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Obrirem la porta
de l’Ajuntament a tots 
els col·lectius, associacions 
i ciutadans per decidir
conjuntament el futur
del nostre poble



Introducció

L’actual context de recessió econòmica modularà, en gran part, les 
actuacions que els ajuntaments portaran a terme al llarg del man-
dat que iniciarem el proper mes de maig i que s’allargarà fins l’any 
2015. Als Països Catalans és ara quan es manifesta amb tota la 
seva cruesa l’espoli fiscal, que afecta directament al finançament 
de serveis bàsics i al finançament dels ajuntaments, agreujant la 
situació més que mai sobretot als sectors socials més febles. En el 
cas de Sentmenat aquest context és encara pitjor, perquè a la crisi 
general i a l’espoli fiscal, hi hem d’afegir la gestió de l’ equip de 
govern sortint que ha portat a l’ajuntament a una situació crítica.

Amb totes les limitacions que ens imposa l’actual conjuntura, 
Esquerra Republicana de Catalunya defensarà a Sentmenat dos 
grans pilars programàtics: la promoció econòmica i la inversió 
social del i en el municipi. D’una banda, l’èmfasi en les iniciatives 
al voltant de l’àmbit de la promoció econòmica local vindrà justifi-
cat per la necessitat de promoure la dinamització de les activitats 
econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors 
i l’ocupació. 

D’altra banda, el manteniment i millora dels processos i els instru-
ments en l’àmbit de l’acció social seran cabdals en moments de 
crisi econòmica com l’actual, per minimitzar, així, el risc d’exclusió i 
la marginació social d’una part de la població.

Des d’Esquerra volem construir un model de vila republicana. 
És per això que treballarem per potenciar polítiques que, a partir 
d’una concepció de base igualitària de les llibertats dels ciutadans, 
prioritzin el bé comú i la participació de la gent en els afers públics. 

Des d’Esquerra obrirem la porta de l’ajuntament a tots els col·
lectius, associacions i ciutadans per decidir conjuntament el futur 
del nostre poble. 
I des de Sentmenat no ens oblidarem de la realitat catalana, 
marcada pel procés del nou estatut de Catalunya i pel seu fracàs. 





L’espoli fiscal ens limita gravíssimament els recursos per lluitar 
a fons contra la crisi, i la seva eliminació era una de les principals 
raons per assolir un nou estatut. Una vegada cada més gent es 
va adonant que la via autonòmica no ens porta enlloc. Seguirem 
promovent i donant suport a iniciatives per superar aquest estat 
de coses, com ja hem fet fins ara des de l’oposició, fins que acon·
seguim la nostra fita, la independència. 

Amb aquest programa us presentem els quatre blocs del nostre 
programa:

Bloc econòmic
Bloc social
Bloc mediambiental i urbanístic
Bloc de ciutadania

En l’any que el partit celebra 80 anys de la seva fundació —en 
motiu d’unes eleccions municipals— sabeu-vos fer partícips dels 
principis i valors que ens llegaren aquells homes i dones que van 
lluitar per millorar la seva societat tal com vosaltres feu amb la 
vostra.



Reduirem les retribucions
de tots els càrrecs electes,
eliminarem la figura
dels càrrecs de confiança,
i farem que la gestió municipal 
sigui transparent
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Les àrees econòmiques de l’ajuntament (Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Indús-
tria...) són les principals eines que tenim pel nostre desenvolupament econòmic, que 
caldrà saber explotar convenientment especialment en un moment com l’actual, en què un 
context econòmic advers dificulta el progrés de Sentmenat.

El concepte de Promoció Econòmica és ampli i inclou les polítiques d’ocupació, la gestió 
financera i de recursos humans de l’ajuntament, el foment del comerç urbà, el foment del 
turisme de proximitat, vetllar per a que els nostres polígons industrials estiguin ben man-
tinguts i ben comunicats i tinguin els millors serveis possibles, o vetllar per a que Sentme-
nat, tan al nucli urbà com a les urbanitzacions i als polígons industrials tingui els millors 
serveis de telecomunicacions, tan de telefonia mòbil com de fibra òptica.

Des de Sentmenat apostarem per fomentar el treball transversal entre les àrees d’un 
ajuntament implicades en la Promoció Econòmica, i no només per cercar una millor efici-
ència de l’actuació pública, sinó també perquè el treball parcel·lat dins d’un govern munici-
pal fa impossible desenvolupar certes polítiques. Un cas clar el trobem en la promoció del 
comerç local, el qual es troba estretament vinculat al model urbanístic del municipi i a les 
polítiques en via pública, ja sigui en aspectes com la mobilitat o la neteja.

Les nostres propostes econòmiques són les següents.

Ocupació

— Activarem i potenciarem la borsa de treball municipal,tan per contacte presencial 
com telemàtic, i treballarem proactivament per trobar feina als desocupats. L’ocupació 
ha de ser una prioritat del nou govern.

— Establirem una relació contínua amb les empreses de Sentmenat, així com amb les 
associacions d’industrials i de comerciants, per saber en tot moment, per exemple, 
les seves necessitats en matèria d’ocupació i formació, i lluitarem per establir-hi una 
relació de confiança que redundi en benefici de tots.

— Treballarem per a assessorar tècnicament i financerament aquelles persones que 
vulguin crear petites empreses i autoocupació.

Comerç i indústria

— Millorarem la col·laboració amb les empreses de Sentmenat i les associacions d’indus·
trials i de comerciants, com per exemple donar informació d’oportunitats i subvencions 
per al teixit econòmic, feina més important que mai en aquests temps de crisi.

Bloc econòmic
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— Potenciarem i defensarem el comerç urbà com a mecanisme per a afavorir la dinamit-
zació i la vitalitat del municipi.

— Millorarem el manteniment de les zones industrials, perquè han d’estar molt millor 
mantingudes que fins ara i per millorar l’atracció de noves inversions.

— Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre 
operadors comercials com a element vertebrador i de defensa del petit comerç, que 
cohesiona i revaloritza l’espai públic urbà.

— Potenciarem les accions de promoció del poble (fires, esdeveniments socioculturals, 
etc.) Reforçarem la participació de les entitats representatives en l’execució de la políti-
ca de comerç

— Facilitarem la informació de canvis de normativa i nous requeriments a tots els 
agents del sector

— Promourem l’aplicació de les noves normes de simplicació de tràmits per l’obertura 
de nous comerços i negocis.

Turisme

— Potenciarem la col·laboració amb les entitats del poble que ja estan realitzant activi-
tats de conservació i difusió del nostre patrimoni cultural i natural

— Potenciarem la col·laboració amb la resta d’administracions en la promoció turística 
del municipi així com amb els sectors econòmics del poble que es poden beneficiar 
directament de l’augment de turisme de proximitat al municipi (comerç i restauració), 
aprofitant el patrimoni arquitectònic i natural 

— Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals dins l’oferta turística del 
municipi, per atraure el turisme de proximitat.

— Promourem la millora de la senyalització dels camins i punts singulars del municipi 
(dòlmen, barraques de vinya, fonts, masies, etc...) per millorar l’atractiu turístic.

Administració local

— Treballem amb rigor, honestedat i transparència.
— Reduïrem les retribucions de tots els càrrecs electes, per a que s’ajustin a les reco-

manacions de les associacions municipalistes. Vetllarem per a que l’alcalde o alcal-
dessa, com a càrrec de dedicació exclusiva, tingui la seva justa retribució, i que les 
quantitats rebudes per la resta de regidors no siguin de facto un sou o un sobresou. 
Eliminarem immediatament la junta de govern que es va afegir l’última legislatura, en 
benefici de l’augment de retribució de l’equip de govern.

— Farem una auditoria de personal a l’ajuntament. Una de causes de la situació crítica 
de les finances municipals ha estat l’augment de capítol 1 aquesta última legislatura, 
el referent a personal, augment excessiu que sempre hem criticat. Cal revisar de dalt 
a baix les necessitats reals de l’ajuntament de Sentmenat i cal fer-ho de manera pro-
fessional. Cal eliminar la figura del càrrec de confiança. I això és el que farem.
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— Vetllarem, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui 
transparent, eficient i eficaç.

— Seguirem amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries.
— Prioritzarem, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure l’activitat 

econòmica local i la destinada a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar 
l’ocupació i la cohesió social.

— Contindrem la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació diri-
gida a destinar els increments fiscals a la contenció del dèficit local, que ha augmentat 
espectacularment aquesta darrera legislatura.

— Aplicarem l’equitat en les inversions i manteniment: clavegueram, neteja, enllumenat, 
etc. a tot el territori del municipi.

— Revisarem la taxa d’escombraries, tant domiciliària com comercial
— Informarem anualment de la situació econòmica municipal. A tal efecte, el govern 

municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora 
que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la documentació i de la informació 
econòmica subministrada als càrrecs electes municipals i a la ciutadania.

— Aplicarem mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts.

Societat de la informació

— Desenvoluparem per mitjà de les tecnologies de la informació mecanismes de govern 
eficients, transparents i eficaços que contribueixin a millorar la gestió pública de 
l’ajuntament, que impliquin simplificació administrativa, i per tant, que rendibilitzin els 
recursos de l’ajuntament.

— Promourem en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures de teleco·
municacions, i treballarem per a que els nous serveis de fibra òptica arribin a Sentme-
nat, tan a les zones residencials com als polígons industrials.

— Impulsarem la formació en tecnologies de la informació, fent que no només sigui de 
nivell bàsic, sinó també d’un nivell avançat.

— Garantirem que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als recursos públics 
sigui de domini públic, lliure i gratuït. Allà on sigui possible, caldrà digitalitzar totes les 
dades municipals i crear un gestor documental intern.

— Donarem prioritat a l’ús del programari lliure en català i en fomentarem l’ús a  l’ajun-
tament i entre el conjunt de la ciutadania i les empreses locals. Serà una mesura d’es-
talvi.

— Treballarem per garantir la cobertura de telefonia mòbil al màxim de llars possibles, 
i promourem acords entre ciutadans, ajuntament i operadors per consensuar la ubica-
ció de les antenes i torres.

— Vetllarem per a que els nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunica·
cions mòbils compleixin les normes i així donar tranquil·litat a la ciutadania.



Esquerra obrirem la porta
de l’ajuntament a tots 
els col·lectius, associacions 
i ciutadans per decidir
conjuntament el futur
del nostre poble
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Bloc social

El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i de·
cidida de les polítiques d’Esquerra. En aquests moments de dificultats econòmiques, la 
inversió social és més imprescindible que mai per tal de fer front a les necessitats de les 
persones. Dins de la inversió social, parlem d’educació, de salut, de serveis socials, de 
cultura, i d’esports. Des d’Esquerra valorem especialment a les persones que de manera 
voluntària i altruista participen del teixit associatiu de Sentmenat, sigui en entitats cultu-
rals o esportives o en les associacions de mares i pares dels centres escolars. Cal mante-
nir la inversió en tots aquests àmbits.

També cal incidir en el model d’ajuntament d’Esquerra i la seva relació amb la ciutadania. 
A partir d’un concepte de participació realista, possible, democràtic i efectiu, cal preveu·
re el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la societat civil per tal d’alimentar-se 
del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la realitat social i a les 
necessitats del municipi i la seva gent. 

Les nostres propostes en l’àmbit social són les següents.

Acció Social

— Proposarem una consulta ciutadana vinculant sobre la ubicació de la Residència i 
Centre de Dia. Nosaltres creiem que la decisió d’ubicar-la a Can Milionari és errònia, 
però estem disposats a que tothom doni els seus arguments, i que sigui la ciutadania la 
que decideixi. Que el projecte de Residència no sigui un projecte de partit, que sigui un 
projecte de poble.

— Proposarem activitats de suport a la gent gran que viu sola mitjançant voluntariat.
— Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassis-

tència.
— Potenciarem el Banc d’aliments.
— Promourem les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a l’autonomia 

personal.
— Promourem que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a 

programes socials.
— Treballarem activament i transversalment per prevenir les situacions de maltracta·

ments, especialment per a la infància, a les dones i a la gent gran. Vetllarem per millo-
rar els protocols d’actuació per a la seva prevenció i el suport a les víctimes.

— Dotarem als serveis socials d’atenció primària dels recursos necessaris.
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Educació

— Treballarem per la construcció de la segona escola de primària pública i per l’ampli·
ació de l’institut, ja amb terrenys disponibles i pendents que la Generalitat impulsi els 
projectes.

— Potenciarem la participació de les escoles de Sentmenat en les festes tradicionals 
del poble, col·laborant tant amb els professionals de l’educació com amb les AMPA.

— Establirem un clima de màxima col·laboració entre l’ajuntament i la comunitat educa·
tiva.

— El suport a l’escola bressol municipal serà prioritari.
— Donarem total suport a la política d’immersió lingüística en català a les nostres es-

coles, que garantitza el coneixement de català i castellà i és fonamental per la cohesió 
social.

Cultura

— Desenvoluparem i millorarem el Pla d’Equipaments Culturals de Sentmenat recent-
ment aprovat. Cal potenciar els espais culturals ja existents, arribant a acords amb els 
privats i potenciant els públics, com la Biblioteca municipal.

— Fomentarem la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions locals 
de caràcter social, cultural, esportiu i solidari. Per nosaltres, el suport al teixit associa·
tiu de Sentmenat és fonamental. No volem dirigir l’activitat cultural. El que volem, és 
col·laborar.

— Revisarem els criteris de la normativa d’ajuts econòmics a les entitats culturals. Afe-
girem el criteri d’acte o esdeveniment propi de la cultura popular tradicional catalana, 
que en l’actual reglament no hi és, i per les entitats amb múltiples activitats, les valora-
rem una a una.

— Promourem el programa de parelles lingüístiques entre persones nouvingudes o cas-
tellanoparlants i persones autòctones, per millorar el coneixement del català.

— Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies 
del municipi, així com també les de nova creació.

— Promocionarem l’obra d’artistes i autors/es locals mitjançant el web municipal, faci-
litant-los un punt de trobada i contacte virtual amb programadors/es, artistes i autors/
es de la resta del país.

— Impulsarem des de l’ajuntament una Fira d’Entitats i Associacions Sentmenat anual. 
Una fira a ón totes les entitats i associacions del poble, d’esport, culturals, d’oci, etcè-
tera puguin muntar la seva paradeta i en la que l’objectiu principal sigui recaptar socis, 
sponsors, vendre material (samarretes, etc..) exposar les seves activitats, informar...
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Esports

— Revisarem els criteris de la normativa d’ajuts econòmics als clubs i entitats esportives 
per millorar l’equitat en el repartiment d’ajudes.

— Crearem el Consell de l’esport municipal, amb la participació de totes les entitats 
esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera 
conjunta les polítiques esportives municipals. Volem col·laborar amb les entitats, no 
dirigir·les.

— Millorarem la gestió dels equipaments esportius per tal de rendibilitzar-los al màxim. 
Millorarem l’equitat del repartiment d’espais i horaris.

— Adquirirem desfibriladors per a les instal·lacions municipals i impulsarem progra-
mes de formació per a personal de l’ajuntament i per a entitats esportives per garantit-
zar que sempre hi haurà algú qualificat a prop del desfibrilador quan es faci qualsevol 
activitat sigui o no esportiva.

— Desenvoluparem programes d’esport i salut, esport per a discapacitats, gent adulta i 
gent gran, aprofitant les nostres instal·lacions municipals.

— Donarem difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i esportistes 
del municipi en esdeveniments esportius rellevants de caràcter català, estatal o inter-
nacional.

— Aprofitarem els espais naturals per crear zones per a l’esbarjo, el passeig i l’esport 
on es pugui córrer, anar amb bicicleta, o caminar amb tranquilitat.

— Buscarem la ubicació adequada per les activitats de motor i pedal, com per exemple 
bicicross.



Creiem en un Sentmenat
mediambientalment sostenible
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Bloc mediambiental i urbanístic

A Esquerra Sentmenat creiem en un Sentmenat mediambientalment sostenible i així ho 
hem demostrat amb la nostra acció des de l’oposició les darreres legislatures.

Des dels anteriors governs tant de CiU com de PSC i ICV-EUiA s’ha permès l’alta tensió i la 
MAT a tocar dels habitatges de Can Vinyals i s’ha defensat un projecte de 4rt cinturó i un 
projecte de variant poc respectuosos amb el medi ambient de Sentmenat.

Urbanísticament, s’ha permès el Pla parcial del Pla del Castell, urbanitzant fins a les por-
tes del Castell, i s’ha modificat la legislació urbanística per requalificar terrenys agrícoles 
protegits, en benefici d’una empresa privada. Amb Esquerra al govern, tot hagués estat 
diferent.

Aquestes són les nostres propostes.

Mobilitat

— Seguirem treballant contra el projecte de 4rt cinturó aprovat per CiU i PSC, que signi-
fica una gran destrossa de terrenys agrícoles i forestals i que no soluciona els proble-
mes de mobilitat de curta distància del Vallès ni de Sentmenat (només hi ha prevista 
una sortida a Sentmenat, quedant el polígon industrial i Can Canyameres i Pedrasanta 
despenjats malgrat passar la via ràpida molt a prop). Som els únics que a Sentmenat 
sempre hi hem estat en contra. Seguirem apostant pel desdoblament de la carretera 
Sabadell·Granollers.

— Promourem modificacions al projecte de variant de Sentmenat. Prioritzarem la con-
nexió del polígon industrial amb la carretera de Polinyà. Un polígon ben comunicat és 
fonamental per la futura competitivitat del teixit industrial de Sentmenat.

— Farem un estudi de mobilitat per limitar la velocitat màxima de determinats carrers.

Medi Ambient

— Seguirem lluitant contra les torres d’alta tensió a tocar dels habitatges de Can 
Vinyals. Els anteriors governs de CiU i PSC-ICV-EUiA han facilitat les coses a REE. Cal 
el soterrament de les línies d’alta tensió, en particular prop dels nuclis habitats.No 
entenem com ara, any 2011, encara s’estan pujant noves torres d’alta tensió a prop del 
poble, aquesta vegada més a prop del nucli de Sentmenat, en lloc de soterrar-les, i que 
hi ha partits que no fan res i que inclús ho defensen.

— Promourem acords de custòdia del territori, per tal d’implicar tots els agents —fins i 
tot externs— en la gestió i millora del medi local.
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— Protegirem especialment els espais humits, com la riera de Sentmenat, amb criteris 
d’integració territorial i de recuperació i protecció dels seus ecosistemes.

— Ordenarem i regularem els horts ubicats en terrenys de titularitat municipal.
— Controlarem la qualitat de l’aigua de les fonts naturals del municipi.
— Treballarem per la millora en l’índex de recuperació de residus, amb campanyes 

informatives que facin arribar el missatge que si entre tots ho millorem, millorarà el 
medi ambient i el poble obtindrà un estalvi econòmic.

— Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics.
— Desenvoluparem al municipi la legislació sobre soroll, per disminuir la contaminació 

acústica.
— Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural de Sentme·

nat com a element que configura la identitat local i la potenciarem com a generadora 
d’atractiu turístic i d’activitat econòmica.

— Fomentarem la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges, 
així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions urbanístiques.

— Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclu-
sivament o prioritàriament energies renovables.

— Fomentarem, mitjançant mesures fiscals, la incorporació de sistemes d’energia reno·
vable i altres mesures d’estalvi energètic als edificis existents.

— Elaborarem programes per socialitzar la necessitat de l’adopció, el no abandonament 
i la tinença responsable dels animals de companyia.

— Elaborarem campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals 
de la nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions perso-
nal de la ciutadania.

Urbanisme

— Iniciarem el procés de diàleg per la futura reforma del nucli antic, que ha d’incloure 
l’eliminació de voreres, la limitació de places d’aparcament a la via pública, la limitació 
del trànsit, la creació d’un lloc alternatiu d’aparcament, i la creació de carrers peato-
nals.

— Recuperarem de la legislació urbanística de Sentmenat l’article suprimit per l’anterior 
equip de govern per poder requalificar terrenys agrícoles com a sòl industrial, i així 
afavorir interessos privats.

— Serem la garantia que no es requalificarà per afavorir interessos privats.
— No acceptarem la requalificació de terrenys no urbanitzables, en particular, per ús 

residencial.
— Establirem un pla de manteniment dels camins rurals.
— Impulsarem la revisió de la redacció de l’Agenda 21 amb la intenció de fer-ne segui-

ment i que serveixi de guia per a la redacció del POUM, Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal, que ha de substituir a l’actual Pla general de Sentmenat, de 1995. El POUM 
afegeix aspectes mediambientals i de sostenibilitat a l’anterior normativa urbanística.

— Actualitzarem els plans de protecció civil per lluitar tant contra fenòmens naturals 
extraordinaris com contra fets catastròfics causats per l’acció humana.
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— Millorarem el catàleg de patrimoni local per tal de preservar els béns culturals 
d’interès local en totes les seves vessants —històric, natural, arqueològic...—, fent una 
especial atenció al patrimoni arquitectònic, però també al documental, etnogràfic i his-
tòric.

— Vetllarem pel manteniment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de 
façanes, manteniment d’espais verds i parcs infantils...

— Promourem polítiques d’ordenació del territori que facin impossible la creació d’un 
continu urbà amb els municipis veïns. En particular, preservarem els espais oberts 
entre Sentmenat i Caldes.

— Impulsarem polítiques de regularització urbanística de tot el que no compleix la 
legalitat, sempre a partir del diàleg i de l’establiment d’uns terminis raonables per as-
solir la regularització, i serem inflexibles en el compliment de la legalitat per a noves 
actuacions.

— Tampoc acceptarem requalificacions per a zona industrial, però si és necessari, valo-
rarem la reordenació de les zones industrials ja existents.

— Redactarem el Pla d’accessibilitat municipal i adaptar, en la mesura de les possibili-
tats, l’espai públic de les nostres poblacions a aquest Pla.

Habitatge

— Procurarem que promocions privades sense vendre passin a règim de lloguer (amb o 
sense opció de compra ) i, preferentment, a lloguer protegit.

— Fomentarem la rehabilitació per ajudar a reduir l’estoc d’habitatge antic buit, que so-
vint ho està per falta de manteniment.

— Aplicarem el control periòdic de les edificacions per detectar riscos pel mal estat dels 
edificis, i prendre mesures per corregir els problemes detectats.

— Com a suport al foment de la rehabilitació, gestionarem la detecció d’habitatge vacant 
per posar·lo en valor.



Volem una democràcia
participativa, on tots
els sectors de la societat
estiguin representats.
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Bloc de ciutadania

Un dels trets diferencials d’Esquerra com a partit és el seu model de ciutadania. Tot i la 
diversitat que tot grup humà comporta, els referents municipals d’Esquerra són persones 
crítiques, honestes, tolerants amb la diversitat, compromeses amb la societat que els 
envolta i exigents amb els drets però també amb els deures de tots i cadascú de nosaltres.

Esquerra sempre defensarà unes institucions transparents, que no discriminin ningú per 
la seva raça, orientació sexual, edat, qüestions de gènere o senzillament per ser «diferent». 

A Sentmenat, la participació de la ciutadania serà clau, perquè nosaltres no entenem la 
democràcia com una votació cada 4 anys, nosaltres volem una democràcia participativa, 
on tots els sectors de la societat estiguin representats, més enllà del consistori; un Ajun·
tament transparent i obert a qualsevol proposta que vingui del teixit associatiu i cívic és la 
màxima garantia que la classe política i les institucions no s’allunyen de la gent.

Hem de demostrar al món l’orgull que tenim de batallar des dels governs locals pel model 
de ciutadania que tenim, pel model de ciutadania que volem. Cal explicar a tothom que si 
som regidors o regidores del nostre ajuntament no és per notorietat, per interessos perso-
nals o perquè ens volem convertir en polítics professionals. No. Si som regidors és perquè 
volem oferir uns quants anys de la nostra vida a la «cosa pública», a servir a les perso·
nes del nostre municipi, a lluitar pels ideals de tanta gent que ens continua donant suport 
després de 80 anys d’història. 

Perquè nosaltres no volem gestionar uns recursos minsos, ni una realitat dura, que també, 
nosaltres seguim volent transformar la societat, i és precisament des dels ajuntaments 
des d’on podem fer que aquest canvi arribi fins a l’últim racó de la nostra nació.

Aquesta vocació de gestionar el present no ens farà oblidar l’atzucac institucional actual 
després del fracàs del procés estatutari. La continuació de l’espoli fiscal, que en aquests 
temps de crisi ens furta recursos per minimitzar la crisi que patim, i les amenaces de les 
institucions espanyoles contra el model de convivència català, una de les bases del qual és 
el model lingüístic, fan que cada vegada més ciutadans vegin que no hi ha més sortida que 
la independència. Des d’Esquerra Sentmenat, seguirem aixecant la bandera independen·
tista a l’ajuntament.

Les nostres propostes de ciutadania són les següents.
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Drets de les persones

— Impulsarem polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i 
a l’espai públic com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida 
de la ciutadania.

— Vetllarem pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’Ajuntament 
impulsarà mesures sancionadores per a combatre els actes incívics.

— Lluitarem per l’erradicació de la violència masclista.
— Treballarem per a que els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament puguin 

disposar de la suficient flexibilitat horària laboral per una millor conciliació de la vida 
personal i laboral.

Gent gran

— Sensibilitzarem la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentarem acti·
vitats intergeneracionals.

— Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes aquelles encaminades a 
millorar la qualitat de vida i la salut.

— Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats 
potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles 
a la xarxa.

Joventut

— Potenciarem el casal de joves.
— Millorarem la gestió dels recursos per poder oferir més als joves organitzats: cal ofe-

rir al poble més concerts, més obres de teatre, i en definitiva més activitats i propos·
tes organitzades i gestionades pel jovent del poble. No volem dirigir als joves, volem 
col·laborar amb ells.

Cap a la ciutadania catalana

— Ens oposarem a qualsevol moció a favor del finançament dels ajuntaments que no 
denunciï l’espoli fiscal català. Farem pedagogia de l’espoli, sigui per la nostra iniciativa 
o en col·laboració amb altres entitats.

— Defensarem el model lingüístic català contra les amenaces de les lleis i institucions 
espanyoles. El model lingüístic català el decidirem els catalans.

— Defensarem des de l’ajuntament que la millor solució per Catalunya és la independèn·
cia.

— Recordarem la data del 13D, data de la consulta independentista de Sentmenat.
— Treballarem per a que els 300 anys de l’11 de setembre de 1714 es celebrin com la 

data es mereix.



Si el projecte d’Esquerra
t’engresca, creus en una altra 
manera de governar i creus que 
l’alternativa som nosaltres,
fes còpies d’aquest programa
i distribueix-lo a tothom que
creguis que pot contribuir a fer 
de Sentmenat el poble que tots 
volem.

esquerra.cat/sentmenat
sentmenat@esquerra.cat



L’ALTERNATIVA
SOM NOSALTRES


