un espai tancat per poder jugar a pilota a qualsevol hora del dia.
37. Habilitar un espai amb arbres i ombra que protegeixi els bancs per poder anar-hi a
llegir i descansar.
38. Impulsar un mapa dels diferents recorreguts i camins possibles amb distàncies i
temps per a caminants.
39. Adquisició de material per a la millora de la Cavalcada de Reis del municipi: carrosses
noves, amb il·luminació i eines pera la construcció i/o modificació, si fos necessari, de
les mateixes.
40. Ampliació vertical de l’accés al magatzem de l’entitat dels Gegants i Capgrossos de
Sentmenat al Pavelló 1 de Maig que permeti resoldre els problemes d’accessibilitat.
41. Habilitació d’un espai on ubicar-hi el rebost solidari.
42. Instal·lació d’un servei de Wi-Fi a l’Escola Bressol.
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43. Suprimir les barreres arquitectòniques, especialment en els trajectes al CAP.
44. Arranjar cal Millonari (jardins) per potenciar l’espai.
45. Habilitar més zones d'aparcament.
46. Renovació de contenidors i papereres.
47. Insta·lar fibra òptica a tots els equipaments municipals.
48. Ampliació de les voreres.
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J PROPOSTES DESESTIMADES
Llegenda de motiu

Aquests són els motius pels quals una proposta pot ser descartada.

MOTIU 1

L’Ajuntament ja ho té previst

MOTIU 2

Forma part de les tasques normals de manteniment de l’Ajuntament

MOTIU 3

Sobrepassa els 150.000€

MOTIU 4

No és viable tècnicament

MOTIU 5

No és competència de l’Ajuntament

MOTIU 6

Proposta massa genèrica

MOTIU 7

Proposta ja realitzada o en realització

MOTIU 8

No es tracta d’una inversió

MOTIU 9

Contradiu plans ja aprovats

MOTIU 10

No respecta el marc legal vigent

MOTIU 11

Requereix d’un projecte o estudi previ
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Motiu

Eixamplar el carrer davant del CAP i d’aparcament.

7

Posar llums als camins de terra.

9

Millorar carreteres. (2)

5

Cursos varis per a la població, com ara taller d’edició de vídeo, què fer
amb un mòbil. (3)

8

Aula d’informàtica i noves tecnologies.

7

Reparació calefacció del CAP.

5

Microbús amb recorregut per les urbanitzacions.

8

Un parc al Castell.

11

Cens de gossos amb ADN per identificar per les femtes.

8

Campanya recollida fems

8

Fer inversió per la neteja de carrers i parcs. (6)

8

Comprar pisos socials.

7

Arranjar la Riera a Can Vilar.

5

Arranjar la Riera a Salesians.

5

Que quan faci una instància a l’Ajuntament sigui contestada i no tingui de
recórrer a instàncies superiors per resoldre el problema.

8

Que l’Ajuntament funcioni com a tal, ja que ha estat escollit per el poble i
el poble a de ser atès com cal.

8

Que a Sentmenat es faci d’una vegada per totes una residència per a
gent gran, ja que fa quatre dècades que l’esperem, sempre es en el programa electoral i no es realitza mai.

3

Habilitar Cal Milionari en residencia 3a edat.

3
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Motiu

Centre de dia gent gran amb menjador.

3

Habilitar el Centre d’Entitats de la Plaça de la Vila com a centre de dia i
local de joves.

3

Asfaltar el camí de Can Palau.

11

Tirar a terra l’actual mòdul de recuperació del CAP i construir-lo a la part
de darrera que queda lliure.

5

Projectar una rotonda a la cruïlla del c/Rectoria amb el c/Teixidores a fi
d’ordenar millor el trànsit de vehicles per evitar excés de velocitat. (2)

11

Posar càmeres de vigilància a espais públics.

7

Regular les direccions dels carrers i arreglar l’asfalt.

6

Variant per desviar trànsit pesant del centre del poble.

5

Participar en la potenciació del Coro.

8

Ludoteca infantil municipal per als infants de Sentmenat adequada a la
normativa vigent d’espais infantils i amb un parell d’educadors. L’espai
hauria d’oferir un servei de lleure de qualitat on els infants puguin gaudir
del joc i la creativitat d’una manera lliure i econòmicament viable, i on
aquells nens i nenes més vulnerables del poble puguin socialitzar-se i
reduir així les desigualtats existents. A més, hauria d’incorporar racons de
joc simbòlic, experimentacions creatives, ajuda a l’estudi... (x2)

3

Instal·lar un sistema d’aire condicionat a l’Escola Bressol.

7

Impulsar un espai d’aprenentatge infantil i familiar on es realitzin tot tipus de tallers, xerrades, formacions, activitats lúdiques i educatives...

8

Impulsar una campanya de conscienciació ciutadana sobre la necessitat
de recollir de la via pública les deposicions dels animals de companyia, i
augmentar la vigilància per donar compliment a l’ordenança d’higiene i
urbanisme.

8

Augmentar la periodicitat de la neteja de les voreres.

8

Apostar per fer de Sentmenat una vila neta.

8
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Motiu

Aplicar una capa de vernís als bancs de fusta abans que es facin malbé.

8

Asfaltar les sortides de Can Palau, el parc de la Riera i can Ramoneda.

11

Habilitació d’un pàrquing soterrat a la plaça Lluís Companys que comuniqui
amb el carrer Coromines

3

Urbanització de Can Canyameres: pavimentar tot l’asfalt, posar papereres i
ampliar contenidors, neteja profunda de recollida d’escombraries i d’altres
deixalles, desbrossar el sota bosc, i gestionar les cases ocupades.

3

Construir un observatori mediambiental des del principi del parc de la
Riera fins a la falda del castell i els voltats d’aquest.

3

Ampliar les guàrdies, sobretot de pediatria, a Sentmenat. Ampliar els
serveis sanitaris durant el cap de setmana, en especial les guàrdies
mèdiques i d’infermeria.

8

Construir una residència municipal o de titularitat privada amb centre de
dia per a la gent gran.

3

Obrir el pas als vehicles de l’institut al pàrquing de terra.

9

Augmentar el nombre de línies d’autobús que connectin amb poblacions
com Barcelona, Sabadell, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Terrassa.
(x3)

5

Enllaçar els carrers Coromines i Gaudí amb el carrer Antoni Falguera per
donar accés directe a l’ambulatori.

11

Habilitar un passeig que vagi de des la sortida del poble per la carretera
de Castellar fins l’escola Corazón Inmaculado de María.

5

Avançar l’horari d’obertura de la piscina coberta els dies laborables (07:30
h.).

8

Fomentar la pràctica esportiva pels entorns de Sentmenat.

8

Habilitar un espai municipal, similar a l’Ovella Negra, dirigit a tots els grups
d’edat del municipi. Proporcionar concessions al col·lectiu de gent gran
per tal que puguin impulsar locals d’oci dins d’aquest espai comú; una
zona de lleure infantil i bars pels nens de més edat.

11
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Motiu

Arranjar el camí de la Font Falsa.

7

Arranjar els camins del Bosc de Guanta.

7

Instal·lar baranes al camí de Guanta.

9

Construir/habilitar un centre cívic.

3

Millorar les graderies del camp de futbol.

7

Senyalització viària al camí de Guanta.

10
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