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Compromís  
amb Ullastrell

Tots els grups que es presentin a les eleccions apostaran, com ho fem nosaltres, 
per grans i petits projectes i estem convençuts, i és d’esperar, que tots els partits 
volen i desitgen el millor pels seus veïns i veïnes.

El que ens diferencia, a vegades, no és el “Què” volem fer, sinó el 
“Com” ho volem fer.

Des d’ERC hem aplicat diverses formes de participació durant aquests darrers 
anys. Creiem fermament que com a comunitat podem seguir amb aquests models 
de participació i aprofundir en la responsabilitat dels veïns i veïnes en la presa de 
decisions. Volem mantenir aquesta manera de fer i de ser i avançar plegats en 
aquest àmbit.

A més, la colla d’ERC hem volgut sempre ser i estar propers als nostres conciuta-
dans. Sempre hem estat al costat d’aquells que ens ho heu demanat. Sempre hem 
estat al peu del carrer i del canó en moments difícils i no ens hem amagat mai, al 
contrari, sempre hem volgut donar la cara. 

I hi volem seguir sent, perquè sempre hi som. És el nostre compromís. És la nostra 
manera d’entendre la política!

• PARTICIPACIÓ! Continuarem aplicant i generant les reunions de barri. Fa-
rem els primers pressupostos participatius d’inversió en 50.000 euros. Crea-
rem també els pressupostos participatius de 60.000 euros al nucli de Ca 
n’Amat-La Vall. Farem participar als veïns en la presa de decisions importants 
al poble (petits referèndums) i consells de participació temàtics (de la dona, 
de la gent gran, de joventut, infància...).

• TRANSPARÈNCIA! Mantindrem Ullastrell amb el segell de transparència 
municipal que només han aconseguit 200 pobles de Catalunya. Crearem la 
figura del “Regidor Referent de barri”. Seguirem transmetent els plens muni-
cipals i altres actes públics.

• ACCESSIBILITAT. Volem un Ullastrell més accessible: revisarem l’accessibi-
litat per persones amb mobilitat reduïda a llocs com la pista, escola, zona es-
portiva, desenvolupant el pla d’accessibilitat creat pel govern i la Diputació 
de Barcelona.… Vetllarem pel desenvolupament del projecte de millora de se-
guretat de la carretera BV-1202/1203. Volem estandarditzar la plataforma 
única com a opció vàlida i de millora del municipi.

Posem a les persones en el centre del debat. Seguirem treballant perquè els re-
cursos siguin un dret universal. Cal repartir-los per viure en igualtat de condicions, 
de drets i oportunitats. Infants, joves i grans, i també les mitjanes edats han de 
tenir veu i ser presents en les decisions que es prenguin. Defensem els drets 
polítics, econòmics i socials de totes les dones i treballem per la prevenció de 
les violències que les afecten. L’educació és i ha de ser un dels pilars bàsics de 
la nostra societat.

• L’EDUCACIÓ, UN PILAR BÀSIC! Treballem per la creació de l’Institut es-
cola i ja estem redactant el projecte per al trasllat de la Llar d’Infants “El 
Cucut”. Volem donar continuïtat al projecte “Fem escola, fem societat” i enge-
gar un cicle de xerrades de formació per l’escola de mares i pares. Seguirem 
amb el projecte “Recuperem-U-Aprenem” (suport socioeducatiu).

• REGIDORIA DE LA DONA I LGTBI. Creació de la Regidoria de la dona i 
LGTBI, a la que direm “Regidoria de Feminismes i LGTBI”. Tirarem endavant 
els compromisos recollits en el Decàleg “Declaració municipi feminista”. Ci-
cles, tallers i xerrades per l’apoderament de la dona (violència masclista, as-
setjament sexual, feminisme, educació sexual, diversitat sexual…).

• TRANSPORT. Adequarem el nou conveni del transport públic a les ne-
cessitats reals dels usuaris. Promourem el Transport públic gratuït dins del 
municipi.

• NINGÚ ENRERE. Ampliarem l’atenció i acompanyament a famílies vulnera-
bles. Mantindrem i augmentarem les Ajudes a l’IBI, també per les rendes més 
baixes; microcrèdits per a empreses i emprenedors.

• JOVES, PRESENT I FUTUR. Promocionarem i recolzarem l’entitat jove 
(local, activitats, subvencions) i reactivarem l’espai jove. Volem crear i mante-
nir dinamitzadors culturals i de festes. Seguirem treballant amb els diferents 
programes d’ocupació per a joves. Potenciarem les formes de participació de 
la gent jove en les decisions de poble com la creació de reunions periòdiques 
amb els joves per compartir la presa de decisions. Crearem el carnet jove 
d’Ullastrell i oferirem crèdits a interès 0 per a cursar estudis universitaris.

• L’ESPORT! Reforma de la zona esportiva amb responsabilitat i portant a 
terme les propostes sorgides del procés participatiu. Crearem la gala de l’es-
port local d’Ullastrell. Potenciarem l’esport dins del nucli urbà i els espais na-
turals i voltants d’Ullastrell (caminades “coneix el teu poble” - ”potenciar la 
salut”). Potenciarem les activitats esportives per a la gent gran, seguint amb 
el cicle de passejades A 100 cap als cent.



Gaudim Ullastrell!
Ullastrell és i ha de ser un poble per gaudir-lo. Gaudir-lo en tots els sentits i en 
tots els moments. Ullastrell a més ha de poder fer gaudir no només als seus ha-
bitants sinó a tots aquells visitants que ens volen conèixer. Gaudir Ullastrell es 
tradueix en un poble accessible per a tothom, que mostri totes les seves virtuts, 
tossudament orgullós de ser qui som i d’on venim, orgullosos del nostre entorn, 
de les nostres festes i tradicions i del nostre patrimoni. 

• LA REFORMA DE LA ZONA ESPORTIVA. És un repte immens que vo-
lem encarar amb responsabilitat executant les propostes sorgides del procés 
participatiu.

• UN POBLE ACCESSIBLE! Cal reordenar places d’aparcament i buscar-ne 
nous espais. Volem millorar les connexions entre la Serra, l’aparcament muni-
cipal i la zona esportiva. Creiem en els carrers amb la plataforma única com a 
model i fer-los accessibles per a tothom, començant per les prioritats del Pla 
d’accessibilitat.

• ULLASTRELL SOM TOTES I TOTS! Creació i execució del procés partici-
patiu sobre les millores a Ca n’Amat i millores del mobiliari i espai públic a 
Can Cabassa.

• Vetllar pel desplegament del Pla d’ordenació urbanística aprovat pel govern 
el 2019 i aplicar la visió de gènere en totes les millores del municipi. Volem 
crear camins escolars i zones segures per als infants. Mantenir la implicació 
dels veïns mitjançant les trobades de barri i crear trobades trimestrals amb 
diferents col·lectius per a l’anàlisi de les infraestructures públiques. 

• LES NOSTRES FESTES. És necessari potenciar el nou model de la Festa 
Major (Ullas vs Trell) i potenciar les Festes de Serralavella com a la Festa Ma-
jor Xica. 

• EL CASAL. Cal crear l’accessibilitat al Casal mitjançant l’ascensor de la sala 
d’exposicions i canviar les cadires de la Sala d’Actes. Volem poder obrir la sala 
d’exposicions com a espai lúdic i recuperar la programació de cinema així 
com fer del Casal i espais municipals un laboratori de nous creadors.

• L’ESPAI PÚBLIC! Adequació i arranjament del parc de la Bassa. Remodelar 
i potenciar la plaça de les Moreres (Escola Vella). Renovació dels parcs de 
Can Gras, plaça dels Infants, turó del Rector i plaça Serralavella. Continuar 
gestionant el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi i la supervisió i 
execució de les obres de la carretera.

Impulsem l’entorn!
Ullastrell és un poble privilegiat. Gaudim de gran varietat de productes locals, co-
merços incansables, pagesos que dia a dia ens ofereixen el millor de la terra i un 
gran potencial social i econòmic. Disposem d’espais que es poden convertir en re-
ferència a tot el país i productes, comerços i fires que són l’enveja de la comarca. 

Cal doncs que impulsem Ullastrell amb la mirada clara de voler un poble on viu-
re-hi i treballar-hi. La sostenibilitat i promoció local són pilars estratègics que servi-
ran de conductors per assolir el poble que volem; compromès amb el medi ambi-
ent, respectuós amb el que té i amb un desenvolupament pròsper i conseqüent. 

Som-hi?

• LA SERRA. Cal impulsar el carrer Serra com a centre neuràlgic del desen-
volupament econòmic i social del municipi. 

• LOCAL DEL PROGRÉS. S’ha de convertir en un dels motors de l’impuls de 
la Serra. Hi volem fer: creació del Centre d’Estudi i Promoció del Moviment 
Rabassaire; cessió d’espai per l’Associació de la Gent Gran i creació d’un cen-
tre de “Co-Working” i espais de treball comunitaris.

• EL COMERÇ I LA TERRA. Seguirem amb les campanyes de promoció del 
comerç de proximitat i desplegament del pla de dinamització comercial 
d’Ullastrell. Seguirem potenciant la marca “Productes d’Ullastrell” i la marca 
“Oli Becarut”. Ja estem treballant amb diferents administracions per a la crea-
ció de la denominació d’origen protegida de l’Oli Becarut i subvencionarem la 
plantació d’oliveres becarudes. 
Lluitarem pel desenvolupament de Can Curpell i l’accés a la B-40.

• LES FIRES. Volem impulsar el nou model de fira de Serralavella mitjançant 
els productes locals i de Quaresma i volem crear la primera fira dels Rabas-
saires.

• Treballarem per aplicar polítiques de preservació de la pagesia i fomentar els 
productes de proximitat i km 0.

• IGUALTAT, ARA I SEMPRE! Crearem la Regidoria de la dona i LGTBI. Fo-
mentarem rutes, espais i connexions amb mirada de dona.

• EL MEDI AMBIENT. Creació del punt verd municipal. Optimització de Resi-
dus, aprofundir en la reutilització i el reciclatge. Fomentar la recollida selecti-
va i la correcta gestió dels residus. A més, cal avançar cap a un poble energè-
ticament sostenible amb els edificis municipals com a exemple. Per això 
bonificarem l’IBI a les inversions destinades a fer edificis energèticament sos-
tenibles.

Amb tu ho fem possible
Gràcies per dedicar una estoneta al nostre programa de mà!

JAUME PUIG PUIG - Putxu
Candidat a l’Alcaldia

jaumepuigpuig@gmail.com
620645057 

1. Jaume Puig - Putxu
2. Mercè Rodó
3. Bea Almolda
4. Carles Call
5. Dolors Sucarrats
6. Anna Bigordà 

7. Josep Andreu Revestido
8. Marc Morral
9. Giol Macià
10. Neus Salarich
11. Joan Ballbè

SUPLENTS
12. Mariona Morral
13. Ricardo Jimenez
14. Àngels Viladoms
15. José Manuel Mulero
16. Núria Hernández
17. Oriol Carreras
18. Elisabet Casanovas
19. Roser Carreras
20. Pol Ricart
21. Meritxell Amat

TAMBÉ ENS DONEN SUPORT
Pere Palet
Xavier Aloy
Lídia Ridao
Xavi Navinés
Joan Mesa
Francesc Duran
Marc Ferrer
Pol Rodríguez
Frans Gallego
Anna Fernandez
Manel Rebollal

LLISTA CANDIDATURA MUNICIPAL

El programa que presentem ha estat 
treballat amb desenes de persones de 
diversa afinitat política i social que ens 
han ajudat a completar-lo i millorar-lo. 
Com sabeu, ens agrada treballar així, 
compartint il·lusions i acceptant tots els 
reptes que esdevinguin. Ens avala mol-
ta feina feta i com veieu en queda mol-
ta per fer! Tinc la sort d’encapçalar una 
llista plena de gent fantàstica, implica-
da i responsable. Tenim un gran equip 
disposat a donar-ho tot pel bé comú i 
fer d’Ullastrell el millor poble del món. 
Tenim l’oportunitat de somiar i dibuixar 
plegats el nostre poble, i sabem, que 
amb tu serà possible. 

PERQUÈ AMB TU HO FEM POSSIBLE!

Podeu veure el programa sencer a  http://locals.esquerra.cat/ullastrell


