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Castellbisbal necessita renovar-se. Castellbisbal necessita un canvi. El 2015 és i serà un any de 

canvis. Vivim un moment decisiu. Ho ha de ser per a Catalunya, però també per a Castellbisbal. A 

Castellbisbal li cal ser republicana, inclusiva i d’esquerres. No hem d’oblidar la segona data 

electoral a la qual estem citats aquest any. I no podem deslligar una data de l’altra. Catalunya 

necessita més ajuntaments independentistes per construir un nou país. Només així podrem 

mostrar al món que estem decidits a tirar endavant.  

 

Des d’Esquerra volem un canvi i Esquerra l’ha de provocar. Tenim ganes de renovació, de sang 

nova, d’aire fresc, de noves maneres d’escoltar, de fer i entendre les coses. I ho volem fer 

implicant-hi el poble. Cal una nova manera de governar més participativa, en què la ciutadania 

sigui activa i decideixi. Cal tractar les persones com a ens participatiu, promovent  i practicant la 

participació des del primer fins a l’últim minut. I fer-ho comptant amb tothom, més enllà de les 

coincidències ideològiques, amb un únic camí comú: una millor vila, més viva i participativa.  

 

Castellbisbal també vol ser una població moderna, emprenedora, cohesionada i sostenible. Vol 

començar un període de gestionar comptant amb les persones. I a Esquerra ho farem. Per aquest 

motiu, a Esquerra treballem per fer un PROGRAMA de govern que pugui garantir les necessitats 

que les entitats i les persones reclamen i que cobreixi les carències d’avui per poder construir un 

poble millor. Aquestes són les nostres propostes, que esperem poder complir gràcies a vosaltres. 

 

POLÍTIQUES CULTURALS 

La cultura ha de funcionar com a doble eina vertebradora social i nacional, enfortint les tradicions i 

el patrimoni material i immaterial de Castellbisbal. Per això pensem que cal: 

 Potenciar el paper de les entitats locals dins les nostres festes majors i durant el transcurs 

de l’any. 

 Programar més activitats relacionades amb la cultura popular catalana. 

 Donar a conèixer, ja des de les escoles, totes les entitats culturals del poble per divulgar-ne 

la tasca i involucrar-hi el jovent amb la finalitat de garantir el relleu de totes. 

 Enfortir els actes organitzats per les entitats locals i potenciar les diades nacionals com 

l’Onze de Setembre, Sant Joan, Sant Jordi... 

 Crear un consell assessor cultural amb la intenció de definir les polítiques culturals, en què 

participin les diverses entitats locals i els tècnics municipals. 
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 Afavorir els intercanvis culturals entre municipis dels Països Catalans, així com potenciar 

agermanaments culturals amb l’estranger. 

 Garantir uns espais físics perquè les entitats s’hi puguin reunir i, de passada, desar-hi el seu 

material, que no deixa de ser patrimoni local. 

 Crear una casa de les tradicions, on es pugui exposar el patrimoni de les entitats, explicant-

ne la història i que es pugui visitar. 

 Saber de primera mà totes les inquietuds que tenen les entitats del poble, reunint-nos amb 

elles i escoltant les seves preocupacions. 

 Recuperar elements de memòria històrica. Reconèixer la tasca realitzada al poble per 

certes persones i entitats. 

 Potenciar el patrimoni material i immaterial de Castellbisbal, per exemple, restaurant la 

històrica ermita de Sant Joan de Benviure. 

 Garantir una projecció estable de pel·lícules i curtmetratges, potenciant els directors de 

cinema catalans i les pel·lícules en la nostra llengua. 

 Donar suport als grups de teatre locals i portar grups amateurs d’altres localitats per tal 

que representin obres a Castellbisbal. 

 

 

POLÍTIQUES PER A JOVES 

 

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya tenim la creença ferma que el paper transversal en 

l’actuació consistorial envers la ciutadania és de gran rellevància i transcendència, i més encara 

quan parlem dels joves.  

Un cop assentades unes bases per encaminar el treball transversal en l’àmbit de Joventut, 

plantegem un treball i una actuació integrals, que fomentin sobretot l’educació, el treball, els 

esports, la participació... Preveiem actuacions en termes de salut, treball, oci, habitatge, cohesió 

social, cultura i educació. Volem actuar conjuntament amb els joves en els diferents escenaris 

possibles i juntament amb la implicació de tota la joventut. Creiem que podem avançar molt en les 

polítiques beneficiàries i encarades a la joventut i que han d’englobar la integritat de les 

necessitats plantejades pel col·lectiu. Per això volem: 
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 Consolidar un consell local de joventut que funcioni com a òrgan interlocutor amb 

l’Ajuntament. 

 Crear programes per ajudar els joves a trobar feina o que emprenguin el seu projecte en un 

viver d’empreses. 

 Treballar per incorporar més cicles formatius al poble. 

 Ensenyar i motivar els joves per seguir amb les entitats del nostre poble per agafar-ne el 

relleu en un futur. Involucrar-los en la vida cultural del poble. 

 Trobar espais de reunió i lúdics on puguin trobar-se periòdicament. Impulsar la creació 

d’un Ateneu Juvenil, on siguin els mateixos joves els qui puguin gestionar-lo. 

 Impulsar els grups musicals locals. 

 Treballar per aconseguir una àmplia oferta de lleure els caps de setmana, evitant que el 

jovent hagi de desplaçar-se fora del poble. 

 Construir habitatge públic de lloguer i venda per tal de facilitar el procés d’independència 

dels joves. 

 Oferir un horari més flexible en les aules d’estudi en èpoques d’exàmens que es puguin 

emprar quan els usuaris ho demanin. 

 Obrir el bar-cafeteria d’Els Costals per tal que la gent jove pugui portar-lo. La idea seria que 

adquirissin experiència; s’hi establirien uns torns rotatius. 

 Potenciar la pràctica de l’esport entre els més joves. 

 Elaborar un Pla de Joventut. 

 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

El català és la llengua pròpia dels Països Catalans i ha de ser objecte d’una cura especial sense 

menystenir cap de les altres llengües que es parlen a Castellbisbal. 

L’univers de cultures en què s’ha convertit el país, reflectit en l’àmbit local, li dóna una dimensió 

universal, una riquesa de la qual hem d’aprendre diàriament. En aquest sentit, la llengua catalana 

ha de ser el punt comú per a tots, el nexe d’unió que ens iguala en la diferència. 
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Cal crear la necessitat i la cultura que una llengua és una porta oberta a la comunicació i a 

l’aprenentatge d’altres llengües, a part de ser un factor vinculant amb el país on es viu. El seu ús 

no ha d’ésser una obligació sinó que ha d’estar provocat per un interès per formar part de la 

nostra cultura. És la llengua que volem parlar al poble i als centres d’ensenyament és l’idioma 

natural, però encara podríem fomentar-ne més l’ús amb campanyes de sensibilització, concursos... 

Creiem que cal: 

 Promocionar el cinema en català, castellà i anglès a Castellbisbal. 

 Portar  obres d’estrena de teatre en català a l’auditori d’Els Costals potenciant els grups 

amateurs. 

 Lectura de contes en català amb figurants i intercanvis entre escoles. 

 Fer campanyes de difusió de la literatura en català d’abans i d’ara. 

 Donar suport a totes les activitats en català que es duguin a terme al municipi. 

 Donar facilitats als immigrants amb intercanvis culturals (voluntaris per la llengua amb 

doble finalitat: llengua i cultura).  

 

POLÍTIQUES D’EDUCACIÓ 

 

En una àrea tan important com és Educació, seguirem reivindicant les competències de 

l’Ajuntament i continuarem treballant conjuntament amb la implicació de tots els agents de la 

comunitat educativa en benefici d’un model d’educació de qualitat. Pensem que cal: 

 Desplegar la cultura en totes les seves dimensions: creativa, comunitària, identitària, 

productiva i de convivència. 

 Intentar evitar el tancament de cap centre educatiu, lluitant com una sola comunitat 

educativa i no individualment per centres.  

 Vetllar per mantenir totes les estructures que tenim, adequant la necessitat d’oferta 

educativa del moment en funció de les dades de futur que van modificant el mapa d’edat 

de la població, tenint en compte els nens nascuts que van creixent, el nombre de 

naixements i els fluxos migratoris. 

 Consolidar i promoure, a secundària i dins l'àmbit municipal, programes de diversificació 

curricular com a mesura d'atenció a la diversitat. 
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 Promoure mòduls professionals basats en les necessitats de les empreses del nostre 

municipi: estem envoltats d’empreses amb condicions de garantir la col·locació de joves al 

mercat laboral. 

 Aconseguir, mitjançant acords, la facilitat d’incorporació amb contracte dels joves que triïn 

els mòduls professionals que es desenvolupin en els nostres instituts, prioritzant els 

empadronats a Castellbisbal. 

 Promoure tallers de xerrades, conferències, centres de reunions... 

 Proveir llocs per facilitar l’estudi, per exemple, amb l’obertura de la biblioteca també al 

migdia.  

 Fomentar les beques als treballs de recerca i d’interès cultural que realitzin els joves per 

poder ampliar la seva formació. 

 

POLÍTIQUES DE RADICALITAT DEMOCRÀTICA 

 

Avui tenim una democràcia representativa instrumentalitzada i de baixa qualitat. Per superar 

aquest model obsolet i inadequat, cal introduir-hi les mesures correctores que tornin al sentit més 

primigeni de la democràcia i reconeguin el rol més digne de la persona i del polític com el seu 

representant. 

Radicalitat democràtica és tornar a les arrels de la democràcia. És reconèixer la vàlua de tots 

aquells catalans que al llarg dels segles han cregut en el valor intrínsec de la llibertat. Radicalitat 

democràtica és també un exercici de responsabilitat envers les generacions futures. 

Els representants polítics han d’actuar amb la voluntat de lideratge i han de guiar les seves 

decisions segons els principis d’honestedat, integritat, objectivitat, transparència i responsabilitat. 

Amb aquesta finalitat, les línies mestres són les següents: 

 Donar suport, des de l’Ajuntament, a totes les mocions i iniciatives populars que vagin en 

defensa del nostre país, Catalunya, i que promoguin una visió independentista de la 

societat actual. 

 Totes les donacions rebudes seran escrupolosament públiques. 

 ERC Castellbisbal presentarà el balanç econòmic de la campanya electoral, incloent-hi totes 

les donacions dineràries i/o en espècies. 
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 Els membres d’ERC Castellbisbal que siguin alcaldables es comprometen a limitar la seva 

acció a dos mandats. 

 Tots els regidors faran, a l’inici i al final del mandat, una declaració dels seus béns, 

ingressos i patrimoni, que hauran de dipositar al registre creat amb aquesta finalitat, el 

Registre d’Interessos dels Regidors i Càrrecs electes. Quan finalitzi el període d’exercici del 

càrrec, les persones electes se sotmetran a una auditoria exhaustiva i pública per tal de 

comprovar i garantir que durant l’exercici del càrrec no s’han produït enriquiments 

injustificats per compte de l’erari públic. 

 Els regidors disposaran d’oficina de proximitat, que tindrà com a missió que els ciutadans 

puguin fer arribar al seu representant tota mena de suggeriments, queixes o 

recomanacions. 

 Els regidors no podran pertànyer a cap òrgan de direcció, ni consell d’administració de cap 

empresa privada que contractin amb l’Ajuntament. 

 El nomenament de familiars fins a quart grau per consanguinitat o per afinitat quedarà 

expressament prohibit.   

 Tots els càrrecs electes tindran un únic concepte retributiu d’acord amb el règim intern del 

mateix Ajuntament i amb les normes de transparència. 

 L’Ajuntament disposarà d’un òrgan, integrat per representants de cada grup municipal, que 

tindrà la responsabilitat d’avaluar i aprovar en última instància el nomenament dels alts 

càrrecs executius o de confiança de l’Ajuntament, atenint‐se a les capacitacions i mèrits 

dels candidats i a la seva experiència en el camp que han de gestionar. 

 El comitè d’avaluació serà també l’òrgan específic que vetllarà pel compliment del règim 

d’incompatibilitats dels regidors. 

 El comitè d’avaluació podrà reprovar els càrrecs sotmesos a la seva avaluació. La 

reprovació haurà de ser votada per la majoria de la comissió i ratificada posteriorment per 

la majoria del Ple de l’Ajuntament. 

 Els regidors tindran dret a sol·licitar, a l’Ajuntament, tota aquella informació que considerin 

necessària per a la seva informació de control i l’Ajuntament haurà de facilitar-los-la. 

 Els alts càrrecs executius o de confiança de l’Ajuntament tindran terminis màxims per a 

l’entrega de documentació i informació, que s’hauran de complir a risc de suspensió 

cautelar de sou i feina per part del comitè d’avaluació. 
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 Quedarà expressament prohibida la redacció d’informes per part d’empreses, consultors o 

assessors externs a la funció pública. 

 Només s’encarregaran aquells informes imprescindibles, autoritzats amb la signatura del 

regidor i acompanyats d’un informe preceptiu signat pel màxim responsable de la funció 

pública, en aquell departament en què es reconegui que l’Ajuntament no disposa 

internament dels mitjans o la capacitat per redactar‐lo ell mateix. 

 L’Ajuntament haurà de portar un registre públic d’empreses contractades, imports dels 

contractes, nombre de contractes, desviament sobre el pressupost d’adjudicació, 

responsable de la contractació, terminis d’execució, total anual per empresa facturat a 

l’Administració, pes dels contractes públics respecte els privats de cada empresa 

contractant i aportacions o donatius d’aquestes empreses a partits polítics o fundacions de 

l’àmbit polític. 

 Es potenciarà la figura de l’interventor com a garantia del compliment estricte de la 

despesa pública. Hem de vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la 

gestió municipal sigui transparent, eficient i eficaç. 

 Per bé que la confecció i aprovació del pressupost és una de les màximes expressions de la 

política que es vol executar en un municipi, cal establir mecanismes de control de la 

planificació i execució pressupostàries. 

 Caldrà fixar uns límits màxims de desviació en les partides pressupostades. 

 Cada departament de l’Ajuntament tindrà el deure d’informar de la despesa corrent del 

departament pel que fa a conceptes directament lligats als càrrecs polítics executius o de 

confiança. No se n’exclouran les dietes, telèfon, viatges i despeses generals de 

representació. Aquesta despesa estarà actualitzada i disponible per al ciutadà directament 

a la pàgina web del servei o departament en qüestió i directament lligada a la persona 

responsable del departament. 

 L’Ajuntament ha de seguir un model de resposta a les necessitats actuals i previstes del 

país i ha d’informar anualment de la situació econòmica municipal. Amb aquesta finalitat, 

el govern municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost, alhora que 

augmentarà la transparència, la qualitat de la documentació i de la informació econòmica 

subministrada als càrrecs electes i a la ciutadania. 

 L’Ajuntament s’ha d’organitzar i funcionar a partir dels principis d’honestedat, austeritat, 

eficiència i eficàcia, orientació a l’administrat, imparcialitat i objectivitat moderada per 

l’equitat.  
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 Els ciutadans tindran dret a accedir a tots els registres de l’Ajuntament, sempre i quan no 

comprometi la intimitat de persones alienes. Els ciutadans podran requerir la informació 

sobre qualsevol assumpte, conèixer la identitat del funcionari que se’n responsabilitza i 

l’estat de l’expedient en cada moment. El silenci administratiu ha de ser denunciable per 

part del ciutadà. 

 S’homogeneïtzaran els criteris retributius en l’Administració local. El criteri retributiu tindrà 

en compte la dedicació total o parcial i anirà seguida de criteris objectius com el tipus de 

població, nombre d’habitants, persones al càrrec i responsabilitat pressupostària. 

 

POLÍTIQUES D’ESPORT 

 
L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet enfortir la cohesió a través de la 
incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania plena, fent servir l’esport com a eina de 
socialització i d’arrelament al poble. 
  
L’objectiu és l’increment de la pràctica de l'activitat física, els esports de lleure i de competició que 
ja fomenten les corporacions locals i promouen i organitzen les federacions i els clubs esportius, 
les associacions escolars i altres entitats. Per això pensem que cal: 
 

 Elaborar i executar, amb les entitats, els plans de manteniment, millora i construcció de les 

instal·lacions esportives.  

 Aprofitar les instal·lacions esportives de diferents escoles i instituts en coordinació amb la 

Regidoria d’Esports, amb l’objectiu que la pràctica esportiva sigui un element de cohesió 

social. 

 Adaptar, potenciar i millorar els circuits rurals i urbans ja sigui per caminar, córrer o anar 

amb bicicleta i prioritzar-ne l’ús en detriment dels automòbils. 

 Promocionar l’esport adaptat. La pràctica amb cura de l'esport és una font de salut entesa 

no només físicament, sinó en la més àmplia dimensió del benestar de la persona. Si això és 

important per a tothom, encara ho és més per a aquelles persones que presenten alguna 

discapacitat o alguna necessitat específica. 

 Fomentar la formació de tècnics esportius a totes les entitats i associacions amb 

coordinació i col·laboració de la Regidoria d’Esports. 

 Dotar els clubs del material esportiu necessari perquè puguin implementar programes 

esportius de qualitat. 
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 Crear un consell de l’esport amb la participació de totes les entitats esportives federades, 
escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques 
esportives municipals. 

 

 Crear l’oficina d’atenció a l’esportista dins la Regidoria d’Esports i donar difusió i rellevància 
institucional a la participació dels clubs i esportistes del municipi en esdeveniments 
esportius nacionals i internacionals. 

 

 

POLÍTIQUES SOCIALS 

L’acció social és l’eina fonamental per millorar la qualitat de vida de les persones. Cal mantenir el 
model dels serveis socials bàsics i optimitzar la resta de serveis socials, augmentant-ne l’eficiència i 
eficàcia. Per això volem: 
 

 Combatre el cada cop més alarmant percentatge d’atur. 

 Establir programes d'ocupació pública qualificada. 

 Apostar per l'emprenedoria col·lectiva  com a fórmula per posar en funcionament el talent 

de les persones. 

 Reduir el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social, prioritzant les 

seves necessitats. 

 Impulsar un pacte d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa. Fixar com a horitzó 

l’eradicació de la pobresa en l’àmbit del municipi, dedicant una atenció preferent als 

sectors més vulnerables, que són la infància, l’adolescència i la gent gran. 

 Impulsar mesures específiques de suport a les dones en famílies monoparentals que els 

garanteixin l’accés a l’habitatge social, beques de menjador per als fills i la cobertura de les 

necessitats bàsiques. 

 Revisar la funció del funcionariat i distribuir-lo de manera que s’agilitin els tràmits de la 

ciutadania: no pot ser que l’Administració trigui a donar resposta als veïns. 

 L’Ajuntament ha de reconèixer i defensar les bones pràctiques en polítiques d'acollida 

i d'integració dels nouvinguts. La llengua d’acollida ha de ser el català, tenint en compte 

també les altres llengües oficials. 

 Promocionar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

 Fer campanya permanent i de conscienciació sobre la violència de gènere i el bullying a les 

escoles. 
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 Treballar conjuntament amb les empreses per afavorir la contractació d’aturats de llarga 

durada residents a Castellbisbal i fer-ne un seguiment . 

 Impulsar un estudi per construir una residència per a la gent gran.  

 

POLÍTIQUES DE SANITAT 

La protecció i promoció de la salut és una prioritat bàsica. Per això és necessari un sistema de salut 

integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti discriminacions i sigui una eina cabdal de 

justícia social. Els ajuntaments juguen un paper clau dins d’aquest model, especialment en les 

competències pròpies de salut pública,  promoció i protecció de la salut i prevenció de malalties. 

Cal una gran coordinació amb els Serveis Socials per tal d’afavorir l’atenció global a les persones.  

Volem dur a terme una gran tasca en favor de la ciutadania i enfocar-la de cara a la seva millora 

continuada. Cal que deixem de parlar de “despesa social” i parlem “d’inversió social”. Per la nostra 

part procurarem: 

 

 Lluitar amb totes les eines que estiguin al nostre abast per reobrir el CAP les 24h. 

 Vetllar per la millora dels serveis per a les persones amb dependència i/o manca 

d’autonomia personal i elaborar plans de suport a les famílies cuidadores de gent gran amb 

dependència. 

  Procurar millorar i augmentar els equipaments per a la gent gran inclosa la possibilitat  

d’iniciar el procés per  construir una residència pública. 

 Coordinar horaris i augmentar freqüències de pas de l'autobús per anar a l'Hospital de 

Martorell i a l’Hospital de Terrassa.   

 Afavorir les campanyes a les escoles sobre la importància d'una alimentació saludable. 

 Aprofitar les festes locals per fer activitats col·lectives saludables. 
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POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 

 

COMERÇ 

Castellbisbal gaudeix d’un xarxa d’establiments comercials molts d’ells molt consolidats i proactius 

i molts d’altres creats recentment  i amb molts ànims de funcionar i créixer. El nostre compromís 

és ser al seu costat en la dinamització i la consolidació del l’eix comercial, donant suport en les 

accions que calgui, cercant sinergies amb altres empreses o associacions i, en definitiva, fent que 

els nostres vilatans i vilatanes trobin al poble  un ampli potencial comercial i aconseguint, 

paral·lelament, una bona viabilitat econòmica del nostre comerç. Per això volem: 

 

 Potenciar el comerç urbà de proximitat, fomentant l'eix comercial. 

 Simplificar i facilitar els tràmits i gestions de comerciants, empreses i nous emprenedors 

creant la finestra única per poder fer tots els tràmits des d’un mateix lloc. 

 Promocionar les diverses fires comercials. Proposarem la organització d'una fira de la 

restauració per donar a conèixer la rica restauració del poble. 

 Potenciar i coordinar l’oferta de restauració , tot reordenant les terrasses  amb una imatge 

comuna.  

 Promocionar  i ajudar els comerços que ofereixin productes de quilòmetre zero, ecològics i 

amb envasos sostenibles. 

 Crear un pla d’incentius per aportar (abonar?) el 50% ( de la Seguretat Social ) als comerços 

i empreses que contractin veïns de Castellbisbal. 

 Apostar per promoure un model estratègic comercial que esdevingui la nucleació de 

l’activitat comercial castellbisbalenca, promovent-ne activitats conjuntes, creixements i 

noves implantacions comercials. 

 

EMPRESES 

Des d’Esquerra Republicana tenim plena confiança en la recuperació econòmica del nostre entorn. 

Amb tot, considerem que no podem abaixar la guàrdia i que hem de continuar apostant per la 

preparació de totes les persones desocupades i afavorir que gaudeixin d’una formació integral que 

els permeti una ràpida inserció al món laboral. El suport a les persones i el seu desenvolupament 

integral és una de les nostres prioritats més clares i destacades. Creiem que cal: 
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 Donar suport a l'emprenedoria creant vivers d'empreses que permetin iniciar projectes tot 

minimitzant el risc inicial. 

 Revisar les taxes d’obertura per afavorir les petites empreses. 

 Adequar la formació ocupacional a les demandes de les empreses i del comerç del poble. 

 Potenciar la instal·lació de noves empreses no contaminants i amb un alt valor afegit. 

 

POLÍTIQUES TERRITORIALS 

 

Apostem clarament a favor d’un model de poble sostenible i respectuós amb el medi natural sobre 

la base de la utilització racional del territorial. Cal compatibilitzar el creixement i el dinamisme 

econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de 

generacions presents i futures. Des d’Esquerra Republicana volem: 

 

 Garantir el nostre patrimoni local amb projectes de millora i restauració. 

 Urbanitzar el  carrer de la Lluna. 

 Millorar la senyalització horitzontal i vertical a tot el terme, potenciant amb senyals 

lluminosos els passos de vianants ubicats en llocs perillosos. 

 Garantir la protecció de les zones no urbanitzables i no crear cap nova zona urbanitzable. 

 Crear ajuts i incentius fiscals per a la rehabilitació d'edificis i masies, tant per millorar-ne 

l'accessibilitat com la imatge. 

 Consensuar, amb associacions, veïns i tècnics, la millora de la circulació de vehicles pel 

centre del poble, urbanitzant zones amb espais d'aparcament gratuït i amb horari limitat a 

prop de l’illa de vianants. 

 Pacificar el trànsit reduint l’accés de vehicles a l’illa de vianants. 

 Sol·licitar la ubicació de més passos de vianants a la carretera de Martorell per creuar d’un 

costat a l’altre de la urbanització de Can Santeugini. 

 Ubicar un espai perquè els gossos puguin córrer amb material per fer-hi agility. 

 Establir més rutes de vianants que connectin els espais verds. 
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POLÍTICA NACIONAL 

ERC és l’únic partit del poble que ha signat els cinc punts que ens va proposar l’Assemblea 

Nacional Catalana (ANC). 

ERC prioritzarà, doncs, els interessos de país davant dels del partit. 

 

 

 

 


