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sembrem el futur!

idees sostenibles, amb il.lusió
i ben planificades...

amb constància, solucions i un
bon manteniment...

Instruccions per a la sembra:

s’han de sembrar a
la primavera!

... podrem veure créixer els brots...

... i finalment gaudir del color de la vida!

a Vallgorguina

les llavors de
Clavell de moro

nosaltres sembrarem tot l’any!

Ens acompanyes?

Magda Bes i Esmel

Hem parat l’orella  a Baronia, a Canadà
Park, a Can Puigdemir, a Collsacreu, també al
nucli urbà i hem trobat a moltes persones amb
ganes de  sembrar  el futur i de fer brotar
millores al nostre poble de Vallgorguina. Aquest
programa és el resultat de les aportacions de tots
els barris i ens motiva tant la idea de tenir la
mateixa qualitat de serveis a tot el terme
municipal com la de millorar-los.

Al nostre Programa  hem establert una
diferenciació en els temes <urgents com la
seguretat i el manteniment, i en els altres àmbits
d’actuació com  <invertir en millores, l’atenció a
les persones, la cultura i una nova manera de
fer política més propera.

Ens hem acostumat a deixar, totalment, la feina
a fer en mans dels polítics i nosaltres volem
canviar aquesta distància: us volem ben a prop!
Volem un Ajuntament obert als vilatans i la seva
participació activa!

Per aquest motiu posarem tota la voluntat en
oferir +INFORMACIÓ, +TRANSPARÈNCIA i
+PARTICIPACIÓ.

Volem saber que en penses i decidir amb tu.

Es per això que desenvoluparem un sistema de
consultes populars per fomentar la participació
ciutadana tant per a projectes per barris com per
al municipi en general. Anualment es farà una
consulta popular per que els veïns i veïnes
aportin propostes de millora que s’inclouran al
pressupost municipal.

Vallgorguina



Seguretat necessària!
<Obrirem una nova oficina de

l´Ajuntament a Canadà Park/Baronia amb
personal administratiu, de manteniment i de
seguretat. Instal·larem càmeres de seguretat
com a eina de prevenció.

<Al casc urbà, traslladarem les
dependències dels vigilants municipals a
una nova oficina a l´entrada del poble.  La
dotarem de càmeres de vigilància per fer més
visibles i eficients les tasques de vigilància,
prevenció i seguretat ciutadana.

<Al costat de les dues noves oficines
hi haurà un espai específic per tenir un
màxim de 24 hores els animals de
companyia trobats o perduts. Aquest servei
serà gratuït.

<Les oficines d’atenció ciutadana
també seran un punt d´entrega de
paqueteria per part de transportistes i
Correus, de forma gratuïta i  prèvia
signatura d´un autorització per part dels
interessats.

<Augmentarem la plantilla de
vigilants per donar servei les 24 hores .
Signarem acords amb les policies dels pobles
veïns per col·laborar en tasques de vigilància.

<Es faran controls policials de
vehicles i persones als barris i al casc urbà
en diferents horaris, especialment els caps
de setmana durant la tarda/nit.

brot de mostaça

<Hi haurà un vehicle policial destinat
a Canadà Park i Baronia i un altre a
Collsacreu, Can Puigdemir i el casc urbà.

<Hi haurà un telèfon gratuït d´atenció
ciutadana que us atendrà les 24 hores en
cas d’emergència/urgència . Es podran
consultar incidències com talls de llum,
avaries telefòniques, obres, temes de
seguretat ciutadana, etc.

Vallgorguina

<Actuacions “exprés”: temes que requereixen una actuació urgent!

Proposta de mòdul de vigilància a instal·lar als barris
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Manteniment sostenible!

brot de bleda

<Augmentarem el personal de
manteniment per reforçar el servei de la
brigada a tot el municipi.

<A les noves oficines de l´Ajuntament
a Canadà Park i Baronia hi haurà una
persona responsable de manteniment
dedicada exclusivament a aquests barris.

<Farem públic un calendari anual de
manteniment i de neteja de totes les
instal·lacions existents. Qualsevol nou servei
quedarà inclòs dins d’aquest calendari.

<Donarem color i vida a les entrades
de tots els  barris i del casc urbà amb
l’enjardinament  dels espais públics
Omplirem de plantes i flors Vallgorguina.

<També instal·larem a totes les
entrades de cada barri un indicatiu donant
la benvinguda.

<Millorarem el servei de neteja al
municipi incorporant una persona més per
que faci l´acompanyament de la màquina
netejadora, millorant i fent més efectiva la
neteja viària.

<Hi haurà un servei gratuït d´atenció
telefònica per comunicar o demanar
informació en temes de manteniment o neteja.

<Donarem solució als problemes
d’infraestructura tant de clavegueram
com d’enllumenat públic , amb especial
atenció a Baronia, disseminats i nucli urbà,
per resoldre les mancances detectades des
de fa temps.

<Renovarem i afegirem senyalització
v e r t i c a l ,  h o r i t z o n t a l  i  d e  z o n e s
d´estacionament.

<Modificarem la recollida de
voluminosos i de restes de poda amb el
telèfon gratuït on s´informarà del dia i hora
per la recollida personalitzada a cada veí o
veïna que ho demani.

<P r o p o s a r e m  u n  c a l e n d a r i
d´actuacions per revisar i reparar l´asfaltat
dels punts de Vallgorguina que estan en mal
estat. Aquest calendari serà públic.

<Volem implantar la recollida
d´escombraries “porta a porta” a tot el
municipi, prèvia consulta popular vinculant,
començant pel nucli urbà i amb voluntat
de fer-lo extensiu a tots els barris.
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Inversions per millorar els  barris!
CANADÀ PARK

<Negociarem la recuperació de la zona
social i farem una consulta als veïns i veïnes per
decidir com desitgem que sigui. Posarem en
funcionament la pista poliesportiva per a que sigui
operativa de nou.

<A l’entrada del barri, farem  voreres noves
i p intarem la façana del túnel  d’accés a
Canadà Park.

<Farem  un passeig a la zona dels llacs i a
la riera paral·lela al carrer Rovelló, amb
manteniment mensual.

BARONIA
<Gràcies a la nova oficina de l’Ajuntament

que instal·larem a Canadà Park, dotarem dels
serveis d’atenció ciutadana a ambdós barris .

<Crearem àrees de trobada pels veïns
 i veïnes, i també una marquesina amb seients a
la parada del bus.

<Farem un pla de creació i millora de les
voreres que són propietat de l’Ajuntament
i millorarem la senyalització dels carrers.

<Dotarem d’una partida econòmica anual
específica en concepte de manteniment
i renovació dels espais públics  : parcs, pistes
esportives i de petanca.

CAN PUIGDEMIR
<Reformarem el parc infantil  creant un

entorn bonic i agradable. Hi haurà un pla de
manteniment periòdic  per evitar la seva
degradació.

<Al costat del parc, farem una pista
poliesportiva multifuncional amb vestuaris
on podran entrenar els membres del Club Patins
Vallgorguina i altres.

<Reobrirem el casal social de Can
Puigdemir. Adequarem l’espai per a l’ús dels veïns
i veïnes del poble.

<Instal·larem una marquesina amb
seients a la parada del bus  de la plaça del
restaurant Can Puigdemir.

<Millorarem la senyalització dels carrers
amb 12 grans plafons visibles a qualsevol
hora del dia.

DISSEMINATS
<Posarem bústies centralitzades   per

facilitar la recollida del correu.

<Construirem una vorera amb barana
i enllumenat a la carretera C-61 des del carrer
Pi Florit fins el pont del Xeremell , per fer més
segura la circulació de vianants.

<Farem una valoració i calendari per
asfaltar els camins que són zones urbanes, amb
nova senyalització amb el nom de les cases a les
quals donen accés.

COLLSACREU
<Oferirem un servei de vigilància

i manteniment que ara no existeix, gràcies
a l’augment de la plantilla de vigilants i
de la brigada.

<Negociarem igualar el preu del
subministrament d’aigua potable a tot
el municipi.

NUCLI URBÀ
<Farem un estudi de millora dels accessos

principals del poble i les zones d’aparcament.

brot de pastanaga

<Reformarem l’espai de magatzem actual
de la brigada per millorar l’accés a la sala
d’exposicions i traslladarem el punt d’informació
del parc del Montnegre/Corredor als porxos
existents en aquest espai per donar-li
més visibilitat.

<Presentarem una oferta als propietaris
del Pla del Forn per transformar-lo en un
parc amb equipaments d’oci, cultura,
esports i lleure.

Vallgorguina Ens acompanyes?



Atenció a les persones!
PROMOCIÓ ECONÒMICA

<Farem una diagnosi del comerç
local. Amb ajuda de la Diputació de
Barcelona encetarem polítiques que
f o m e n t i n  l ’ o b e r t u r a  d e  n o u s
establiments i millorin l’oferta comercial
del municipi.

<Gestionarem la posada en marxa
d’un caixer automàtic al nostre poble .

<Augmentarem el nombre de
parades del mercat dels diumenges ,
i reduirem les taxes per l’ocupació.

<Cada dissabte, tindrem un mercat
de productes ecològics, tradicionals i de
proximitat itinerant pels barris.

BENESTAR SOCIAL, SALUT I ATENCIÓ
A LA DONA

<Volem donar atenció a les persones
vulnerables del municipi, informar-les i
acompanyar-les en la solució de les seves
problemàtiques.

Vallgorguina Ens acompanyes? brots de cibulet

<Crearem un protocol d´atenció
psicosocial d’emergència que ens permetrà
donar resposta a les persones i a les famílies
davant fets extraordinaris  que necessitin
una intervenció immediata i coordinada dels
serveis socials, sanitaris i de seguretat.

<Promocionarem hàbits saludables a
la població (alimentació, activitat física i altra
informació preventiva d’interès sanitari) des
del web i xarxes socials de l’Ajuntament.

<Es farà un cens dels habitatges buits
per prevenir la seva ocupació de forma il·legal.

EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
<Crearem una aula integral de suport

educatiu i de reforç de l’aprenentatge per
a famílies vulnerables : un recurs educatiu
amb l’objectiu de proporcionar, de forma
temporal i en grup reduït, una atenció integral
adreçada a alumnes amb necessitats
educatives especials, amb dificultats
d’aprenentatge i que no assoleixen les
competències bàsiques.

<Posarem a l ’abast dels joves
programes d’educació i salut sexual
i afectiva, violència de gènere, consum de
substàncies, orientació vocacional,
formativa i professional.

<Intensificarem la relació amb les
escoles i les AMPA a fi de col·laborar en
projectes educatius integrals (robòtica, patis
oberts els caps de setmana, i millora de
l’oferta de les activitats extraescolars).

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
<Negociarem amb la Generalitat de

Catalunya un nou servei de transport urbà
més operatiu i lligat amb els horaris
de RENFE.

<Es farà un pla sostenible de
manteniment i neteja viària.

<Es renovaran els contenidors de
recollida selectiva a tot el municipi en espera
de la consulta popular per decidir la
implantació de “porta a porta”.

<Actuacions “exprés”: temes que requereixen una actuació urgent!



Transparència i participació!
<Crearem una comissió permanent

apolítica de participació ciutadana.

<Anualment farem una consulta
popular a fi que els veïns i veïnes aportin
propostes que s’inclouran en el pressupost
municipal.

Trobareu el programa amb més detall
al nostre web:
locals.esquerra.cat/vallgorguina

Cultura cada dia!
CULTURA, ESPORTS I LLEURE

<L’edifici de l’antic restaurant Ca la
Lola serà el nou Casal Sociocultural de
Vallgorguina, obert a tothom amb l’objectiu
d’esdevenir un punt de promoció i difusió
cultural, de lleure i d’oci. Un centre cultural
amb dinàmica diària  on proposar,
intercanviar, compartir idees, projectes,
aficions, divertir-se, aprendre, dibuixar,
pintar, actuar, ballar, música, teatre,
fotografia, etc... Per fer-ne una realitat, farem
una consulta participativa a les entitats del
poble envers la seva creació i gestió.

<Per donar a conèixer el nostre entorn
natural ,  promocionarem activitats
esportives a l’entorn de Vallgorguina.

<Traslladarem als barris part dels
actes de la Festa Major i col·laborarem amb
les associacions de veïns en les activitats
que realitzin.

<Establirem un circuit BMX de terra
per a bicicletes de “cross”  per fomentar
l’esport integrat a l’entorn natural controlat.

Vallgorguina és cosa de tots i totes!

<Volem apropar tota la informació
municipal, atendre les necessitats, els dubtes
i consultes de qualsevol de les àrees de
l’Ajuntament, i per aquest motiu posarem en
marxa les següents accions:

<Els veïns i veïnes tindrem informació
actualitzada a través del web municipal, les
xarxes socials i amb la posada en marxa de
Ràdio Vallgorguina.

<Publicarem les balances fiscals per
barris i tota la informació econòmica
rellevant del poble  (sous, taxes, impostos,
inversions, subvencions...). Considerem
que la transparència és bàsica per
generar confiança!

<També volem saber que en penses i
d e c i d i r  a m b  t u .  E s  p e r  a i x ò  q u e
desenvoluparem accions per fomentar la
participació ciutadana, tant per a projectes
per barris com per al municipi en general.

brot de mentaEns acompanyes?

Ca la Lola


