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PRESENTACIÓ

El grup de persones que hem treballat en la confecció d’aquest programa 

representem la suma de voluntats d’una colla de cebrianencs que volem construir, 

des del present, el millor futur per al nostre poble. Som gent oberta i molt diversa.  

La nostra principal preocupació són totes les persones que viuen i treballen a Sant 

Cebrià.

Constituïm un grup de dones i d’homes encapçalats per en Josep Pla Jubany, que 

estem a prop teu i molt arrelats al poble, coneixedors de la seva història, vinculats 

de prop amb les seves entitats… Som un grup humà preparat per treballar pels 

interessos generals de Sant Cebrià. Un grup de persones que volem que es visqui 

bé a casa nostra. Som cebrianencs com tu, iguals que tu..., i amb voluntat de servei 

a tota la comunitat.

I aquest programa l’hem fet amb la col·laboració de persones que comparteixen 

el nostre projecte, escoltant les entitats i les associacions, recollint les seves 

propostes, fent-nos ressò dels seus neguits.  Aquest és un programa de tothom, de 

tot el poble. És el teu programa, és el nostre programa.

Ara és el moment de continuar treballant per Sant Cebrià. Ho fem convençuts que 

les nostres propostes són bones..., i que ho fem per tu, per tots..., per Sant Cebrià. 

A prop teu, com sempre!
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Junts farem un Sant Cebrià millor!JJuunnttss ffaarreemm uunn  SSaanntt CCeebbrriiàà mmiilllloorr!!Junts farem un Sant Cebrià millor!

3.



ECONOMIA
 

Contra la crisi econòmica implantarem l’ajust de la despesa, el control del 

dèfi cit municipal i l’efi ciència en la gestió. Actuarem amb austeritat, honestedat 

i transparència en la gestió dels recursos i donarem un impuls decidit als 

mecanismes que millorin el control dels comptes locals:

4.

SANITAT

Reforma i ampliació del CAP amb més espai de 

consulta, i sala d’espera més àmplia. Pretenem 

millorar així els espais i incrementar els dies de 

visita de pediatria, així com augmentar els dies 

d’ extracció de sang i anàlisis.

Revisió d’impostos perquè els ciutadans paguin només el que els • 

correspon. 

Atenció a les necessitats dels ciutadans, obrint camins a l’enteniment i al • 

diàleg.

Pressupost d’inversions participatiu.• 

Termini d’un any per resoldre les desavinences entre l’ajuntament i veïns • 

de Sant Cebrià.

Auditoria dels comptes de l’Ajuntament.• 

Exempció fi scal•  durant dos anys per als negocis de nova creació.



5.

CULTURA: 

Fomentarem la creació artística local. Recuperarem la tradició de les nostres 

festes. Desenvoluparem un marc de col·laboració que afavoreixi tots els sectors 

que intervenen en l’oferta cultural del municipi. Els projectes més immediats i a 

mitjà termini són:

MEDI AMBIENT:
 
Sant Cebrià ja ha agafat la bandera de la sostenibilitat, però cal que segueixi aplicant 

polítiques ambientals a les diferents regidories, fent de l’Ajuntament i els seus 

organismes l’exemple d’aplicació de totes les mesures que us exposem a continuació:

Iniciar el projecte per • crear un centre cultural polivalent, 

apte per fer-hi teatre, exposicions, concerts, conferències, 

biblioteca, etc. Buscarem els terrenys per ubicar-lo i estarem 

al cas de les subvencions.

Impulsar les festes tradicionals. Fer de la Festa Major una • 

festa per a tothom, i amb tothom. I, al mateix temps, informar 

més efectivament dels esdeveniments al nostre municipi, 

mitjançant les xarxes socials o altres mecanismes.

Donar suport a totes les entitats•  de Sant Cebrià en la seva 

generosa col·laboració.

Ajudar el CESC perquè segueixi recopilant la • història del 

nostre poble.

Potenciar i dotar de • recursos necessaris a les ADF i protecció civil.

Buscar ajuts que permetin seguir fent i millorant la neteja de • 

boscos i torrents. 

Aplicar als parcs i jardins tractaments ecològics per a la cura • 

de les plantes.

Evitar viure d’esquenes a la riera. Estudiar la possibilitat de • 

crear un passeig de la Vallalta.  

Potenciar les àrees lúdiques i de lleure existents i pensar a • 

crear-ne de noves. 

Procurar obtenir • un millor rendiment de l’enllumenat públic. 

Seguir aprovant les iniciatives en • energies renovables.

Fomentar l’ús de la deixalleria i evitar els abocaments • 

incontrolats, potenciant la recollida selectiva.

Iniciar el projecte d’instal·lació de • mini deixalleries, per 

recollir piles, DVD, bombetes, etc.

Soterrar els contenidors d’escombraries.• 



URBANISME 

Cal una reordenació consensuada del poble i dels entorns.  El principal repte 

en urbanisme és acabar d’aprovar el POUM. Volem que en aquesta recta fi nal 

hi participi el màxim de vilatans. Prèviament en divulgarem el contingut perquè 

tothom ho pugui revisar de nou. Altres propostes que volem tirar endavant són:

6.

Incentivar les obres menors. • Procurar que sol·licitin el permís 

corresponent, i fer que no tingui cap cost, si l’ obra no afecta la via 

pública.

Integrar les urbanitzacions•  amb el poble, i dotar-les de millors serveis. 

També volem millorar-ne les vies de comunicació perquè enllacin amb 

el poble d’una forma més lineal per poder garantir un transport públic 

100% efi caç i ràpid.

Realitzar • consultes populars abans de fer actuacions de gran abast.

Treballar de valent per • obtenir subvencions per estalviar despeses en 

grans obres que afectin les millores substancials del poble.

Revisar el catàleg de masies i reobrir un període d’al·legacions.• 



7.

SERVEIS:

Farem les gestions necessàries per tal d’ajudar a dotar les 

urbanitzacions de tots els serveis necessaris.

Treballarem perquè es segueixi millorant la xarxa elèctrica i 

el servei de telefonia  a Sant Cebrià.

Seguirem treballant perquè es millorin els serveis de 

correus.



PROMOCIÓ ECONÒMICA:

Donarem suport a tot el teixit empresarial. Col·laborarem amb el que 

els faci falta, bé siguin  indústries, comerços, restauració, pagesia, etc. 

Ajudarem els nous emprenedors a fer viables les seves iniciatives i 

agilitzar les tramitacions que els facin falta. Tenim també els propòsits 

de:

8.

AGRICULTURA:

Valorem que la pagesia és un sector primari dinàmic i necessari, que com a tal 

no s’ha d’abandonar. El pagès manté bona part dels camins, basses i evita que hi 

hagi un bosc continu, cosa que ajuda a prevenir els incendis. És un vertebrador de 

l’ equilibri territorial. Gràcies a l’agricultura, en el nostre municipi tenim productes 

de proximitat i una economia més diversa.

Vetllarem perquè l’activitat no decaigui, ajudant-los 

en els reptes que han d’assumir, plagues i malalties 

noves, robatoris indiscriminats, la invasió de porcs 

seglars i cabirols en èpoques de sequera. La 

investigació i la formació són bàsiques per mantenir 

viu el sector. 

Potenciar els productes de Sant • 

Cebrià i la Vallalta. 

Explotar els recursos naturals • 

de l’ indret.

Potenciar certes activitats de • 

lleure i oci que no malmetin el 

medi ambient.

Promocionar les rutes a l’entorn • 

de Sant Cebrià.

Afavorir que el nostre comerç • 

tingui una associació de comer-

ciants, industrials i altres.



9.

GENT GRAN: 

Farem descomptes en els impostos i taxes municipals a 

la gent gran sense recursos.

Impulsarem la iniciativa, sigui amb suport públic o privat, 

de la necessitat de tenir una residència de gent gran.

Millorarem els aïllaments per tal d’optimitzar més els 

recursos energètics al Casal d’Avis.

EDUCACIÓ: 

L’educació té un valor estratègic en el projecte d’Esquerra. L’escola i la llar d’infants 

no han de ser les úniques institucions sobre les quals recaigui l’educació i el primer 

pas serà donar suport específi c a les famílies, a través de l’ AMPA, en la millora 

del sistema educatiu. Ho farem, implicant-nos des de l’Ajuntament i responent a 

l’atenció de les necessitats de la comunitat educativa:

Potenciarem les activitats extra escolars• , siguin culturals, 

esportives o educatives.

Iniciarem l’estudi del projecte de l’ Institut de la Vallalta, • 

mancomunat amb els diversos municipis de la Vallalta.

Estudiarem la creació d’una • escola d’estiu, especial per a 

repàs.

Buscarem els mecanismes necessaris per tal de crear • una 

biblioteca local.



SERVEIS SOCIALS:

Volem atendre les famílies i la gent més necessitada, buscant 

ajudes i bons serveis socials.

Ajudarem en la millora de l’assessorament i l’atenció 

personalitzada dels serveis socials d’atenció primària.

10.

JOVENTUT I INFÀNCIA:

Estudiarem i escoltarem les propostes 

dels joves amb la voluntat d’estar al seu 

costat. 

 

Impulsarem cursos d’ocupació i formació.

Donarem resposta a les necessitats en 

l’àmbit de l’emancipació juvenil, a partir 

de la promoció d’habitatge protegit. 

També millorarem els aspectes rela-

cionats amb l’oci, el lleure i la cultura, 

tant d’infants com de joves.

Crearem un nou espai per a joves, 

vinculat al centre polivalent i cultural.

Impulsarem l’associacionisme entre els 

joves.



11.

COMUNICACIÓ: 

Millorar la xarxa d’emissió de TDT serà una prioritat per 

esquerra.

S’estudiarà la possibilitat que Internet arribi a totes les llars a 

través del Wireless.

Sol·licitarem la millora de la xarxa telefònica, per garantir la 

mateixa velocitat d’ ADSL a tota la ciutadania.

ESPORTS: 

Defi nirem i avaluarem les polítiques esportives municipals conjuntament amb 

les entitats esportives federades, escolars i de lleure a través de la creació del 

Consell Municipal d’Esports. Millorarem la gestió interna de les instal·lacions entre 

l’Ajuntament i les entitats-usuaris:

Cal una millora substancial dels • 

equipaments esportius, així com 

posar-los a l’ ordre del dia.

Cal també donar suport a l’entitat de • 

Basquet, al club de Futbol, al grup 

excursionista de la Vallalta, al club 

de petanca, i a la resta d’entitats 

esportives.

PARTICIPACIÓ:

 
Esquerra ofereix als habitants de Sant Cebrià un espai de sobirania on tots nosaltres 

ens puguem corresponsabilitzar en els afers públics de la nostra comunitat. Volem 

construir un poble a partir de dinàmiques i instruments de participació en benefi ci 

de l’ interès comú. Per això:

Trobem necessari convocar assemblees explicatives • 

periòdiques obertes a tothom per debatre temes d’interès 

col·lectiu.

Pretenem aconseguir la participació ciutadana en tots • 

els grans projectes que afectin Sant Cebrià mitjançant 

consultes populars.

Donarem resposta des de les diferents regidories a les • 

instàncies que es registrin, en un termini de 15 dies.



LLISTA DE CANDIDATS 2011
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
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Sant Cebrià de Vallalta

Plaça Baix Montseny, 3 1er 1era

08396 Sant Cebrià de Vallalta

Tel. 670063410

www.esquerra.cat/santcebriavallalta
santcebriavallalta@esquerra.org

JOSEP1.  PLA I JUBANY

ELOI2.  COLL I TOLEDANO

ANNA MARIA3.  RODON I BORRAS

XAVIER RICART4.  DE MESONES

ANA5.  ESTEVE I HERNANDEZ

CARLOS6.  MARCO I REAL

ROSA7.  MARIA MATEU I CABOT

PERE8.  FABREGÀS I NAVARRO

ALEXIA9.  ARBONES I RODÓN

ALBERT10.  PLA I BESOLÍ

LILIAN11.  CHAVES I PETIET

XAVIER12.  CANTANO I NAVARRO

FERRAN13.  ARCOS I GUZMAN

CELIA14.  FABREGAS I SERRAN

ROSER 15. TOLEDANO I BALLARA

JOSEP16.  DEUMAL I RUBIO

SARA17.  LUISA MARTINEZ I COSTA

JORDI18.  CABALLE I MAYOR

FRANCESC19.  ROIG I SALICRÚ




