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Des d’Esquerra Republicana us fem arribar aquest breu resum de 100 actuacions 
que hem volgut destacar de la nostra feina des del govern municipal, en el qual 
els regidors i regidores de la coalició formada per ERC i MES hem fet progressar 
Sant Quintí. Són cent actuacions del total de la feina ingent i continuada que ha 
comportat governar la vila, amb tota la seva complexitat i necessitats, sempre 

Presentació

amb la idea i la vocació d’aportar el bé comú 
per a tothom a través de solucions possibles.
És per tot això que el govern republicà que he 
tingut la sort d’encapçalar pot passar comptes 
orgullós de la feina feta. La vila ha progres-
sat a través de l’obra pública desenvolupada 
i ha de continuar fent-ho. Aviat tancarem un 
mandat de bona entesa entre els quintinencs 
on no hi ha hagut mala maror social provoca-
da per la gestió de l’Ajuntament, hem crescut 
econòmicament i hem defensat els interessos 
de la gent, del municipi i del país allà on ha 
calgut. I si ho hem aconseguit ha estat perquè 
hem estat un govern obert que ha escoltat, s’ha explicat, ha rectificat quan ha 
calgut i ha avançat sempre fent del progrés i la cohesió social un pilar fonamen-
tal de les polítiques públiques.

Hem fet molt però no ho hem fet tot. Volem fer més i millor. És per això que a 
partir de tota la feina feta volem continuar treballant pel municipi i fent-lo anar 
pel bon camí.

Gràcies a tothom per la vostra col·laboració! 

Pol Pagès i Pont
L’alcalde i candidat a la reelecció.



100 actuacions del mandat 2015 - 2019
* Plaça del Portal com a zona de prioritat per a vianants i així afavorir la 

   compra segura i l’àrea de passeig i terrasses pacificant la plaça

* Reformar l’espai del semisoterrani de la Casa de la Vila per a una millor 

   atenció dels serveis a les persones

* Obertura de l’aula de nadons a la llar d’infants a partir dels 4 mesos

* Reparació i impermeabilització dels vasos de la piscina municipal

* Reordenació de l’enjardinament de la Plaça dels Avis

* Repavimentat les voreres del Passeig de les Deus i reposició de l’arbrat 

* Optimització de potències elèctriques d’equipaments per estalvi econòmic

* Reordenar despeses de telefonia

* Clavegueram de les Roques Altes

* Repavimentació del carrer del Salt 10

* Casal d’estiu de qualitat accessible i assumible per a tots els nens i nenes

* Senyalització amb llums de totes les obres a la via pública

* Augment de la periodicitat de la neteja a la via pública

* Millora i dignificació de les colònies d’animals conjuntament amb la protectora

* Substitució progressiva de l’enllumenat públic a favor del led, que gasta 

   menys i fa molta més llum de manera més homogènia

* Reforma del local de l’ADF, pavimentació i construcció de lavabo amb dutxa 

* Publicació dels costos íntegres de totes les despeses públiques

* Avenç en l’administració electrònica per permetre la comunicació dels veïns

   des de casa

* Sant Quintí va celebrar amb èxit el referèndum de l’1 d’octubre

* imatge de la Festa Major 20



 * Arranjament del paviment de la Soleia
 * Repintar els passos de vianants de la via pública

 * Sensibilització per la igualtat de gènere: xerrades, tallers, etc...

 * Instal·lació d’una depuradora i clorador a la piscina petita

 * Reurbanització del carrer de Vilet i Caputxins

 * Repavimentació del carrer d’Enric Prat de la Riba

 * Adquisició del remolc per portar els gegants i bestiari a sortides

 * Garantitzar el servei de teleassistència gratuït a la gent gran

 * Reurbanització del carrer de Baix

  * Reurbanització del carrer de Ramon y Cajal 30
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* Consolidació de la Quintinada - gastronomia quintinenca

* Millora de l’acústica de la sala de la llar de foc baixant el sostre

* Adequació d’espai per l’ús de l’ambulància per mantenir la base a la vila

* Instal·lació de plaques solars al pavelló per escalfar l’aigua dels vestidors

* Nova vorera segura carrer ponent

* Reforç de l’inversió pel projecte camí del Riu 

* Punt d’informació juvenil a l’institut

* Obertura de l’institut des del curs 2015-2016

* Millora d’horaris i freqüències en el transport públic cap a BCN i Vilafranca

* Pas elevat de la carretera cantonada amb l’Avinguda Catalunya 

* Sant Quintí és plaça castellera de 9

* Construcció de cineraris al cementiri municipal

* Consolidació i millora de la fira amb la vila cremada

* Reobertura de les grutes de les Deus

* Adquisició del nou camió grua pels serveis municipals

* Senyalització de les empreses del polígon industrial

* Manteniment i reparació de diferents camins municipals

* Promoció del municipi: participació a la Fira de festes majors, Alícia’t

* Visita del programa televisiu Divendres de TV3 

* Impermeabilització i enrajolat la zona de solàrium piscina municipal
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* Canvi de dia del mercat als dissabtes per fomentar el comerç local

* Suport a Càritas i dotació econòmica  

* Aprovació de la relació de llocs de treball amb Diputació i treballadors 

* Activitats educatives en família (Espai família + Q-oberta)

* Col·locació de cortina ignífuga de separació al pavelló municipal

* Llibres de text gratuïts per a tots els alumnes

* Cofinançament de la roda de llibres de l’institut amb l’Ajuntament de Mediona

* Dipositius: organització de protocols d’emergència per alertes 

   meteorològiques per donar resposta ràpida

*  Ordenació de la jardineria del cementiri i col·locació de reg autòmatic

* Bicis elèctriques com a transport dels treballadors de l’ajuntament
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* En 4 anys l’ajuntament no ha incrementat els impostos a 
diferència d’altres administracions

* Nova biblioteca Joan Sardà i Lloret i arranjament del pati

*  Substitució de la il·luminació i pintura a la sala d’exposicions del Jardí

*  Més cursos per a adults: català, francès, oratòria, etc…

*  Adquisició de la parcel·la de davant l’Esglèsia

70

* Projecte bàsic i executiu de reforma de la Sala Polivalent

* Canvi d’ubicació de l’oficina de Correus a un punt més cèntric

* Adquisició escala metàl·lica per millorar accés dels nínxols

* Instauració del concurs de pessebres de Nadal

* Adquisició de taules i cadires per les sales del Jardí
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* Aplicació mòbil de rutes de senderisme Naturalocal

* Adquisició de vehicle tot terreny

* Creació del segell de qualitat cuina Amades

* Implementació del servei de recollida de la poda casa per casa

* Nou equipament del bar de la piscina municipal

* Organització de la Remuntada del camí del riu amb altres municipis

* Sant Quintí, municipi cardioprotegit amb la instal·lació de 5 desfibriladors 

* Organització de la primera festa dels animals

* Suport tècnic en matèria de turisme coordinat per Enoturisme Penedès 

* Substitució d’elements del parc infantil de la plaça del Salt
* Renovació del parc infantil plaça del Sol

* Edició de publicacions locals: 2 segles de ball 

   de bastons, Un tomb pel camí del riu,...

* Festa dels donants de Sang 

* Instal·lació d’una marquesina al camp de futbol

* Ampliació senyalització ruta del patrimoni

* Renovació del parc infantil de la Soleia

* Celebració de la festa comarcal de la gent gran

* Senyalització dels accesos alternatius a les Deus

* Hem homenatjat els quintinecs centenaris

* Renovació del parc infantil de la Bòria
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I les 10 actuacions a executar 
durant els propers 6 mesos:
* Desplegament de la fibra òptica al nucli urbà de Sant Quintí

* Construcció del pas elevat davant la farmàcia

* Repavimentat de l’avinguda de Catalunya

* Àrea d’autocaravanes davant del pavelló

* Reforma del pas de la rectoria entre plaça dels Avis i plaça de l’Església

* Retirada teulada d’uralita de l’immoble Salsa del Pujol per execució

* Substitució dels tancaments exteriors de l’escola de música Mossèn Pla

* Col·locació de calefacció a les aules de carrer de Sant Antoni

* Millora del parc infantil de la plaça de la Pau

* Instal·lació d’una barrera paisatgística al Polígon Industrial Vinyets
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* Hem celebrat el 30è aniversari de l’agermanament amb Lacq-Audéjos

* Cursos de formació en cuidadors de la llar

* A través dels plans d’ocupació hem donat feina a més de 50 persones

* Canvi de dia festiu local a favor del dia de sant Quintí (31 d’octubre)

* Inici dels treballs de restauració forestal de l’associació de propietaris 

   forestals de l’Alt Penedès

* Construcció de magatzem al pavelló municipal 

* Reconeixement de la Festa Major com a Patrimoni Festiu de Catalunya 

* Construcció dels nous lavabos i magatzem a la sala polivalent del Jardí

* Suport en la recuperació del camí ramader de Marina com a ruta de 

   transhumància entre la Cerdanya i el Penedès

* Nou PuntTIC al Casal de la gent gran Joan Amades 
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Durant aquest mandat hem pogut avançar amb actuacions que han 
posat en valor la vila, i volem que tu també hi diguis la teva.
Ens ajudes? La teva opinió ens importa.

Programa electoral
participatiu

Esquerra t’escolta!
Us convidem a participar a les sessions participatives públiques per debatre so-
bre propostes i idees per seguir millorant la vila i deliberar sobre propostes que 
en el proper mandat es puguin executar des de l’Ajuntament. 

Les jornades de participació estan obertes a totes les quintinenques i quinti-
nencs que vulguin aportar la seva visió Sant Quintí. A partir dels quatre blocs 
temàtics propostats, cada sessió tindrà un moderador que un cop feta l’exposi-
ció inicial es faran unes conclusions col·lectives que s’incorporaran, en la mesura 
que sigui possible, al programa electoral, i així mirar d’implementar durant el 
proper mandat:

PARTICIPA!

Vine i digues la teva!

Dissabte 2 de febrer 
Dissabte 9 de febrer

A les 6 de la tarda
Sala dels balcons

El Jardí



Sant Quintí amb visió de dona
En aquesta sessió volem conèixer de primera mà la visió del municipi des del
punt de vista de la igualtat de gènere en tots els àmbits (treball, cultura, es-
port, salut, participació). Ajuda’ns a fer una vila més amable i trobar línies d’ac-
tuació que ens permetin resoldre possibles desigualtats.

La infància, el futur quintinenc
Vine a plantejar-nos els teus dubtes, els teus precs i les teves propostes en 
totes aquelles matèries que afecten directament la infància, o sigui, llar d’in-
fants, escola, activitats extraescolars, parc infantils, etc.. Escoltarem els punts 
de vista de tothom i debatrem sobre com millorar-ho.

Què hi trobes a faltar al teu carrer?
En aquesta sessió parlarem de tot allò que afecta els carrers i places: 
la mobilitat, neteja, aparcaments, obres, podes, brossa, etc. Segur que tens 
moltes coses a dir sobre aspectes que afecten el teu carrer i que serviran per 
millorar Sant Quintí. 

Un municipi amable amb els animals
Parlem de quines actuacions podem fer per millorar el benestar i  la convivèn-
cia amb els animals de companyia dels nostres veïns. Parlem- ne per detectar 
quines són les necessitats en aquest àmbit i poder actuar-hi.

2 de febrer

2 de febrer

9 de febrer

9 de febrer
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LLIBERTAT
PRESOS
POLÍTICS!


