
Capacitat i
representativitat

En els anys que vaig ser alcalde vaig encapçalar diversos

equips. Candidatures i governs als quals sempre he procurat

servir i coordinar. De fet, crec que aquesta és la principal

missió dels que estan al capdavant de les institucions: liderar

persones. Per això és essencial formar grups de gent

competents que es comprometin amb un programa i

sàpiguen respondre a les exigències del dia a dia. Durant

aquests més d'onze anys en els quals he estat alcalde

sempre ha estat així. I això no s'improvisa. Els equips no

te'ls trobes, cal fer-los. I a la secció local d'ERC sempre ho

hem tingut molt clar. Els afers públics de Sarrià de Ter són

massa importants com per confiar en la sort. Per això

sempre hem construït les llistes municipals basant-nos

fonamentalment en dos paràmetres irrenunciables: la

capacitat i la representativitat.

Les dones i els homes que han configurat les nostres

candidatures i després els equips de govern hi ha

sigut pels mèrits demostrats en molts àmbits. Per la

seva vàlua professional, per la seva tasca social o per

les seves habilitats demostrades en el marc comuni-

tari. Sigui com sigui, persones capaces. De fet,

sempre he dit que cal aspirar que a les institucions

hi hagi sempre els més bons. Però no només és un

tema de competències personals, cal que les

candidatures siguin el màxim de representatives

possible. És a dir, els regidors i regidores han de

ser un fidel reflex de la societat del municipi.

Sense matisos ni limitacions. Hem de ser iguals

als veïns i veïnes als que representem.

Això és el que hem fet sempre. I ara també.

Sota el lideratge de l'alcalde, en Narcís Fajula,

estic convençut que perfilarem un equip que

reflectirà tota la diversitat del nostre poble i

que, com sempre, governarà amb rigor i

voluntat de servei.
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A algú que no conegui Sarrià de Ter. Com el seduiries perquè vingués?

-Sarrià de Ter és un poble, encara hi ha la proximitat entre tots els veïns i veïnes, aquest fet no fa que
també té molts dels serveis que podries tenir en una ciutat.

Les zones verdes i espais per poder fer diferents activitats les pots trobar
per tot el municipi.

Quin és el teu racó preferit del municipi per carregar piles, descon-

nectar, ...?

-Caminar pels carrers del poble ja em relaxa, però poder fer la ruta dels
molins fariners amb la família també és molt gratificant. Poder disposar
de molta massa boscosa et permet fer petites escapades a pocs minuts
de casa.

A mitjà i llarg termini, com visualitzes el futur del municipi?

- Un dels elements que de ben segur podem aprofitar és l'aprovació
definitiva del «POUM» pla d'ordenació urbanística municipal, per enfortir i
dinamitzar el teixit comercial i industrial del municipi.

Un altre puntal del municipi són les entitats culturals i amb la consolidació
dels diferents centres i la remodelació del centre social de Sarrià de Dalt o
edifici Masó podrem fer un salt qualitatiu molt important.

I, de ben segur, que no tot són flors i violes. Quin punt o aspecte és

millorable. Com ho faries?

- Un dels punts a millorar és la capacitat de mobilitzar el jovent del poble a
participar més de totes les activitats, la contractació d'una dinamitzadora és el
principi d'aquesta acció per impulsar a tots els nois i noies a fer activitats i viure
d'una forma diferent el poble.

Donar més recursos a la cultura i tot el que l'envolta per formar una societat més
critica i menys dúctil també és un camí que s'ha d'eixamplar.

Com seria el perfil d'alcalde al qual li feries confiança. Quins valors hauria de

tenir?

- M'agradaria que fos pròxim, que es pogués parlar amb ell de les coses que passen
al poble. Que tingués ganes de portar el poble endavant en tots els sectors i aspec-
tes, que tingués dots per liderar un grup de persones que l'ajudessin a treballar per a
tots els veïns i veïnes en tot allò que necessitessin. Que fes tot el que es comprometés
en el programa electoral i resolgués els nous reptes que sorgissin.

Ras i curt

Un Llibre: El nom de la Rosa.
Una cançó: L'Empordà sopa de cabra.
Una pel·lícula: Star wars.
Un plat preferit: Els canelons de la mare.
Un personatge històric: Jaume I el conqueridor.
Un lloc per anar de vacances: Qualsevol lloc per descobrir.

Narcís Fajula
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El Centre Parroquial

La primera fase del projecte, té com actuació central la planta

baixa ocupada actualment pel bar, vestíbul, lavabos de públic i

escala, així com l'enderroc de l'amfiteatre de la sala del teatre. Per

executar aquesta primera fase, hem necessitat elaborar tres

projectes. Un estudi de programació, el projecte bàsic del total

de l'obra i l'executiu de la primera fase.

Una vegada acabada aquesta fase estaran acabats l'accés a

l'edifici, la nova escala, el vestíbul principal amb el nou bar, els

nous lavabos i una nova sala. També s'haurà

construït un nou forjat pla a la zona ocupada per

l'actual amfiteatre, així com noves obertures a la

façana amb fusteria.

Es preveu finalitzar aquesta primera fase

de reforma en les pròximes setmanes. La

inversió total de l'obra és de 391.284 €

dels quals 91.284 € són fons propis del

pressupost municipal del 2018, 200.000

€ són de l'adjudicació dels pressupostos

participatius del 2016 i 100.000 € de

subvencions de la Diputació.

L'àrea de joventut de l'ajuntament de Sarrià de Ter ha iniciat un
projecte de dinamització destinat a nois i noies de 12 a 29 anys.
Aquesta activitat es durà a terme en un local que s'anomena
«Sarrià 221» i està ubicat al costat de la biblioteca Municipal.
Estarà obert dos dies a la setmana i prestarà els seus serveis
els dimarts amb l'Anna, que farà assessorament i orientació i
els divendres amb l'Oriol que organitzarà la dinamització
d'aquesta.

L'àrea de joventut de Sarrià forma part de l'àrea de joventut del
Gironès, això ens dóna l'oportunitat de participar en les
diferents activitats que s'organitzen per tots els pobles de la
comarca: xerrades en diferents pobles del Gironès per a tots
els pares i mares de joves de la comarca,
esquiada, WaterWorld, Port Aventura, Young
talent...

Per poder saber tot el que es fa en
aquest punt jove l'ajuntament
posa a disposició dels pares i joves
el número de WhatsApp: 615 866
749. També a través de: Instagram,
Twitter, Facebook i Telegram.

Institut

El grup municipal d'ERC porta molts anys
lluitant per tenir un institut al nostre municipi...

Entre el 2008 i 2011 ja es va fer una reserva de
sòl per equipaments educatius. Des del 2011
hem estat en total comunicació amb el
Departament d'Ensenyament per demostrar-
los les nostres inquietuds. Creiem que és molt
important que els nostres nens i nenes i joves
puguin completar tant la formació primària com
la secundària i el batxiller al nostre poble. Hem
fet moltes reunions amb el Departament
d'ensenyament de Girona on hem anat fent
petits avenços. Actualment ens continuem
reunint amb el director de centres de Barcelona
i el Conseller del Departament d'Ensenyament.
En totes les reunions, el grup municipal d'ERC
demanem, i els hi donem molts arguments de
per què Sarrià necessita un institut, el creixe-
ment demogràfic, és la principal necessitat,
però no oblidem la importància de no perdre les
arrels d'on estudies i d'on vius.

Promoció econòmica

Des de la regidoria de Promoció Econòmica
volem treballar per preveure, organitzar i
potenciar l'espai comercial, industrial i de
comerç de proximitat. Impulsarem plans per
assegurar que el comerç de proximitat segueixi
viu i creixi.

Ajudarem al comerç del poble i buscarem
subvencions per dinamitzar-lo. Tanmateix
treballarem per reobrir els locals tancats.

Amb el POUM aprovat definitivament,
treballarem per beneficiar-nos de la (Trama
Urbana Consolidada), per ser poble de referè-
ncia industrial, comercial i econòmica al nord de
la zona metropolitana de Girona ciutat.

Cercarem fórmules per col·laborar amb els
empresaris, com ara dinamitzar i fer atractius
els polígons industrials del poble, aquest és uns
dels reptes més importants que ens proposem.
Seguirem amb la feina de suport als emprene-
dors i la incrementarem.

Volem continuar amb la implicació al poble
d'entitats com la Universitat de Girona, tenim
un conveni signat i el defensarem.

...el futur
Què hem fet?
Per Sarrià

Plaça de l'Obra i Via Augusta

Tant una com l'altra eren obres molt necessàries pel que fa a accessibilitat.
Especialment, la plaça de l'Obra, llargament esperada. En aquest cas, no només
s'ha pavimentat tota l'àrea de la plaça sinó que se n'ha millorat els desaigües i
evacuació de les plujanes. Amb aquesta actuació, aquesta plaça es podrà tornar a
recuperar com espai per a la celebració de ballada de sardanes, tal com s'havia fet
tradicionalment.

Inversió total 53.000 €

Pavelló

S'ha fet una nova zona de vestidors amb un d'àrbitres i dos més pels equips.

Hem solucionat l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda així com
l'accés amb cotxets. Aquesta mateixa rampa d'accés exterior serà una nova
sortida d'emergència.

També es construeix una escala interior que connectarà les tres alçades; vesti-
dors, pista i grada. Aquí hi haurà situat un elevador per a persones amb mobilitat
reduïda. Es modificarà la zona dels despatxos i magatzems per les entitats.

També es faran les tasques d'impermeabilització del sostre pla. Per últim,
s'adequarà la façana que dóna a la Plaça dels Gegants, que a partir d'ara serà la
nova entrada principal del pavelló.

Amb aquesta inversió es donarà per finalitzat el pavelló, la construcció del qual es
va iniciar ara fa 10 anys.

El valor final de l'obra ha estat de 183.252,55 €

Piscina

Les obres han consistit en l'ampliació de la zona de platja.

Tanmateix s'ha adequat un dels vestidors per a la utilització per persones amb
mobilitat reduïda i s'ha instal·lat un elevador hidràulic d'accés a l'aigua.

També s'ha adquirit un nou aparell de neteja-fons automàtic que permetrà fer les
tasques de neteja de la piscina de forma més eficaç i eficient, garantint una millor
qualitat de l'aigua tot i l'increment de banyistes que s'ha assolit els darrers estius, i
el previst amb l'ampliació de la zona de platja.

Inversió total 122.448,66 €

Rafael Masó

L'edifici del Masó es projectà a partir de tres immobles, propietat de l'important
industrial Teixidor. La seva restauració respecta la façana i l'exterior de l'edifici
que conserva les característiques que el fan tan emblemàtic.

El projecte en general es proposa determinar quines són les principals patologies
de degradació de l'edifici i establir quines hauran de ser les futures intervencions
que en completin la restauració. I tot això cal que sigui fet de manera coherent i
respectant tots els aspectes històrics i estructurals.

Aquesta primera intervenció de la façana de les «antigues escoles» de Sarrià de
Ter inclou: l'estudi històric i dels materials emprats originàriament, la restauració i
fabricació dels elements ceràmics, la pelleteria, el sanejament i les consolidacions
de les estructures, l'estucat de les façanes i detalls de color i finalment, els
elements de serralleria molt presents a l'edifici.

Inversió total 93.700,69 €

...properament


