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Ha arribat el 
#moment

Us presentem un projecte de present i futur per a Palau-solità i Plegamans.

ERC- AM, és una candidatura de dones i homes, igualitària, diversa, plural 
i inclusiva, 27 persones que s’estimen Palau-solità i Plegamans i que volen 
construir un poble a partir del republicanisme, la llibertat, la igualtat d’oportu-
nitats i el progrés social. Volem una ciutadania més lliure i compromesa amb 
un govern obert i transparent.

Us presentem un projecte de present i futur. Un projecte amb el canvi que 
Palau-solità i Plegamans necessita després de 40 anys amb els mateixos 
governs. És hora de transformar Palau-solità i Plegamans amb noves idees, 
noves polítiques i gent nova. Les persones que formem ERC- AM, conjunta-
ment amb altres persones i col·lectius palauencs, volem oferir al poble una 
nova proposta. Una proposta de canvi, però també una alternativa de govern.
A Palau-solità i Plegamans li cal lideratge, li cal liderar els reptes de present i 
futur. L’Ajuntament ha d’escoltar les persones i els barris, i escoltar és la base 
del nostre projecte.

El pròxim 26 de maig tenim la possibilitat de fer realitat un nou projecte pel 
nostre municipi, un projecte de poble que va més enllà de 4 anys, en què 
la nostra prioritat és la recuperació de la identitat i del sentit de pertinença. 
Tenim molts reptes d’ara endavant, però els afrontem amb la màxima il·lusió i 
responsabilitat.
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Els 10 punts principals

1. Finançarem la socialització de llibres d’educació primària.

2. Realitzarem l’estudi de viabilitat d’un complex esportiu amb 
piscina municipal.

3. Crearem una marca que ens identifiqui com a poble. 

4. Farem una aposta decidida per a la festa del Guirigall.

5. Implantarem l’ús d’energies renovables als edificis 
municipals.
 

6. Canviarem el sistema de recollida de residus. 

7. Reorganitzarem la Policia Local.

8. Feminitzarem l’espai públic.

9. Obrirem l’Oficina d’Habitatge Local.

10. Consolidarem els pressupostos participatius.



DELS BARRIS 
AL CENTRE 
I DEL CENTRE 
ALS BARRIS

Propostes per a uns barris dignes, 
segurs i adaptats a les necessitats de la 
ciutadania.

BARRIS
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ELS #BARRIS

SANT ROC

- Resoldrem la necessitat de trans-
formar el gual de Sant Roc en un 
pont.

- Millorarem la vida dels veïns i 
veïnes aplicant una capa d’asfalt 
superficial als carrers sense asfaltar.

- Farem un control exhaustiu de les 
colònies de gats. 

- Instal·larem papereres per a depo-
sicions de gossos.

- Garantirem la biodiversitat de la Ri-
era de Caldes, protegint les espècies 
autòctones alhora que realitzarem 
un manteniment de la vegetació 
excessiva d’algunes zones. 

- Realitzarem sense falta la poda de 
l’arbrat de la via pública. 

- Parlarem amb els propietaris dels 
boscos per tal que els mantinguin 
nets, en especial els camins tradici-
onals i els marges més propers als 
habitatges. 

- Crearem la figura del policia de bar-
ri per tal de millorar la seguretat. 

LA SAGRERA

- Aplicarem la millor fórmula per 
garantir la seguretat viària a la 
Carrerada. 

- Millorarem els accessos viaris al 
barri.

- Augmentarem la freqüència del 
transport públic. 

- Repararem la passarel·la de fusta 
que uneix Can Riera amb la Sagrera 
per sobre de la riera de Sentmenat. 
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CAN FALGUERA

- Crearem la figura de policia de barri 
per millorar la seguretat. 

- Millorarem els accessos viaris al 
barri.

- Augmentarem la freqüència del 
transport públic. 

- Accelerarem el canvi de l’enllume-
nat antic del barri per enllumenat 
LED. 

- Farem tots el tràmits necessaris 
per dur a terme el soterrament del 
cablejat aeri actual. 

- A la pujada de l’Avinguda Folch 
i Torres senyalitzarem un punt de 
recollida voluntària perquè els vehi-
cles que vagin cap a Can Falguera 
puguin recollir vianants que esperen. 

- Donarem un nou impuls a les pis-
tes poliesportives modernitzant les 
seves instal·lacions i donant-li nous 
usos. 

- Incentivarem l’ús d’energies reno-
vables tant a edificis públics com als 
habitatges privats. 

CARRER DE BAIX I PEDRA 
LLARGA

- Regularem millor les zones d’apar-
cament i vetllarem pel seu bon ús. 

- Millorarem l’estat de les voreres.

- Dignificarem els espais verds del 
barri. 

- Mentre estudiem quin és el millor 
sistema de recollida de residus, dig-
nificarem els espais on s’ubiquen els 
contenidors, millorarem el seu estat i 
eliminarem les zones d’emergència. 

- Instal·larem papereres per a 
deposicions de gossos.

PLA DE L’ALZINA

- Regularem millor les zones d’apar-
cament i vetllarem pel seu bon ús. 

- Vetllarem pel bon descans dels 
veïns i veïnes. 

- Instal·larem papereres per a depo-
sicions de gossos.

- Instal·larem elements per reduir la 
velocitat dels vehicles, en especial a 
la rambla del Sol. 



- Millorarem l’accessibilitat a les 
voreres. 

- Donarem prioritat als vianants, la 
bicicleta i el transport públic per 
davant del vehicle privat. 

CAN PARERA

- Eixamplarem el pont del l’Avinguda 
dels Països Catalans per la cons-
trucció d’un pas per a vianants que 
connecti el barri de Can Parera amb 
el nucli urbà del municipi.

- Arranjarem el camí que va al Camí 
de la Serra per tal d’oferir un segon 
punt d’accés al barri. 

- Instal·larem elements de reducció 
de la velocitat de vehicles. 

- Donarem ple suport a l’activitat 
cultural del barri. 

- D’acord amb els veïns i veïnes, 
dissenyarem un sistema de recollida 
de residus específic pel barri. 

- Realitzarem sense falta la poda de 
l’arbrat de la via pública. 

- Dignificarem l’entorn natural més 
proper a les cases. 

CAN RIERA

- Mentre estudiem quin és el millor 
sistema de recollida de residus, dig-
nificarem els espais on s’ubiquen els 
contenidors, millorarem el seu estat i 
eliminarem les zones d’emergència.

- Crearem la figura del policia de bar-
ri per tal de millorar la seguretat.

- Accelerarem el canvi de l’enllume-
nat antic del barri per enllumenat 
LED.

- Instal·larem papereres per a depo-
sicions de gossos.

EL CASTELL

- Millorarem les voreres existents i 
farem les que encara manquen.

- Crearem la figura del policia de bar-
ri per tal de millorar la seguretat. 

- Farem arribar el transport públic 
urbà al barri. 

Conscients que manquen barris, 
seguirem treballant i visitant-los tots, 
perquè els barris seran el centre de 
les nostres polítiques!

#
BA
RR
IA
BA
RR
I



UN PROGRAMA 
CENTRAT 
EN EL PRESENT 
I EL FUTUR

Recull de les propostes prioritàries en 
tots els àmbits, des de la transparència 
fins a la mobilitat.

PROGRAMA
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RESUM DEL #PROGRAMA

BON GOVERN

- Publicarem periòdicament la 
informació sobre el funcionament 
del govern i la seva agenda perquè 
pugui ser coneguda per la ciutadania 
de manera accessible i comprensible, 
tot prioritzant els mitjans telemàtics.

- Facilitarem la rendició de comptes 
davant la ciutadania en relació amb 
l’execució dels pressupostos muni-
cipals.

- Crearem el registre ciutadà per 
fomentar la participació a títol indivi-
dual en els processos de decisió de 
la vila.

- Mantindrem i millorarem el procés 
de pressupostos participatius que 
vàrem impulsar el 2018.

- Crearem una aplicació vinculada al 
portal de transparència per a millo-
rar-ne l’accés per part de la ciutada-
nia.

- Incentivarem la participació ciuta-
dana als plens mitjançant les xarxes 
socials.

- Promourem xarxes gratuïtes de 
WIFI a llocs específics del municipi.

JUSTÍCIA SOCIAL

- Assessorarem les dones que tre-
ballen en la cura de la llar i atenció 
a les persones, fent d’enllaç amb els 
contractants per a la regularització 
de la seva situació laboral.

- Fomentarem, visibilitzarem i reco-
neixerem institucionalment l’esport 
de base femení.

- Impulsarem la creació de la “Briga-
da Jove” que treballarà en coordina-
ció amb la policia de proximitat per a 
informar els joves sobre civisme.

- Establirem assemblees públiques 
periòdiques entre el jovent i el go-
vern municipal per apropar la institu-#

PR
O
G
RA

M
A



ció als més joves i fer-los partícips.

- Generarem dins del concurs d’em-
prenedoria una categoria especial 
pel jovent per tal de fomentar la 
creació de negocis en l’àmbit local.

- Crearem una guia de benvinguda 
en què els nouvinguts trobin tota la 
informació necessària per a conèixer 
el nostre municipi, amb informació 
administrativa, cultural, educativa i 
amb la guia d’entitats locals.

- Elaborarem un pla local LGTBIQ+ 
del municipi, i la constitució d’una 
comissió interdepartamental munici-
pal per garantir-ne la implementació 
i avaluació en totes les àrees de 
l’Ajuntament.  

- Crearem un parc d’habitatge públic 
que ens permeti oferir allotjament en 
els diferents casos d’exclusió social 
(maltractaments, expropiació, pisos 
compartits gent gran…).

- Adaptarem els edificis, parcs i 
instal·lacions municipals per a les 
persones amb necessitats especials i 
mobilitat reduïda, facilitant els acces-
sos i oferint espais de jocs adaptats 
als infants i joves.

- Reestructurarem el Centre Cívic 
garantint-ne l’accés a totes les enti-

tats i fomentant-ne l’ús obert a tota 
la ciutadania.

- Realitzarem l’estudi de viabilitat 
d’un complex esportiu amb piscina 
municipal. 

- Avançarem en el model de fiscalitat 
progressiva en els impostos i de-
senvoluparem un model de tarifació 
social en taxes i preus públics amb 
l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés als serveis 
públics.

- Impulsarem un sistema de paga-
ment flexible dels impostos i taxes 
mitjançant una tarifa plana. 

- Crearem un pla local de mante-
niment de camins i accessos rurals 
per facilitar l’accés a la maquinària 
agrícola.

- Modernitzarem i mantindrem els 
polígons industrials i promourem les 
comunicacions adequades amb les 
grans infraestructures viàries.

- Potenciarem els plans locals d’ocu-
pació complementant-los amb un 
itinerari formatiu que faciliti la incor-
poració al món laboral dels col·lectius 
de més difícil inserció laboral.
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- Crearem una marca comercial i de 
promoció que ens identifiqui com a 
municipi.

- Defensarem el comerç urbà de 
proximitat com a mecanisme per 
afavorir la dinamització i la vitalitat 
del municipi.

- Potenciarem el turisme cultural 
vinculat a les manifestacions cultu-
rals del municipi, sobretot les més 
singulars, i als principals valors artís-
tics (Folch i Torres, Folch i Camarasa, 
templers, noucentisme).

- Col·laborarem amb els historiadors 
locals per tal de mantenir la memò-
ria històrica i oferir una millor oferta 
turística i de coneixement.

EDUCACIÓ I CULTURA

- Cooperarem amb l’administració 
educativa per atendre de manera 
correcta i acurada l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, en 
totes les etapes educatives.

- Recuperarem l’edifici de la coope-
rativa agrària, mantenint i preservant 
els elements arquitectònics noucen-
tistes, fent que esdevingui el centre 
neuràlgic de tota l’activitat cultural, 
punt de trobada, divulgació i promo-
ció d’artistes i productes locals.

- Recuperarem i organitzarem de 
forma periòdica la “Història del nos-
tre Poble”.

- Treballarem per la recuperació 
de la Comanda Templera de Santa 
Magdalena conjuntament amb els 
seus propietaris.

TERRITORI

- Estendrem els controls sobre la 
contaminació acústica, en especial 
durant festes, concerts, etc. 

- Iniciarem el procés de soterrament 
del cablejat elèctric i de telèfon, 
començant pels llocs més conflictius 
(Pressupostos Participatius).

- Crearem un parc d’habitatge públic 
que ens permeti garantir-ne l’accés i 
ens doti d’habitatges per situacions 
d’emergència. 

 - Ampliarem el servei de Bus Urbà 
per fer-lo arribar a tots els barris 
del municipi en especial a aquells 
que no disposen del servei com els 
Turons o el Castell. 

- Redactarem el Pla Director de la 
Policia Local, i apostarem per con-
vertir aquest en un cos de proximi-
tat.
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1. Oriol Lozano Rocabruna 2. Eva Soler Guallar 3. Jordi Plaza Nualart
4. Patricia Freire Nuñez  5. Ignasi Fargas Roca (JR) 6. Miriam Portillo Ramírez 
7. Sergi Plaza Ruiz (JR) 8. Mireia Peregrina Marsal (IND) 9. Miquel Àngel Martínez 
López 10. Anna Isabel Lerones Pequeño 11. Joan Enric Mogas (IND)  
12. Helena Pou Torras 13. Marc González Permanyer 14. Maria Dolors Rocabruna 
15. Jaime Gil Mayner 16. Lluïsa Callado Martin 17. Albert Rodríguez Viaplana 

SUPLENTS 1. Laia Berbabéu Bort 2. Jordi Roura Hinarejos (IND) 3. Laia Massana 
Mola 4. Josep Lluís Hernández Pueyo 5. Mireia Palau Lázaro 6. Jordi Aranda 
Cardenas 7. Maria Ballbé Martínez 8. Jesus Ramon Plaza Salmeron 
9. Teresa Marsal Soler 10. Lluís González Massana

esquerra.cat/palausolita palausolitaiplegamans@esquerra.cat ercpalau


