Glòria Ullés
i Ros,

AMB TU,
FEM POBLE!
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(ERC)
Vicenç Torres

(IND)
Carme Giralt

(ERC)
Xavi Lleberia

Sóc col·laborador habitual d'entitats veïnals, esportives i culturals.
Voldria aportar la meva experiència professional per una bona gestió del
nostre Ajuntament. Sí, tots junts podrem fer-ho.

Visc a la Planassa des de fa 20 anys, col·laboro en totes les festes i en varies
de les activitats que s'organitzen. Crec en sentir que som un poble i que la
gent així ho senti.

Vaig néixer l’any 1986. Treballo d'administratiu al sector de l'assegurança.
Formo part de la Colla Castellera Minyons de Terrassa.
M’il·lusiona la idea de poder treballar pel bé del poble.

directiu d'Empresa electromecànica, 57 anys
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(IND)
Susanna Torres

comercial, 50 anys
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(IND)
Enric Calero

dissenyadora gràfica, 38 anys

Col·laboro amb entitats del poble i sóc membre del Consell Escolar i de
Caramelles. Vull gaudir del meu poble i per això formo part d'aquest
projecte. Amb tu, podem aconseguir-ho.
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(IND)
Albert Llobet

(IND)
Mati Segura

M'agraden els reptes amb fins socials i participar activament en
l'organització de teatre, duatló, Viladecavalls Decideix i altres. Estimo la
família i vull treballar per VILADECAVALLS amb el millor equip humà.

Aposto per aquest grup perquè són gent orientada cap a les necessitats
reals del nostre poble. Perquè tots volem una millor qualitat en tots els
àmbits: Serveis socials, habitatge, cultura. Per poder prosperar.

electrònic, 39 anys

psicòloga, 48 anys
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(IND)
Iolanda Matarín

9

En el meu temps lliure sóc monitora de spinning.
Em presento perquè m’estimo Viladecavalls i vull el millor pel meu poble.

12
administratiu, 31 anys

Casada i mare de dos fills. He col·laborat amb els grups de teatre Galop's i
Fatalitats, amb la cavalcada de Reis i amb altres activitats de Viladecavalls.
M'estimo el poble de la meva infància i m'agradaria veure'l millorar i prosperar.
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(ERC)
Albert Bové

electrònic i tècnic de xarxes elèctriques, 62 anys
M'agraden les antiguitats i les manualitats.
Em presento perquè sóc d’esquerres.

auxiliar veterinària i perruquera canina, 35 anys

(ERC)
Carles Florenza

mestressa de casa, 59 anys

Sóc veí de les carenes de Can Turu i estic convençut que es poden millorar
les coses amb un nou projecte d'esquerres per Viladecavalls, per això dono
suport a les persones que ho poden fer possible.

esquerra.cat/viladecavalls

administratiu, 25 anys

(ERC)
Trini Turu

comercial, 57 anys

Sóc la Glòria Ullés, tinc 43 anys i sóc mare de tres noies i
un noi. En l'actualitat treballo com a responsable d'un
Casal de Gent Gran de la Generalitat a Sabadell. Vinc a
Viladecavalls des de que vaig néixer, primer com a
estiuejant i ara farà 23 anys que hi visc.
La crisi i la mala gestió de l'equip de govern aquests
darrers quatre anys ens han dut a una situació
econòmica greu, amb un endeutament superior al 95%.
Hem de recuperar la confiança en l'Ajuntament, i per
aquest motiu us presentem un programa realista i
tocant de peus a terra. Un programa amb mesures que
aposten per noves maneres de fer on la transparència,
l'eficiència i l'eficàcia són els eixos per sortir d'aquest
desgavell econòmic.
Els meus companys i jo pensem que la política ha de
servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans.
Anem a unes llistes per servir al poble, no per ser
servits. Ens mou el servei públic, els valors com
l'honestedat, el rigor en el treball, el respecte i la
responsabilitat de participar en la vida del poble.
Em sento orgullosa d'encapçalar de nou la llista
d'Esquerra, d'encapçalar un grup de persones
reconegudes per la seva vàlua personal, per la seva
implicació en associacions, entitats, barris... persones
que fan poble cada dia. A totes elles i a les que
col·laboren amb nosaltres, moltes gràcies! Sense elles
no seria possible el projecte engrescador de poble que
us presentem, ple de vitalitat, il·lusió i ganes de tirar
endavant Viladecavalls.

Sóc militant d'Esquerra Viladecavalls des del 2007, secció en la qual he treballat
amb la resta dels companys del partit i també del Grup Municipal. Crec que el nostre
equip pot aportar els valors republicans de sinceritat i d'igualtat a Viladecavalls.

13
(ERC)
Lluís Soler

doctor en química, 31 anys

He estat regidor a l'Ajuntament durant els darrers set anys. He participat en
diverses entitats i associacions. Col·laboro amb el Patge Martí. Som gent de
confiança. Amb tu, farem un poble capaç d'afrontar amb èxit els reptes de futur.

Un poble
ben fort

Un poble
per a tothom

Un poble
viu

Un poble
equilibrat

L'Ajuntament som tots
La gestió municipal ha de ser transparent, eficient i eficaç.
Presentarem un pla de sostenibilitat i optimització de recursos
municipals que permetrà mantenir els serveis sense tocar la
butxaca dels veïns.
Farem públic i comprensible el pressupost municipal.
Informarem a la ciutadania anualment de la situació econòmica
municipal.
Implantarem criteris escrupolosos de transparència en
l'adjudicació i contractes d'obres i serveis.
Aplicarem mesures d'informació i control a la gestió municipal.

Apostem per l'educació i la formació
Vetllarem per garantir l'escolarització i el dret a una educació de
qualitat, atenent les necessitats actuals i la previsió de futur.
Potenciarem l'escola d'adults, amb cursos de formació contínua.
Recuperarem l'Escola taller de Viladecavalls en la que s'hi puguin
desenvolupar les tasques teòriques i pràctiques dels oficis.
Construirem la nova llar d'infants Barromina i replantejarem la
seva ubicació al “camp de la plana” (carrer Francesc Macià).
Redefinirem l'Escola de música amb formació reglada i no
reglada.

Esports
Optimitzarem la gestió dels equipaments esportius. Adquirirem
un revestiment per la protecció de la pista del pavelló municipal,
per aprofitar al màxim aquest espai.
Promourem l'esport de participació amb activitats no
competitives amb el suport de la ciutadania i les entitats:
passejades en bicicleta, caminades populars, etc. Crearem
circuits urbans per a la pràctica de l'esport. Farem polítiques en
benefici de l'esport base, a partir d'un nou reglament de gestió.
Organitzarem esdeveniments esportius (tornejos) per la gent del
poble que potenciïn la cohesió social.
Desblocarem la utilització dels espais escolars per part de la
ciutadania fora de les hores lectives.

Planificació estratègica i d'ordenació urbanística.
Impulsarem la participació de la ciutadania en l'elaboració d'un
nou Pla Estratègic de Viladecavalls, que condicionarà la redacció
d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Promoció econòmica, ocupació, comerç i empresa
Impulsarem acords entre les empreses del poble i l'Ajuntament
per reforçar les polítiques d'ocupació, a través de convenis
formació-ocupació, com a eines per la millora de la formació, la
generació d'experiència i la inserció laboral.
Promourem l'esperit emprenedor, a través de la creació d'un punt
d'informació i assessorament tècnic i financer, amb l'objectiu
d'estimular la creació de petites empreses. Aquest també ha de
ser el punt de referència per tots els tràmits derivats de l'activitat
comercial i emprenedora (noves obertures, normativa, ajudes,
etc.). Simplificarem la tramitació municipal de l'obertura de nous
negocis.
Potenciarem el comerç mitjançant la promoció dels productes de
proximitat, el suport a les fires de comerciants i la promoció dels
negocis locals amb anuncis als mitjans de comunicació
municipals.
Policia de proximitat
Potenciarem un servei de Policia Local de proximitat al ciutadà,
que patrulli a peu pels carrers del poble. Col·laborarem amb els
barris per obtenir un major coneixement de les problemàtiques
del territori.
Banc del temps
Impulsarem el projecte “Banc del temps”, acció comunitària
d'intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament
d'un banc, però en el qual allò que es "presta" i es "rep" és temps
dedicat a serveis a les persones.

Acció social i ciutadania
Davant la crisi garantirem l'accés als serveis socials. Farem una
diagnosi de les necessitats de serveis socials per a la població de
Viladecavalls i elaborarem un pla d'acció social. Dotarem de més
recursos l'àrea d'acció social i ciutadania per fer front a les
actuacions prioritàries.
Crearem l'Oficina de la infància i l'adolescència per atendre les
seves propostes i dotar de mecanismes de detecció precoç de
problemes i situacions de risc.
Joventut
Crearem un espai juvenil destinat a programes i activitats
dirigides al jovent, ubicat a sobre l'escola de música.
Afavorirem la participació juvenil i la seva completa emancipació
sense haver d'abandonar el poble. Potenciarem el teixit social
jove: esplai, consell local i bombers voluntaris.
Engegarem viladecavallsjove.cat on s'aglutinin totes les
informacions (activitats, formació, participació, lleure, ajuts a
l'emancipació, etc.) adreçades al jovent.
Gent gran
Impulsarem polítiques per un envelliment actiu i de suport a
l'autonomia de les persones. Farem possible un espai per a la
gent gran. Promourem la participació de la gent gran i la
transmissió de valors amb trobades amb infants i joves.
Teixit associatiu
Aplicarem el reglament de subvencions a entitats amb criteris
objectius. Impulsarem un conveni de col·laboració Casal FamiliarAjuntament.

Cultura
Donarem suport a la creació artística i a les manifestacions de
cultura popular i tradicional. Realitzarem un Pla Local de Cultura,
amb la participació de les entitats i la ciutadania, que defineixi els
eixos culturals del poble i marqui el calendari cultural
d'esdeveniments. Cercarem subvencions per la construcció d'un
teatre auditori municipal ubicat a la zona de l'amfiteatre.
Memòria històrica.
Endegarem una política de recuperació de la memòria històrica a
través de la recerca, l'estudi i la difusió del patrimoni tangible i
intangible del municipi.
Comunicació
Garantirem la qualitat de tots els mitjans de comunicació públics
municipals, a través de la difusió d'informació veraç, imparcial i en
català. Reactivarem Ràdio Vila i crearem un nou canal de televisió
local per internet. Activarem l'Ajuntament 2.0 a les xarxes socials.
Accessos WIFI
Implantarem sistemes de tecnologies sense fils (sistema WIFI)
als equipaments municipals, amb la creació de punts d'accés
públic a Internet.
Del poble a la independència
Promourem i donarem suport a iniciatives que ajudin a avançar
cap al ple reconeixement de la nació catalana al si de la realitat
institucional europea.

Actuacions i obres
Farem actuacions de manteniment i arranjaments dels principals
accessos al municipi. Asfaltarem els carrers més malmesos i
utilitzarem asfaltat insonor en aquells carrers amb transit
considerable, com per exemple el carrer Orenetes.
Replantejarem les zones d'aparcament al casc antic i ampliarem
la franja horària de les zones d'estacionament limitat.
Estudiarem l'adequació de la zona darrere del cementiri com a
espai de passeig i esbarjo.
Donarem sortida a la problemàtica del pàrquing de camions de Can
Trias situat en una zona verda, que incompleix totes les normatives.
Cal buscar una nova ubicació i liderar la gestió des de l'Ajuntament.
Medi natural
Conservarem l'entorn natural. Controlarem les activitats nocives
pel medi ambient. Prohibirem la circulació motoritzada en zones
d'alt valor ecològic.
Treballarem per solucionar el problema de les males olors.
Establirem converses amb l'empresa que gestiona el Centre de
Tractament de Residus del Vallès (Coll Cardús).
Estudiarem la utilització de ramats caprins pel manteniment dels
boscos i àrees perimetrals.
Potenciarem l'adaptació de les construccions en conceptes de
sostenibilitat (energia solar, recollida d'aigües grises i de pluja,
etc.). Fomentarem la recollida selectiva.
Ronda del Vallès
Vetllarem per la finalització de la Ronda del Vallès al pas per
Viladecavalls, amb el mínim impacte ambiental.
Treballarem amb les administracions per tal de dotar
d'equipaments públics els espais generats a partir del
soterrament del Quart Cinturó a Can Trias (caldrà veure com
acaben els 900.000€ que aquest any ens ha d'aportar el Ministerio
de Fomento, per si hem de modificar aquesta proposta).
Camí de ronda
Construcció per fases del “Camí de Ronda de Viladecavalls”, un
projecte ja existent, que haurà d'enllaçar tot el poble per a
bicicletes i vianants.

AMB TU,
FEM POBLE!
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