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Les eleccions municipals són, tal vegada, les més impor-
tants de totes. Escollim les persones que han de gestionar 
l’Ajuntament durant els propers quatre anys. L’Ajuntament 
és la institució més propera al ciutadà, és aquella que detecta 
amb més rapidesa els dèficits i a la qual se l’hi demana les més 
immediates solucions; per això aquesta gestió s’ha de fer des 
de l’honestedat, l’austeritat i la transparència.
Si el proper 26 de maig tenim la vostra confiança, continuarem 
treballant amb noves forces i il·lusions renovades pel nostre 
poble.
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• Tenim el POUM pràctica-
ment acabat, només queda 
l’aprovació final.
• Telefónica soterrarà els pro-
pers dies la seva línia al carrer 
Sant Hilari, un cop fet això po-
drem acabar el carrer.
• Hem asfaltat 1,2 km del camí 
ral.
• Hem obert una llar d’infants. 
Feia 28 anys que no hi havia es-
cola a Espinelves.
• Hem remodelat el polies-
portiu posant gespa artificial i 

arreglant els degoters.
• Un Mercat de proximitat i 
de productes ecològics de qui-
lòmetre zero tots els primers 
diumenges de mes.
• Impedir que els camions uti-
litzin Espinelves com una dre-
cera a l’anar i tornar de Viladrau.
• Hem llogat els locals de la 
rectoria per a ús del poble. Els 
estem posant en condicions: 
arreglar desperfectes, pintar, 
etc.

QUÈ HEM FET

• Volem potenciar el turis-
me de qualitat. Per això hem 
aconseguit de fons europeus 
37.000€ per a fer un triescape 
i atraure més visitants els caps 
de setmana. Hem aconseguit el 
Certificat Biosphere que ens 
identifica com a un ajuntament 
defensor del medi ambient.

• També hem aconseguit, de 
fons europeus, el 50% de la in-
versió per canviar el sistema 
de calefacció del poliesportiu, 
estem esperant que la Diputa-
ció de Girona ens subvencioni 
l’altre 50%.
•  Portarem la fibra òptica 
aquesta tardor.

• Convertir l’antic camp de fut-
bol en un aparcament prèvia 
consulta als veïns i veïnes del 
poble.
• Degut a la demanda 
d’habitatge, animar als pro-
pietaris de cases i pisos buits a 

llogar-los. Si fos possible com-
prar al BBVA l’edifici del carrer 
de les Escoles. Estem arreglant 
el pis del mestre per posar-lo 
a lloguer. Volem que vingui al 
poble gent jove i amb canalla.

QUÈ VOLEM FER

QUÈ ESTEM FENT

I SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE BUSCAR
SUBVENCIONS PER MILLORAR

ESPINELVES


