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PRESENTACIÓ
Em satisfà poder presentar als veïns del nostre municipi aquest treball, que és el resultat de la feina portada a terme per l’equip
de govern, treballadors de Cabrera d’Anoia, i Tècnics de la Diputació de Barcelona, als que agraeixo el seu esforç, dedicació i
professionalitat.
En aquest document que us presentem avui, queda reflectida la voluntat d’aquest Govern envers l’esdevenir del nostre
municipi.
Més enllà d’una relació d’inversions a realitzar, tractem d’exposar en negre sobre blanc com volem que evolucioni
Cabrera d’Anoia en els propers anys.
En definitiva, un full de ruta, on s’emmarca des de la millora de les relacions entre els diferents nuclis del municipi, al
desenvolupament de l’economia local i com no, el respecte al medi ambient. També la millora dels serveis generals com poden
ser, una escola nova, una depuradora, vies de comunicació, zones d’esbarjo, equipaments lúdics i esportius, etc.
Tot esperant que aquest document sigui també del gust i serveixi com informació al ciutadà de la feina feta i la que volem
desenvolupar pel nostre Ajuntament.
Salutacions,

Jaume Gorrea Ortiz
Alcalde de Cabrera d’Anoia
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Missió
La missió de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia és treballar per oferir una millora de
la qualitat de vida al conjunt de veïns i veïnes. Ho fem a través d’una governança
equitativa i cohesionadora i d’una gestió acurada que impulsa el desenvolupament
econòmic del nostre poble.

Visió
Transformar Cabrera d’Anoia en un poble modern, ben comunicat, viu, i pròsper
econòmicament. On tothom, sigui del nucli de població que sigui, tingui el sentiment de
pertinença al nostre poble.

Valors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Transparència
Honestedat i integritat
Humiltat
Proximitat
Justícia Social
Bondat
Treball en equip
Innovació
Dinamisme

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1

Atraure majors oportunitats de desenvolupament econòmic
i d’ocupació al municipi

2

Impulsar el turisme a partir de la riquesa de patrimoni
natural, artístic i cultural de Cabrera d’Anoia

3

Esdevenir un model de municipi ben connectat, sostenible,
amb uns espais públics amables i serveis de qualitat que
atraguin nova població.

4

Impulsar la dinamització social del conjunt de població
que consolidi el sentiment de pertinença al nostre poble.

5

Garantir una administració moderna, oberta, transparent i
propera.

1

Atraure majors oportunitats de desenvolupament
econòmic i d’ocupació al municipi
Atraure comerç al municipi per generar treball

Objectiu específic
1.1

Elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) per potenciar el turisme rural
Obertura de rutes de senderisme

Suport econòmic a les families
Objectiu específic
1.2

Creació de la Cistella Tributària
Bonificació per reciclatge

2

Impulsar el turisme a partir de la riquesa de
patrimoni natural, artístic i cultural de Cabrera
d'Anoia
Millorar els espais del municipi que siguin turístics per generar riquesa

Objectiu específic
2.1

Millora de la senyalització i accessibilitat de l'Itinerari dels Salts d'Aigua
En procés de redacció l'estudi per donar a conéixer a l'àmbit turístic de la Vall de l'Anoia.
S'està finalitzant, conjuntament amb DIBA i Generalitat, els treballs d'aprovació del projecte de les Vies
Blaves

Donar a coneixer el nostre municipi
Objectiu específic
2.2

Millora de la comunicació de la Cursa anual Salts d'Aigua
Millora de la comunicació del Mercat anual TastaCabrera i TastaPrimera

Impulsar la difusió i coneixement dels vins i caves del municipi
Objectiu específic
2.3

Donar visibilitat a les dues caves del municipi al web institucional

3

Esdevenir un model de municipi ben connectat,
sostenible, amb uns espais públics amables i
serveis de qualitat que atraguin nova població
Invertir en millorar els serveis del municipi per atraure més gent a viure-hi

Objectiu específic
3.1

Construcció de la nova escola
Pavimentació del nucli de Canaletes
Millora del parc infantil
Ampliació horaris d'atenció mèdica
Realització d'inversions esportives a la zona de la piscina del Castell
Creació del servei d'informació i atenció a la infància i a la Dona
Ampliació dels horaris de l'escola bressol
Eliminació dels obstacles de les voreres per millorar la mobilitat

Planificar un territori que afavoreixi la sostenibilitat i el medi natural
Objectiu específic
3.2

Creixement urbà en el nucli de Canaletes
Ampliació dels punts de recollida per fomentar el reciclatge
Construcció d'una deixalleria
Realització d'una estació depuradora d'aigües residuals a la Riera de Gramar

Millorar l'accessibilitat dels diferents nuclis de població
Objectiu específic
3.3

Millora del camí de Canaletes a Can Ros, passant per Can Formiga
Re-asfaltament de l'accés del Castell a Capellades
Creació de la via verda de Cabrera d'Anoia que unirà els 3 nuclis

4
Objectiu específic
4.1

Impulsar la dinamització social del conjunt de
població que consolidi el sentiment de pertinença
al nostre poble
Fomentar el moviment de la joventut de Cabrera d'Anoia
Creació d'un espai juvenil d'skate parc
Creació del servei d'assessorament i acompanyament a joves en la recerca d'estudis, feina i beques
Fomentar l'esport d'equip, dotant al municipi de pistes poliesportives
Continuar amb la figura del tècnic compartit de joventut

Motivar el moviment de la gent gran de Cabrera d'Anoia
Objectiu específic
4.2

Creació d'un programa d'assistència per a la gent gran, en especial la que viu sola através de la creació
d'un voluntariat

Fomentar la cultura
Objectiu específic
4.3

Continuar amb el sistema d'ajuts a l'àmbit de les associacions
Continuar amb el sistema d'ajuts per a la mobilitat als estudiants que cursen estudis fora del municipi
Continuar amb el sistema d'ajuts a families dels nens del CEIP

5

Garantir una administració moderna, oberta,
transparent i propera
Impulsar la transparència

Objectiu específic
5.1

Objectiu específic
5.2

Actualitzar la informació a través de les publicacions al web de l'ajuntament
Actualitzar i donar a conèixer el Portal de Transparència
Implantar el gestor d'expedients electrònic

Fomentar la participació ciutadana

Realització de pressupostos participatius en part de le sinversions que es realitzin al municipi

EL PAM EN CLAU
D'AGENDA 2030

CONTRIBUCIÓ DE L'ACCIÓ LOCAL A L'ESTRATÈGIA GLOBAL

L'acció de govern de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia contribueix a l'assoliment de 12 dels 17 ODS de l'Agenda
2030. El pes de cada un d'aquests ODS ve determinat pel nombre d'actuacions del PAM que té associades:
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SISTEMA DE SEGUIMENT I LA RENDICIÓ DE COMPTES
El Pla de Mandat esdevé el full de ruta que ha d'orientar l'acció de govern
del nostre Ajuntament pels propers 3 anys. Per tant, no és una mera
declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les principals prioritats i
actuacions que es duran a terme.
Per fer d’aquest document de planificació estratègica un element viu i
transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de comptes
esdevenen centrals.
És per això que s'ha previst disposar d’una plataforma virtual on poder
consultar la informació bàsica sobre el Pla de Mandat i la seva execució, de
tal manera que se n'asseguri la transparència envers la ciutadania.
Aquesta informació serà actualitzada per part del personal tècnic de
l'organització i es contrastarà internament, com a mínim amb la celebració
d'una reunió semestral, per tal de valorar les possibles desviacions.

COM S'HA FET EL PAM

El Pla de Mandat 2020-2023 que teniu entre mans és el resultat d'un procés de treball reflexionat i compartit entre
el nivell polític i el personal tècnic de l'Ajuntament, amb la voluntat de generar un instrument útil per a la gestió
municipal i per a la presa de decisions estratègiques.
Durant quatre mesos, el conjunt de l'organització va treballar intensament l’elaboració del nou PAM a partir de
diverses sessions de treball. En ell es concreten les prioritats polítiques del mandat i així com les polítiques,
actuacions i serveis municipals que l’organització presta a la ciutadania i que estan alineades amb aquestes
prioritats.
El resultat d'aquest treball, que va comptar amb el suport metodològic de la Diputació de Barcelona, ha estat la
confecció d'un Pla de Mandat reflexionat i col·laboratiu, que ha implicat el conjunt de l'Ajuntament i que busca, al
cap i a la fi, fer possible tot allò que ens hem proposat dur a terme pels propers 3 anys.
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