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PLENS MUNICIPALS
COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ELECCCIONS 
PLEBISCITÀRIES DEL  27S.
Moció on es demanaven 5 punts: considerar les eleccions 

del 27s com a plebiscitàries, promoure espais publicitaris, 

en cas de conflicte l’Ajuntament ha d’estar a disposició del 

Parlament de Catalunya, participar de l’assemblea de càrrecs 

electes i ingressar a l’AMI en el cas que, a Castellar, guanyin 

les forces sobiranistes.

ANGLÈS A LES ESCOLES. Moció que contempla introduir 

l’anglès a l’escola i precisa de quina manera es pot fer.

COMPROMÍS AMB EL CORRELLENGUA. Donar suport al 

Correllengua i millorar els ajuts econòmics.

CONNEXIÓ PER A VIANANTS I BICICLETES A SANT 
FELIU. Proposta per fer possible una vella reclamació dels 

ciutadans que permeti una connexió paral·lela a la carretera 

que pugui ser utilitzada només vianants i bicicletes.

SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI. 
Moció on es dóna suport al Parlament de Catalunya per 

iniciar el procés cap a la independència d’acord amb el 

resultat de les eleccions dels 27S.

DINAMITZACIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS. 
Moció que proposa l’actualització i dinamització del polígons industrials que 

durant molts anys no han rebut cap impuls per part de l’Ajuntament.

SUPORT A LES PETITES I  MITJANES EMPRESES. 
Moció que defensa les petites i mitjanes empreses enfront 

de les grans i que demana, entre altres coses, que l’Ajunta-

ment faci un seguiment dels terminis de pagament de les 

grans empreses que subcontracten les petites. 

ENERGIA SOSTENIBLE I SOCIALMENT RESPONSABLE. 
Important moció on es defensa que l’energia que consumeix 

l’Ajuntament sigui d’origen verd. També que iniciï campanyes 

per promoure aquest valor entre la ciutadania. I finalment, 

que ajudi a evitar que a les persones amb dificultats de 

pagament se’ls tallin els subministraments.

SENYALITZACIÓ DE POLÍGONS IN-
DUSTRIALS. 
Nova moció que pretén revitalitzar els 

polígons de Castellar a través de diverses 

actuacions, una d’elles és facilitar el seu 

emplaçament.

RETIRADA DE SÍMBOLS FRANQUISTES A CASTELLAR. 
Es demanava que es retirin els símbols franquistes a Caste-

llar, especialment les plaques de le vivendes amb l’emblema 

falangista.

MENJADORS ESCOLARS ECOLÒGICS I 
DE PROXIMITAT. 
Moció que vol impulsar aliments de proxi-

mitat i ecològics als menjadors escolars.

TARIFACIÓ SOCIAL. Important moció que pretén que els pagaments als serveis educatius municipals es 

facin en base a la Tarifació Social que té en compte diversos aspectes dels contribuents com rendes famili-

ars, nombre de membres... És molt més equitatiu i just que el sistema utilitzat actualment.

SUPORT A LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT. 
Moció que denuncia els atacs que rep la cambra legislativa 

catalana en forma de suspensió de lleis per part del Tribunal 

Constitucional.

MOCIÓ SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA ALS MERCATS 
AMBULANTS. 
Actualment el mercat ambulant de Castellar presenta un aspecte molt 

lamentable cada vegada que finalitza la seva activitat. Es proposa que els res-

ponsables de cada paradeta recullin i deixin la seva parcel·la neta de restes 

del producte venut.

CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS.
Moció on es proposa un centre d’acollida d’ani-

mals i diverses accions per superar una etapa 

nefasta de l’equip de govern on queden 

encara denuncies i preguntes sense 

contestar.
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Sóc llicenciada en Dret i actualment treballo 

com a advocada. Sóc mare de dues nenes de 

4 i 7 anys i em considero esportista. M’agraden 

els reptes.

Des de petita que m’han interessat la coo-

peració i el voluntariat. Sóc sòcia de Creu Roja 

i he estat en moviments d’esplai. Actualment, 

estic a l’AMPA de l’escola de les meves filles: 

m’agrada involucrar-me en les activitats es-

colars i saber com es gestiona una cosa tant 

important com és l’educació.

Estic en contra de la política que s’està fent 

des d’Europa sobre l’acollida de refugiats, sort 

que des de Catalunya ens estem posicionant 

d’una altra manera. 

Les nostres prioritats a ERC se centren en 

quatre eixos bàsics:  les persones, el territo-

ri, la promoció econòmica i innovació i l’àmbit 

social. Per això hem donat suport a l’acollida de 

població refugiada, hem presentat una moció 

sobre auxiliars d’anglès a les escoles i una altra 

per la la connexió de St. Feliu i Castellar amb un 

carril segregat que faci d’àrea de passeig, entre 

d’altres.

Un dels principals objectius que m’han moti-

vat a treballar com a Regidor a la nostra Vila, és 

sense cap mena dubte el benestar de les perso-

nes, dels ciutadans i les ciutadanes.

Una de les grans preocupacions, que afecta 

en gran mesura a aquest benestar, és la xacra 

de l’atur, motivada per aquesta llarga crisi que 

estem vivim. Afecta massa persones, això provo-

ca la indesitjable pobresa energètica, desno-

naments, pobresa alimentària, exclusió social, 

problemes de salut mental...

En aquest primer any hem intentat donar una 

sortida, fins ara adormida, per incentivar la crea-

ció d’ocupació.

Sempre he pensat que davant la situació 

actual de crisi s’han de prendre decisions més 

reactives, molt més àgils, un pla de xoc per pal-

liar els efectes negatius d’aquesta llarga crisi, per 

poder consolidar el nostre teixit, atraure empre-

ses, i crear nous llocs de treball. Un treball a re-

alitzar de manera conjunta amb les associacions 

implicades en els projectes.

Josep Maria Calaf

Ferran Rebollo

Just fa un any ERC tornava a la sala de plens 

de l’Ajuntament de Castellar, i ho fèiem amb 

més força que mai: quatre persones amb vo-

luntat de treballar per Castellar i pel país. 

Avui presentem aquest anuari amb la volun-

tat de retre comptes, explicar què hem fet amb 

el vostre vot i en quines coses estem treballant. 

Ens és necessari explicar-vos quines decisi-

ons hem pres, amb quins criteris i amb quina 

voluntat. 

I a Castellar se’ns fa especialment necessa-

ri explicar-vos què ens preocupa, quines coses 

creiem que s’haurien d’estar fent, pensant o 

preparant i no s’està fent des del Palau Tolrà. 

Ens hem trobat un grup al govern sense ini-

ciativa ni massa ganes de fer coses, que viu de 

la inèrcia de temps passats i que abans de fi-

car-se en problemes s’estima més no fer res. 

Això ens obliga a ser responsables i proac-

tius, a empènyer i a proposar. A detectar opor-

tunitats i amenaces, analitzar-les i explicar-les.

Rafa Homet

Núria Raspall

f

@rafahomet

Sempre he estat en contra que els polítics 

mantinguin càrrecs a l’administració d’una ma-

nera massa prolongada. Per més bona volun-

tat, ètica i honestedat que es posi en la funció 

del càrrec, és inevitable que una durada llarga 

d’interessos, coneixences, amistats i favors no 

acabi contaminant i condicionant la pròpia 

tasca. Tothom es pot imaginar que passa quan 

no hi ha ètica ni honestedat: es vol servir de la 

comunitat en lloc de servir a la comunitat.  

Com a regidor continuo pensant el mateix. 

I ho vaig defensar en la confecció del Codi 

Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament. Malau-

radament l’equip de govern no té els mateixos 

valors i ho varen aprovar sense el nostre su-

port.

La meva implicació a la política és molt 

conjuntural i deriva, en bona part, del moment 

històric que estem vivint. És un moment de 

compromisos, i responsabilitats personals i 

col·lectives. Però per convicció i resolució la 

meva presencia a la política durarà, com a 

màxim, dos mandats. I si els puc reduir a 

un ho faré.

@FerranRebollo
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ACCIONS REALITZADES

18 de febrer - Reunió al Parla-
ment de Catalunya amb la Di-
putada Alba Vergès. Valoració 
de la situació general, directrius 
des de Parlament i futur del mu-
nicipi i la comarca.

23 de febrer - Reunió amb la Di-
rectora del CAP. Valoració situa-
ció al Municipi i opcions de mi-
llora (24 h urgències).

3 de març - Reunió amb el Re-
gidor de Salut de Sabadell, sr. 
Ramon Vidal. Tractem la situa-
ció urgències del ParcTaulí i del 
Transport sanitari. Analitzem la 
cobertura de les ambulàncies.

21 d’abril - Reunió amb el Regi-
dor de Salut i el metge del CAP 

de Sant Llorenç Savall. Tractem 
la situació general de la comar-
ca i Castellar i Sant Llorenç en 
particular.

29 d’abril - Reunió a Sabadell, 
amb el Regidor de Salut, els sin-
dicats i les entitats veïnals de la 

comarca. Es tracten la situació 
general i les actuacions a rea-
litzar.

Abril - Els membres de la Co-
missió de Salut s’incorporen a 
les comissions del Municipi en 
els temes sociosanitaris

Disseny i preparació d’un curs 
de “Primers auxilis i emer-
gència” destinat als alum-
nes de 4t d’ESO i amb la 
voluntat destendre-ho a altres
possibles alertants.

Organització i foment de la for-
mació per utilitzar els DEA a la 
població en general.
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OBJECTIUS 
A CURT TERMINI
Incorporar nous membres 

a la comissió i fer extensiva 

la participació a qualsevol 

persona que pugui i vulgui 

aporta alguna cosa.

Analitzar i millorar la gestió 

i funcionament de l’assis-

tència sanitària urgent i no 

urgent a la Vila, transport 

sanitari, atenció domiciliària, 

urgències, llistes espera, col-

lapse permanent dels serveis 

d’urgència (Taulí...).

Valorar la situació de les 

persones de la 3a edat al Mu-

nicipi, situació actual, previsió 

de futur, noves necessitats de 

quantitat i qualitat (adaptar a 

les diferents expectatives de 

les noves generacions d’avis, 

altres fórmules d’atenció...).

Educació sanitària. Incidir en 

la importància de l’Educació 

Sanitària a la població, que 

incideix en reduir malalties i 

millorar de la despesa sanità-

ria global. 

Formació a les escoles (alum-

nes 4t d’ESO) i als agents 

socials en l’actuació en cas de 

situacions d’emergència, com 

saber fer ús dels desfibrila-

dors que tenim al poble.

PARTICIPACIÓ EN LA

COMISSIÓ 

DE SALUT

El mes de gener de 2016 es crea la comissió de salut en la que 
ERC Castellar participa activament.


