


GENT TREBALLADORA, GENT D’ESQUERRA, CANOVELLINS DE MENA.

•Escoltant i parlant, construirem junts el projecte de futur pel nostre poble.

•Reivindiquem els projectes d’il•lusió. Engresquem la gent, capacitats i voluntats, neixen del diàleg i el 
debat amb els vilatans.

•Una esquerra moderna, sense complexes, sense tabús, sense discursos tronats, a prop de la gent i del 
sentit comú, ens farà construir aquest nou projecte.

•Que no us regalin les orelles! Volem projecte, volem coherència, sinceritat i humilitat, aquesta és la 
nostra proposta per Canovelles.

•Som inclusius, tenim un projecte de dones i homes, un projecte d’humanitat.

•A Canovelles li cal un nou impuls, un projecte que sigui compartit per molts, un projecte basat en el 
contacte i la relació amb la gent. Canovelles té molt per gaudir, molt per explotar, molt per mostrar.

•Ens cal un Ajuntament més àgil i eficaç, que escolti més a la seva ciutadania.

•Un Canovelles amb uns serveis de qualitat, amb proximitat de l’Ajuntament amb la gent, que transmeti 
l’orgull de viure-hi.

•El nostre projecte de Canovelles, és el poble que desitgeu.

•Diàleg i entesa per desenvolupar les idees, per al bé comú de Canovelles.

•Una Canovelles eminentment social, ben cohesionada, essencialment sostenible i obertament 
emprenedora.

•L’acció social serà una prioritat irrenunciable.

•Distribuir molt millor el recursos existents, hem de ser exquisidament justos amb totes i tots.

•Cal garantir que l’estat del benestar, no sigui tan sols una declaració d’intencions.

•Lluitem contra les desigualtats i la pobresa, garantim l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més 
bàsiques de les persones. 

•La cultura serà el motor d’un poble lliure i compromès amb la societat.

•La salut, l’esport i l’acció social són garantia de qualitat de vida i del benestar.

•La qualitat i el prestigi de l’ensenyament públic, com a eina per a la igualtat d’oportunitats.

•Un poble immers en un canvi de model de govern, transparent i participatiu.

•Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa ciutadana per 
determinar l’agenda i els programes de govern, democratitzen el municipi.

•Promovem processos participatius per elaborar pressupostos compartits o adoptar projectes estratègics.

•L’objectiu, és fer les polítiques i el model del poble amb els canovellins.

•L’urbanisme ha de potenciar l’entesa i la interrelació social a Canovelles.



GENT D’ESQUERRA, GENT TREBALLADORA, GENT DE CANOVELLES.

•La sostenibilitat del patrimoni natural i cultural, són base de la identitat col•lectiva del poble.

•Cal potenciar la virtut cívica per a l’adopció d’energies netes i del residu zero.

•Fer efectiu el dret a l’habitatge, no ha de ser una utopia a Canovelles.

•Hem de poder viure en una Canovelles intel•ligent, a on les TIC puguin potenciar les actituds responsables 
dels ciutadans vers l’entorn, la conservació del mobiliari urbà o el funcionament dels serveis públics.

•Cal donar solucions als ciutadans i deixar-se de foteses, cal ser decidits i anar de cara al gra, prou de 
polítiques contradictòries que sols venen fum.

•Mimar el nostre patrimoni natural, els espais rurals i agrícoles, és signe de vida social i econòmica.

•La lluita contra l’atur, com a política social, és una prioritat a Canovelles.

•Promoure l’economia cooperativa i l’emprenedoria, propiciant nous camins d’activitats econòmiques des de 
l’administració local.

•Invertir en els eixos comercials com a nuclis de la vida civil, de la interrelació social i econòmica.

•Les TIC han de facilitar “l’Administració electrònica” com a factor d’informació, de participació, transparència 
i de simplificació administrativa.

•El nostre patrimoni rural i cultural, són un valor afegit i diferencial, que desenvoluparem per tal de 
promocionar Canovelles i treure’n un rendiment social.

•Cal posar en valor els espais emblemàtics i l’entorn de Canovelles, amb accions clares i decidides per a la 
millora urbana. 

•Màxima radicalitat democràtica, amb transparència i participació ciutadana, en la presa de decisions.

•Impulsar localment l’aposta per una nova economia: social, pròspera, de quilòmetre 0, en definitiva 
properament nostra.



 Un municipi lliure de corrupció.

 Una democràcia real des de la base.

 Que ofereixi igualtat d’oportunitats per a tothom.

 A on no hi hagi cap infant que pateixi fam, ni fred, ni assetjament, ni violència.

 A on desaparegui la violència i la discriminació per gènere.

 Que pugui oferir una segona oportunitat, a les famílies que han estat desnonades.

 On es prioritzin les oportunitats laborals.

 Emprenedora, amb centres d’iniciatives empresarials, econòmiques, creatives i 
d’investigació.

 Al servei dels canovellins i desburocratitzada.

 Amb projectes de vida per a joves i famílies, com són els plans locals d’habitatge 
millorats i els programes de lloguer social.

 Un municipi del segle XXI, tecnològicament actualitzat.

 Un poble de les persones, cohesionat, sostenible i emprenedor, que afavoreixi el 
creixement d’una nova economia justa.

 Un alcalde amb dedicació exclusiva a fer un Ajuntament proper, obert a la gent i modern.

 Que aporti el seu granet de sorra , per a la construcció de la República Catalana.

 Que l’Ajuntament sigui els ciments del nou país que volem.

 Un Ajuntament que aposti per les noves energies netes, i que cohesioni i preservi el 
territori i el medi ambient que ens envolta.

 És l’hora d’actualitzar el model d’èxit del municipalisme, l’Ajuntament és de la gent.

 Cal visualitzar gent nova amb noves idees, gent diferent amb maneres de fer diferents, 
hem de ser generosos i ambiciosos alhora.

 El nostre compromís amb la transparència i el rigor, és total, La nostra exigència no és 
tan sols la legalitat, és l’exemplaritat. Hem de ser exemplars en tot el que fem.

 Cal omplir d’aire fresc l’Ajuntament, obrint portes i finestres. Hem de tenir les parets de 
vidre per fer una gestió plenament transparent.

La CANOVELLES que volem!:



 La sobirania roman en el poble, i el poble som tots.

 La necessitat d’un sobiranisme expansiu i seductor per al poble, ha de servir per sumar 
nous suports que, incorporin a tota aquella gent que no només basa el seu vot en el 
projecte independentista, sinó que hi veu en aquest, una oportunitat fonamental per 
tenir un futur per al país i les persones.

 Un projecte, el nostre, que posa a les persones al capdavant dels objectius i les 
preocupacions

 Treballarem durant els quatre anys amb la màxima intensitat, no només els darrers 
mesos de mandat. Treballarem pel poble i per Canovelles, no per la imatge pròpia.

 El càstig de l’atur és excessiu, des de l’Ajuntament col•laborarem en la formació de joves i 
aturats, i contactarem amb el món laboral per apaivagar aquesta lacra.

 El comerç és la vida pròpia del poble. Genera llocs de treball i riquesa per a tots, 
fomentem-lo com a realitat comercial, perquè no cal anar a comprar-ho tot a d’altres 
municipis.

 La industria al nostre poble té una importància vital, ens subministra de productes i de 
llocs de treball, donem-li vida i ens retornarà vida.

 El jovent ens reclama més atenció, són el futur de tots, procurem per ells, que participin 
no només en l’oci, sinó en com hem d’entendre el municipi.

 La gent d’esquerres creiem en la igualtat. A cops la societat, no sap reconèixer la 
imprescindible feina i presència de les dones en tots els àmbits, gràcies perquè feu rutllar 
aquest país, us necessitem en el nostre projecte.

 L’experiència ha perdut valor, i nosaltres en volem recuperar el seu pes. Gent gran de 
Canovelles, sou un fons que no podem perdre, ni per història, ni per coneixement. 
Acompanyeu-nos en aquest camí. 

 Molts no tenim els nostres orígens en aquest poble, però ens el hem fet nostre, i aquí 
han nascut molts dels nostre fills. Ara som tots de Canovelles, i el poble ens necessita.

 La crisi ha vulnerat molts drets. Els discapacitats també han patit, Canovelles ha de ser un 
poble sensible a fer polítiques per contribuir a la seva integració total.

 Vetllarem per optimitzar i racionalitzar la neteja, el manteniment, la gestió, el control 
dels consums, ... És una feina del dia a dia, no un fet puntual de precampanya o festes.

TREBALLADORS D’ESQUERRA, CANOVELLINS DE MENA.

Canovelles ens esperaves, i ara ja som aquí.


