
Hem posat en marxa l’Escola Municipal de Música a la Masia Can Puig de 
Ribes i ampliable a l’Aulari Blanc de Les Roquetes, amb alumnes des de 4 
anys fins adults, preveient la seva consolidació en el proper curs.

S’han invertit en dos anys més de 3 milions d’euros en rehabilitar les escoles del 
municipi, principalment Els Costerets, El Pi, Santa Eulàlia, Les Roquetes i La Riera 
que a través d’una auditoria tècnica que ens ha permès detectar i planificar les 
necessitats reals de cada centre, per tal de posar al dia les escoles més antigues.

Amb la construcció per part del Departament d’Educació de 2 escoles d’infantil 
i de primària, s’ha resolt el problema d’escolarització en aules prefabricades 
a aquest nivell de l’educació al nostre municipi. Han obert les seves portes les 
escoles  Mediterrània (2008-2009) i Les Parellades (2010-2011)

Especial atenció ha rebut l’educació preescolar amb la construcció 
d’una nova llar d’infants a Ribes a Les Parellades i l’ampliació de la llar 
Tres Pins a Les Roquetes que ha permès duplicar el nombre de places i 
ha suposat una inversió total de 1,4 milions d’euros.

L’Escola Municipal d’Adults ha ampliat la seva oferta de cursos i capacitat 
per atendre nous alumnes, amb el Graduat en ESO, per facilitar la seva 
integració de nou al món laboral.

Hem potenciat i facilitat l’inclusió social de persones amb discapacitat a 
partir de l’esport i el lleure conjuntament amb l’entitat Junts En Acció.
A través del programa PAFES s’ha treballat conjuntament la salut i l’esport.

Hem ampliat el Pavelló de Ribes de 2 a 3 pistes i s’ha cobert la pista exte-
rior, el que incrementat la capacitat d’espais per a la pràctica esportiva.

Les obres de millora de les instal·lacions de Bosc de Plaça, conjuntament 
amb la construcció del nou edifici de serveis i la redacció del projecte del 
camp de futbol 7, culminen un procés de millora iniciat amb l’instal·lació de 
la gespa artificial al camp de futbol.

La construcció de nous vestidors i la instal·lació de gespa artificial al com-
plex esportiu de Les Roquetes, ha estat una fita important per la millora de 
la pràctica esportiva.

S’han impulsat zones de vianants per promocionar el comerç de proximitat i 
facilitar espais de relació ciutadana, per millorar el nucli antic de Ribes. 
L’execució d’un nou tram de la Rambla de Garraf, com a eix de dinamització 
econòmica, culminant amb el mercat municipal.

Les obres del nou institut Montgròs, avancen, i han superat les retallades de 
l’actual Govern de la Generalitat. Pel proper curs 2011/2012 s’inicien nous 
mòduls prefabricats, com a extensió de l’Institut Alexandre Galí embrió d’un 
nou institut.

ESQUERRA      FEM FEINA

AMB ESQUERRA AL GOVERN, SANT PERE DE RIBES AVANÇA

Construcció de noves pistes poliesportives i pistes de petanca exteriors 
annexes al pavelló de Les Roquetes.



Complint amb el compromís que vam agafar quan la 
secció local d’Esquerra, va decidir d’entrar a treballar al 
Govern de l’Ajuntament, amb l’afany de  contribuir a millorar el 
govern i la gestió municipal i realitzar les propostes del nostre 
programa, ara hem d’explicar sense embuts, el que hem fet i allò 
que ha quedat al tinter, perquè els ciutadans i ciutadanes pugueu 
valorar la feina feta i el grau de compliment del programa
electoral.

No ha estat fàcil, en un context de crisi, governar i poder 
atendre les demandes dels ciutadans, però amb rigor, esforç, 
tenacitat i imaginació, des de el Govern i amb la col·laboració 
d’altres administracions del País, s’han portat a terme, obres i 
serveis, cabdals per millorar els serveis del nostre municipi.

La important inversió feta en educació amb la construcció 
de nous centres educatius i les inversions en els existents, 
l’aposta per millorar la sanitat, amb la construcció d’un nou 
Ambulatori a Ribes i ampliant el de Roquetes, ara en perill per les 
retallades del Govern de CIU al capdavant de la Generalitat, la 
millora i ampliació de les instal·lacions esportives de Ribes i de 
Les Roquetes, l’elaboració d’un Pla d’Equipaments, culturals, 
esportius i socials, la promoció del comerç de proximitat amb 
la realització d’illes de vianants (C/ Nou i Comerç), l’atenció 
i suport econòmic a les famílies afectades per la crisi, la 
contenció fiscal d’aquests dos últims anys, sense apujar els 
impostos municipals, l’increment de cursos de formació per 
joves i aturats per facilitar el seu accés al món laboral, són una 
mostra de la feina feta.
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Tot i que ens han quedat coses per fer, com el Local, encara que ja disposem del Pla de Gestió i Viabilitat, reformar el teatre 
vell de Les Roquetes i el nou pavelló a Ribes, reptes del nou mandat.

La regidora d’Esquerra, Carme Farràs, ha contribuït al si del Govern Municipal i des de les seves responsabilitats en 
Educació i Esports ha donat suport a totes aquelles iniciatives encaminades a millorar la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans.

Ara, passem comptes de la nostra gestió.

Esquerra ha actuat des de el Govern Municipal, respectant els 
principis de lleialtat, solidaritat i corresponsabilitat, treballant 
amb eficiència pel benestar dels ciutadans; enfortint la catala-
nitat del nostre municipi, en el camí d’aconseguir que Catalunya 

tingui un estat propi.

S’ha prioritzat en cultura, educació i plans d’ocupació per a joves i adults.

Hem apostat per la sostenibilitat i l’eficiència energètica com a mesura 
d’estalvi, així com el projecte de recollida d’olis a les Escoles.

S’han ampliat els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència i s’ha 
desenvolupat un programa d’arranjament d’habitatges per persones amb 
mobilitat reduïda.

Amb la futura construcció del nou CAP a Ribes, al passeig de Circumval·lació, i 
també l’ampliació de l’ambulatòri de Les Roquetes, s’ha donat prioritat a la salut, 
col·laborant en l’ampliació del Redòs a Ribes, s’està construint el casal i centre de 
dia per la gent gran a Les Roquetes a la planta baixa del mateix edifici on s’han 
fet 48 pisos de protecció oficial de lloguer.

Construcció del primer tram de passeig i carril bici de Ribes a Les Roquetes, 
fins a Puigmoltó.
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