
Sarrianencs i sarrianenques,

El 25 de maig del 2017, volem celebrar amb tots vosaltres

que fa just dos anys que vàreu decidir dipositar la

confiança perquè un equip de persones de la Secció

d'Esquerra estigués quatre anys més al capdavant de

Sarrià de Ter i gestionar, de la millor manera, els recursos

de tots.

Vàreu triar un equip diferent, amb regidors amb experièn-

cia i gent nova. Un grup de persones que amb les seves

diferents experiències, coneixements i sobretot passió i

il·lusió volen fer del nostre poble, un poble per viure-hi bé

avui i que demà sigui encara millor.

Per portar a terme aquesta tasca no ho podem fer sense

la Secció Local. A ells i elles els és imprescindible saber

què pensen totes les persones que viuen al nostre poble i

utilitzen iniciatives participatives (que cada vegada són i

seran més presents) o un comentari o una inquietud d'un

company de la Secció Local. Per a continuar sent útils en

aquestes dinàmiques, els cal un grup de persones molt

presents i amb recursos que els recolzin amb noves

iniciatives en la feina d'organització o amb l'opinió davant

diferents plantejaments. Són el megàfon de totes les

iniciatives dels sarrianencs i sarrianenques, i fan d'altaveu

de la gent que viu al poble, a l'equip de govern.

Dos anys de govern amb un equip que ha guiat els

nostres passos a través de les seves inquietuds, decisions

i necessitats; i que ho seguirà fent dos anys més amb uns

projectes perquè Sarrià de Ter segueixi sent un bon lloc

per viure-hi.

Gràcies per aquests dos anys!

Sarrià de Ter

esquerra.cat/sarriadeter

facebook.com/erc.sarriadeter

@ERC_SdT

Sarrià de Ter



Promoció Econòmica: Ja fa uns mesos que s'ha engegat l'ateneu cooperatiu, amb la

creació de noves cooperatives a l'edifici del Centre de Visitants. Continuem potenciant la

borsa de treball i oferint assessorament a les persones aturades. (punts 4, 9, i 10 del

programa electoral)

Serveis a les persones: En els concursos per a diferents serveis s'hi han inclòs clàusules

socials per ajudar a la inserció laboral. En col·laboració amb el departament de justícia,

s'ha consolidat la possibilitat d'acollir persones amb penes menors realitzant tasques per

a la comunitat. El programa RESPIR ja és una realitat a l'edifici del Coro i dóna cobertura a

12 famílies del municipi. (punts 18, 19 i 22 del programa electoral)

Ensenyament: Amb la voluntat de millorar el dia a dia dels infants a l'escola, hem

completat una sèrie de millores al pati de l'Escola Montserrat i s'ha fet la passera d'unió

dels dos edificis. A l'Escola Bressol s'han instal·lat dos aires condicionats i s'han renovat

alguns elements del pati. Es fa un pas més amb els plens infantils municipals i es duu a

terme el punt aprovat per unanimitat dels dos cursos. (punts 32 i 49 del programa

electoral)

Esports: Es fan les obres per fer nous vestuaris, millorar la mobilitat i seguretat de

l'equipament i així, donar per acabat el Pavelló Municipal. A la pàgina web d'esports de

l'Ajuntament s'incorporen una sèrie de rutes per l'entorn del municipi. (punts 34 i 41 del

programa electoral)

Govern Obert: El web municipal ja compleix amb el 80% dels compromisos de

transparència marcats per la llei, i ens apropem al 100%. S'ha creat el Consell Municipal

Territorial. Es consolida l'agenda d'activitats municipals i les audiències públiques. (punts

43, 48 i 50 del programa electoral)

Territori: Aprovat el mapa de protecció de franges de seguretat. Es modifica l'ordenança

de reforma i millora dels edificis per facilitar l'adequació d'aquests. Construcció i execució

de la Via Verda que uneix Sarrià i Girona per l'avinguda de França i la llera del riu Ter.

(punts 69 i 72 del programa electoral)

Cultura i Patrimoni: Es bateja una nova plaça amb el nom de les Comptadores del Paper i

es concreta el projecte de l'escultura que s'instal·larà en aquesta plaça. (punt 88 del

programa electoral)

Seguretat i Serveis Públics: Millora dels parcs infantils per adequar-los a les necessitats

actuals. Es substitueixen 25 arbres que generen problemàtiques i se'n replanten 42 de

nous als escocells buits. Es crea el grup de Protecció Civil i es reforça la Policia Local amb

dos nous agents. (punts 94, 95 i 100 del programa electoral)

Què hem fet?
Per Sarrià de Ter



La bona gestió econòmica d'una administració és

imprescindible per assegurar-ne la sostenibilitat. Per

això, des del 2011 i fins avui, hem tingut com una de les

màximes preocupacions la gestió responsable de les

arques municipals. Hem millorat la gestió econòmica

en relació a mandats anteriors; i ho hem fet centrant-

nos en dues coses: rebaixar el deute municipal i

renegociar contractes i serveis per a poder rebaixar la

despesa. Tot plantejat amb l'objectiu de pagar menys

als bancs i tenir més diners per a poder fer polítiques

socials i inversions.

Repassem com hem evolucionat a través d'algunes

dades clau:

1.- El 2010, l'endeutament municipal era del 53%.

El 2017 és del 39%.

2.- El 2010, pagàvem als proveïdors a 300 dies. El

2017 paguem a 23 dies (segons paràmetres del

Ministeri d'Hisenda). Complim amb la llei de

pagament a proveïdors.

3.- El 2010, el tancàvem amb dèficit. Actualment

estem amb superàvit.

4.- El 2010, el tancàvem amb un estalvi net

negatiu (gastàvem més del que podíem

ingressar). El 2017, tenim una ràtio d'estalvi net

de +40.000 euros.

Hem fet un esforç molt important en temps molt

complicats. Això ens ha permès fer una bona gestió

econòmica. Avui dia tenim un romanent positiu

(superàvit acumulat) d'1.459.524,54 euros. Amb els

quals podrem fer diferents coses:

1.- Ja hem aprovat el Pla d'Inversions 2017- 2018:

Construirem nous vestidors al Pavelló

Municipal (acabant l'equipament); pavimen-

tarem la plaça de l'Obra, zona Pl. Via Augusta i

davant Ajuntament; millorarem l'edifici Massó

i Vil·la Romana. També ampliarem la Piscina

Municipal.

2.- A través del romanent, podrem adquirir un pis

d'emergència social (un habitatge pont) per a

necessitats de les famílies de Sarrià de Ter.

3.- Un altre servei reforçat és el de la Seguretat

Ciutadana: 2 nous

agents a la Policia

Local.

Un dels objectius clau d'ERC a Sarrià de Ter és el de

millorar les polítiques socials d'ajudes a determinats

col·lectius del poble. Ens vam fixar com a tasca de

govern impulsar noves iniciatives de suport a les

famílies enfocades; i especialment, a dos segments:

jovent i gent gran. Seguim treballant en aquesta línia i

per això podem presentar dos nous programes:

� Programa Respir per a la Gent Gran: un servei

diürn d'atenció integral per a persones grans amb

dependència i/o discapacitat i a les seves

respectives famílies. L'objectiu concret és oferir un

espai i un temps en els que s'acollirà a la persona

depenent i així els cuidadors podran tenir un

descans setmanal; i els avis i àvies, activitats

especialitzades d'estímul. Aquest servei es fa a

l'edifici El Coro.

� Pla de Joventut: disposem de l'assistència d'un

tècnic de joventut que ens ajudarà a donar resposta

a les necessitats i inquietuds del jovent del nostre

poble. Aquesta atenció i assessorament als nostres

joves es donarà al Centre de Visitants del Gironès. I

també volem que, amb la reforma del Centre

Parroquial hi pugui haver l'espai del Jovent lligat a

les activitats culturals i inquietuds socials.

...el futur



Oriol Junqueras

Perquè des de 1957 ja s’han realitzat més de 70

referèndums d’autodeterminació al món i

nosaltres hi tenim el mateix dret (Ja, Oui, Da,

Yes… Sí).

Perquè el nou estat podrà revertir en els

ciutadans tot l’esforç que aquests realitzen i ara

no reben.

Perquè les estaran enpensions més garantides

una República catalana, tenint en compte que es

paguen amb les cotitzacions i a Catalunya són

més altes.

Perquè volem lluitar contra la pobresa

energètica, l’emergència social, posar impostos

a la banca o als habitatges buits, i tot allò que

ajudi als nostres conciutadans sense que un

estat ens ho impedeixi.

Perquè serem les dones i els homes,

conjuntament, qui posarem les bases de la nova

República, garantint-ne la desigualtat efectiva

de l’inici.

Perquè la millor manera de defensar les

llengües pròpies de Catalunya és tenir un estat

propi.

Perquè volem construir un nou estat on la

corrupció no hi tingui lloc per fer un país més

net, més just i més transparent.

Perquè i hi volem formar partcreiem en Europa

amb veu pròpia.

Perquè volem un estat on puguem acollir les

persones refugiades sense demanar permís.

Perquè volem un estat on l’objectiu sigui sumar

drets, mai restar-ne.

Per la de tots aquells que ens hanmemòria

precedit i per garantir el de lesfutur

generacions que vindran.

L’únic canvi possible. Fem-ho!




