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Som persones amb experiència. 

Persones compromeses amb Capellades, 
amb els capelladins i les capelladines.
Persones que escoltem, perquè només el 
que fem entre tots, ho fem millor. 
Ara venim de quatre anys de tristor. 
De perdre la piscina a l’hivern o el Castell 
de Focs, de gastar molt en propaganda i 
menys  en  entitats,  d’enterrar  diners  en 
túnels  que no van enlloc,  de veure  una 
biblioteca que no s’acaba mai i que quan 
obre no té llibres.
Però no sempre ha estat així. Abans, amb 
Esquerra, milloràvem les nostres escoles, 
construíem una residència, remodelàvem 
La Lliga, començàvem una deixalleria que 
altres han trigat anys a obrir...
I  no  només  fèiem  obres,  també 
milloràvem els serveis d’assistència social 
per a les persones amb
més  necessitats  i  teníem un  bon  servei 
d’inserció  laboral  per  ajudar  a  les 
persones sense feina.
Doncs  bé,  amb  rigor,  transparència  i 
voluntat d’arribar a acords, podem deixar 
enrere aquesta situació depriment. 
I  ho  hem  de  fer  amb  prioritats  clares, 
perquè quan hi ha menys diners és quan 
més hem d’afinar.  Prioritats  com l’educació,  els  serveis  socials  o la promoció  econòmica i  l’atenció  a  les  
persones a l’atur, que són els serveis que cada cop més capelladins i capelladines necessiten. 
I tot sense perdre de vista l’atenció a les petites coses del dia a dia, les que ens fan viure a gust a Capellades.

Això és el que us oferim la gent d’Esquerra, persones amb experiència i compromesos amb Capellades.
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Extracte del PROGRAMA ELECTORAL 2011
Promoció local
Amb  464  persones  sense  feina  a  Capellades 
segons  dades  de  l’abril  seria  irresponsable  no 
posar  l’èmfasi  en  les  iniciatives  de  promoció 
econòmica. La necessitat de promoure les activitats 
econòmiques, d’estimular els sectors emprenedors 
i l’ocupació i la necessitat d’ajudar a trobar feina de 
tots  els  capelladins  i  capelladines  que ara  no en 
tenen guien aquesta part del programa d’Esquerra.

Concretem

Ocupació
 Vetllar per la formació i la inserció laboral de les 

persones desocupades amb un Servei d’Inserció 
Laboral adequat.

 Establir  una borsa de treball  de fàcil  accés on 
puguin  accedir  ocupadors  i  demandants 
d’ocupació

 Facilitar  la  creació  d'empreses  i  l'inici  de  les 
activitats d'emprenedors:
1.- Assessorant aquelles persones que vulguin 

crear petites empreses de tipus associat o 
cooperatiu, així com d’autoocupació.

2.- Agilitant  els  tràmits  en  l’obertura  o  en  la 
transmissió de negocis.

Turisme, Comerç
 Crear  paquets  turístics  que  incloguin 

allotjament,  restauració i  accés a equipaments 
com el Museu Molí Paperer o l’Abric Romaní.

 Desenvolupar el Parc de la Cinglera del Capelló i 
els  possibles  recursos  associats  (gastronomia 
del Neandertal, etc.).

 Desenvolupar  el  potencial  turístic  dels  outlets 
com a nou reclam.

 Ampliar el temps d'aparcament a les zones amb 
limitació horària.

 Recuperar  la  Fira  del  Bolet  o  crear  un  nou 
esdeveniment comercial similar a la tardor.

Societat de la informació
 Internet fàcil per a tothom:

 Facilitar l’accés a la xarxa guifi sense fils
 Ensenyar com utilitzar Internet

Espai de Convivència
Capellades ha de ser un lloc un lloc de trobada i de 
contacte, hem de fer de l’espai públic i privat espai 
cívic, espai de convivència.
El  model  urbanístic  extensiu  que  tant  s’ha 
desenvolupat al nostre país no és el nostre. Creiem 
en  un  Capellades  compacte  i  mediterrani,  que 
potencia  la  identitat  i  la  pertinença,  a  través  del 
reconeixement històric i del patrimoni.

Concretem

Urbanisme i Habitatge
 Fer  una  veritable  política  d’arranjament  de 

voreres i carrers. Acabar amb els pedaços i fer 
una cosa amb cara i ulls.

 Instaurar  progressivament  més  zones  de 
vianants i arranjar places i carrers

 Millorar  l’accessibilitat  per  a  persones 
discapacitades.

 Incentivar la rehabilitació dels immobles i donar 
l’assessorament  necessari.  No  ens  podem 
permetre  el  luxe  de  crear  una  oficina 
d’habitatge, però tenim capacitat d’assessorar.

Medi ambient
La Bassa és vida
 Cal  protegir  de  totes  totes  la  Bassa  i  el  seu 

entorn,  per exemple,  tramitant-ne la declaració 
com a  “zona  humida”  i  dotant-la  de  protecció 
legal.

La Bassa ensenya
 S'ha d'acabar la remodelació de l'entorn amb la 

instal·lació de plafons informatius sobre la Bassa 
i l'aqüífer 

La gestió dels residus: cap al residu Zero
 Hem de fomentar la recolida selectiva i l'ús de la 

deixalleria, establint bonificacions de l'impost de 
recollida d'escombraries.

Cap a una Capellades eficient, 100% renovable
 Elaborar  un  Pla  local  d’estalvi  i  eficiència 

energètica.
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Seguretat
La  seguretat  local  s’ha  de  fonamentar  en  el 
contacte directe amb la ciutadania, fet que ajudarà 
a prevenir certes situacions de risc.
Entenem  que  aquest  contacte  directe  es  pot 
mantenir  amb  un  cos  de  vigilants  com  s’havia 
vingut  fent  fins  el  2007  i  que  la  despesa  que 
suposa el nou model de policia local imposat per 
CiU és desproporcionada i impossible d’assumir per 
un municipi com Capellades.
 Augmentar la vigilància a les portes i als voltants 

de les escoles i de l’institut.
 Planificar accions en diversos punts negres per 

millorar  la  seguretat  viària  i  executar-les  de 
manera sistemàtica.

Inversió social
Ja n’hi ha prou de parlar de despesa quan parlem 
de  diners  per  a  l’educació,  la  cultura,  l’esport, 
l’assistència social o la participació de tots i totes 
en la millora del nostre poble, Capellades. Invertir 
en persones és invertir en futur, invertir en millorar 
la nostra cohesió com a poble mai és una despesa: 
sempre sortirem guanyant.

Concretem

Participació 
A  partir  d’un  concepte  de  participació  realista, 
possible, democràtic i efectiu, la participació de la 
ciutadania  és  clau;  un  Ajuntament  transparent  i 
obert  a  qualsevol  proposta  que  vingui  del  teixit 
associatiu  i  cívic  és  la  màxima  garantia  que  no 
s’allunya de la gent.
Només  un  Ajuntament  que  es  relaciona  amb els 
capelladins  i  les  capelladines  s’alimenta  del  seu 
coneixement,  de  la  seva  tasca,  i  pot  adequar  de 
debò allò que fa a les necessitats de Capellades i la 
seva gent.

Educació
L’escola  és  un  espai  privilegiat,  però  no  pot  ser 
l’única institució sobre la  que recaigui  l’educació. 
Hem  de  continuar  el  treball  coordinat  amb  les 
famílies i les entitats culturals i esportives iniciat el 
2004 amb el Pla Educatiu d’Entorn.
 Creació d'un Consell d’Infància i Joventut. Volem 

un organisme, format pels propis nens i nenes 
de  les  escoles  i  joves  de  l'Institut,  que  faci 

arribar  a  l'ajuntament  les  seves  propostes.  I 
volem un ajuntament que respongui i que destini 
part  dels  diners  previstos  per  a  Infància  i 
Joventut  per  a  les  propostes  que  realment 
sorgeixen de nens,nenes i joves.

 Coordinació  Ajuntament  i  orientadors 
professionals  del  món  educatiu.  Millorar  la 
relació món de l’escola-món del treball.

 Prioritzar  activitats  del  Pla  Educatiu  d‘Entorn 
com els Patis oberts.

 Atenció a la prevenció de l’absentisme escolar
 Millorar  el  manteniment  de  les  escoles,  de 

l’escola bressol i l’institut.

Cultura i Esports
Tant la cultura com l’esport tenen a Capellades una 
dimensió  cohesionadora  indiscutible.  Els 
capelladins i les capelladines, individualment o com 
membres  d’entitats,  hem  de  poder  accedir  als 
nostres  recursos  culturals  i  esportius.  La  cultura 
ens dóna consciència de qui som i on volem arribar 
com a poble i l’esport és un motor del nostre teixit 
cívic i associatiu.

Gràcies al govern d’Esquerra (2003-2007) tindrem 
una  Biblioteca  en  què  CiU  mai  ha  cregut.  Amb 
Esquerra tindrem la Biblioteca que els capelladins i 
capelladines ens mereixem, un autèntic  motor de 
dinamització cultural.

Cal  fer  més  fàcil  la  vida  de  les  entitats  i  no 
complicar-la  cada  vegada  més.  Les  subvencions 
s’han d’atorgar amb criteris, clars, sí, però aquests 
criteris s’han de definir amb la participació de les 
pròpies entitats i el procés de sol·licitud, concessió i 
justificació s’ha de simplificar.

No  hem d’atendre  només l’esport  de  competició, 
sinó també l’esport de base i no competitiu.

Pel que fa a la piscina, proposem:

 Obrir abans a l’estiu.

 Oferir cursos de natació.

 Recuperar la piscina coberta d’hivern.
Disposar  de  piscina  no  és  cap  luxe  sinó  una 
necessitat  per  a  molts  capelladins  i 
capelladines. No s’hi val a dir que la piscina perd 
diners i prou. S’ha de valorar que ha de ser un 
equipament  socialment  rendible,  no 
econòmicament.  Per  tant,  l’objectiu  d’Esquerra 
és tornar-la obrir amb criteris no de rendibilitat 
econòmica, sinó social:  és el  nombre d’usuaris 
el que ha de fer decidir.
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Sanitat i Benestar social
 Finalitzar  la  remodelació  de  la  Residència  i 

posar-la en funcionament.

 Continuar  la  línia  iniciada  el  2003  de  millora 
d’atenció domiciliària (assistència social, treball 
familiar,  auxiliar  de la  llar,  equip  d’advocada i 

psicòloga d’ajut a la dona, bugaderia, menjars, 
etc.).

 Creació  d'una  borsa  de  treball  de  voluntariat, 
(possiblement  amb incentius fiscals).  Es tracta 
de  potenciar  el  voluntariat  per  millorar  els 
serveis que dona el poble a les persones i per 
implicar les persones en els serveis que dóna el 
municipi.

Aquestes són només algunes de les nostres propostes. Si voleu fer-nos qualsevol comentari o conèixer la resta, 
podeu passar pel nostre local de 6 a 9 tots els dies o consultar la nostra pàgina web esquerra.cat/capellades i  
enviar-nos un correu a capellades esquerra.org
Ho feu com ho feu, Esquerra sempre respon.

Esquerra omple el Mirador del Molí a Capellades
Divendres 13 i davant la sala del Mirador del Molí 
plena, Esquerra va presentar la seva candidatura i 
algunes  de  les  propostes  del  seu  programa 
electoral. La presentació va anar a càrrec del cap 
de llista,  Àngel Soteras,  qui amb el recolzament 
d’un audiovisual on apareixien els membres de la 
llista va destacar la capacitat d’aglutinar persones 
tant d’Esquerra com de Reagrupament com sense 
cap afiliació política prèvia en un projecte comú, 
basat en el compromís de tots els seus membres 
amb Capellades i en l’experiència de molts dels 
seus  integrants,  alcaldes  i  regidors  en  diverses 
etapes,  experìència  indispensable  per  fer  front  a  una  situació  especialment  complexa  com  és  la  de 
l’ajuntament de Capellades.
Àngel Soteras va compartir protagonisme amb Jordi Batlle, qui va exposar algunes de les accions que proposa 
Esquerra pel que fa a Promoció Econòmica, un dels eixos fonamentals atesa la complicada situació de crisi  
actual, amb gairebé 500 aturats a Capellades, i  amb Esther Ramos, una de les noves incorporacions a la  
candidatura,  qui  va  exposar  propostes  sobre  Infància  i  Joventut,  com  la  creació  d’un  consell  realment 
participatiu format per nens i nenes de totes les escoles.
L’acte va anar precedit d’un espectacle amb el grup d’animació FEM I SOM RIURES del qual els representants 
d’Esquerra es mostren especialment satisfets ja que també va ser molt ben acollit.

Ja comencem...
Mentiríem si diguéssim que ens sorprèn perquè ja 
fa  temps  que  hi  estem acostumats,  però  alguna 
cosa haurem de dir sobre aquesta mania de CiU de 
penjar-se medalles com si tot ho haguessin fet ells 
sols i de fer veure que tots els mals de Capellades 
provenen dels 4 anys en què Esquerra va governar. 
Deixeu-nos  recordar  des  d’aquí  que  gràcies  a 
aquests 4 anys, tot s’ha de dir, tenim avui La Lliga 
en condicions, la nova Residència en funcionament

i l’antiga en remodelació, la deixalleria oberta o una 
nova Biblioteca que algun dia aconseguirem obrir, 
entre  altres  coses.  Que  l’anterior  equip  no  ho 
hagués  arribat  a  inaugurar  no  vol  dir,  com  CiU 
pretén fer veure i com qualsevol amb dos dits de 
front  pot  entendre,  que  tot  va  començar  amb la 
seva arribada al govern.
Trobem  poc  elegants,  per  dir-ho  suau,  aquests 
paperets que circulen  menystenint  o,  simplement 
ignorant,  la  feina  feta  –la  bona  feina  feta-  amb 
anterioritat,  però  vés,  què  hi  farem?,  cadascú  fa 
campanya com li sembla.
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