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CULTURA I ENTITATS: Donarem

suport i reconeixement a les per-

sones i en elentitats culturals

marc de les seves programacions
socioculturals. Facilitarem l'ús dels

serveis i instal·lacions dels equipa-

ments públics del nostre municipi

amb l'objectiu d'afavorir la partici-

pació de tots els enveïns i veïnes

les iniciatives culturals que ens

caracteritzen com a .poble

Continuarem promocionant el crei-

xement cultural dels nostres

infants mitjançant les aules i esco-
les específiques de: teatre, música,

plàstica i formació en diverses espe-

cialitats artístiques. Treballarem

fermament en el desenvolupament
de les possibilitats culturals que
ens ofereixen els nous equipa-
ments: El Centre d'Arts Escèniques,

la del Pla de l'Horta iVil·la Romana

la Sala Dolors Xabé.

1. Replantejarem i potenciarem el

premi en el nou con-Isidre Macau

text educatiu.

2. Donarem a conèixer l'arxiu Xar-

gay i dinamitzarem la sala d'expo-

sicions Dolors Xabé.

3. Continuarem desenvolupant el

jaciment de la Vil·la Romana amb
col·laboració de la UdG. Volem que

sigui un ipol d'atracció turística

cultural que ens ajudi a dinamitzar

l'economia del poble.

4. Seguirem invertint en la rehabili-

tació de l'edifici Rafael Masó.

L'objectiu final és convertir-lo en
un centre de creativitat i desenvo-
lupament artístic.

5. l'Espai d'ArtsPotenciarem

Escèniques “El Centre” incenti-

vant el teatre amateur del municipi.
Tanmateix posarem el centre a
disposició d'altres propostes que hi
puguin tenir cabuda.

6. Ampliarem l'oferta d'activitats a

la . FaremBiblioteca Municipal

distribucions específiques creant
zones diferenciades per cadascuna
de les activitats que s'hi realitzin.

Analitzarem les diferents possibili-

tats per adja-incorporar els espais

cents en aquesta ampliació.

7. Aprofitarem la inauguració de la

Vil·la Romana per crear una fira

anual de la mateixa manera que ho

fan altres municipis de la comarca.

EDUCACIÓ: Aprofundirem en el

projecte Sarrià Poble Educador,

on potenciarem la corresponsabili-

tat de tots i totes en l'educació de

valors socials en diferents àmbits i

nivells.

Tanmateix, cooperarem amb el
Departament d'Educació de la
Generalitat per atendre de manera
correcta i acurada les necessitats

que presenti el nou Institut del

nostre municipi.

8. Consell EscolarPotenciarem el

Municipal per coordinar amb les

entitats educatives del municipi els

valors de la comunitat.

9. Per tal de millorar l 'asse-

ssorament educatiu de les ,famílies

crearem una d'acompa-aula

nyament per a tots els pares i

mares.

10. Projectarem un pla integral de

millores per i ell'Escola Montserrat

seu entorn. deObrirem els espais

l'escola amb l'objectiu que la gent

del poble més activi-hi pugui fer

tats.

Les nostres propostes
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HISENDA I ORGANITZACIÓ

MUNICIPAL: Preservarem el rigor i

el control de la despesa municipal

que ens permet la utili-maximitzar

tat dels . Conti-recursos públics

nuarem treballant per aconseguir
subvencions i recursos exteriors
que ens possibilitin abordar inver-
sions i serveis necessaris pel muni-
cipi i d'aquesta manera afavorir el

s a n e j a m e n t e c o n ò m i c d e

l'Ajuntament.

PROMOCIÓ ECONÒMICA: Apos-

tarem per la promoció econòmica

donant suport al i a lapetit comerç

indústria.

La regidoria de promoció econòmi-
ca estarà en contacte constant amb
les empreses establertes a Sarrià
de Ter per tal de conèixer de prime-
ra mà les seves necessitats i posant
al seu abast aquells recursos i ser-
veis que des de l'Ajuntament els
puguem facilitar.

Promourem l i oferi-'emprenedoria

rem orientació laboral a les per-
sones que cerquen feina mitjan-

çant ,polítiques actives d'ocupació

com ara: la formació ocupacional i
l 'assessorament empresarial .

Romandrem atents als canvis tec-

nològics amb el propòsit de garan-

tir un sosteni-desenvolupament

ble del nostre municipi en els dife-
rents àmbits de treball.

11. Contribuirem a l'especialització

i renovació de l'oferta de serveis
comercials.

12. mercat setmanalAmpliarem el

perquè sigui un eix vertebrador en
la nostra societat.

13. Dinamitzarem l'entorn i el

comerç del poble mitjançant la

creació d'una zona d'auto-

caravanes.

14 . PlaRedactarem un nou

Estratègic de promoció econòmica

vinculat a l'urbanisme del poble.

15. Continuarem treballant en la

taula rodona de Desenvolupa-

ment Local i en el Pla Estratègic i la
p r o m o c i ó e c o n ò m i c a d e
l'Ajuntament.

16. Facilitarem i orientarem l'accés

del petit comerç a les noves tecno-

logies de la informació i la comuni-

cació ( TIC ) per facilitar les vendes

on-line a través d'un programa de
subvencions.

S E R V E I S P Ú B L I C S I M E D I

AMBIENT: Treballarem per gaudir i

preservar els i lesespais verds

zones de muntanya que tenim en el
nostre municipi impulsant campan-
yes preventives i sensibilitzadores
pel seu bon ús i manteniment.

D'altra banda, analitzarem detingu-
dament les activitats i comporta-
ments que poden afectar de mane-
ra perjudicial als nostres espais
verds i realitzarem els estudis i les
accions pertinents que ens corres-
ponguin.

Continuarem treballant i implicant
a tots els organismes públics
necessaris per tal que l'empresa
Hinojosa respecti i acati la normati-
va vigent. Emprendrem totes les
accions que calguin per possibilitar
la bona convivència entre l'activitat
de la fàbrica i els nostres veïns i
veïnes.



Les nostres propostes
Així mateix, vetllarem rigorosa-
ment per l'eliminació de les molè-
sties ocasionades, emprenent les
mesures adequades.

17. Consolidarem i ampliarem el

Projecte Fauna.

18. l'energia solarImplementarem

a tots els edificis municipals.

19. Proposarem als veïns i veïnes

del municipi la compra agregada

de per tal que esplaques solars

puguin beneficiar d'uns preus més
econòmics.

20. Iniciarem converses amb els

municipis de l'entorn per tal

d' i dife-optimitzar mancomunar

rents serveis a les persones.

21. Continuarem amb la substitució

de tot l'enllumenat públic cap a la

tecnologia LED sistema dei un

gestió intel·ligent per a poder mini-

mitzar la despesa.

22. Farem arribar a Sarrià de Ter un

punt de .Girocleta

23. bonifi-Incentivarem a través de

cacions fiscals, en l'àmbit munici-

pal, la compra de cotxes energèti-
cament sostenibles.

24. Treballarem conjuntament amb

els municipis del voltant per millo-

rar la línia de l' .autobús

GENT GRAN: Ens comprometem

plenament a seguir treballant per

adequar els espais a les noves

necessitats i les millores adients

per tal d'impulsar polítiques acti-

ves envelliment dinàmicper a un

que permeti la i afa-socialització

voreixi un benestar físic i psicolò-

gic. Potenciarem les activitats lúdi-

ques d'oci i temps lliure per la gent

gran en espais com i diver-El Coro

sos locals socials amb l'objectiu de
preservar la nostra qualitat i bon

servei en la dinamització sociocul-

tural. Apostarem fermament en

buscar l'espai i les ajudes neces-
sàries per tal que el nostre poble

gaudeixi d'un per aCentre de Dia

tothom que ho necessiti.

25. Augmentarem els dies de

l' .Espai Respir

26. crea-Estudiarem el projecte de

ció d'un Centre de Dia per a la gent

gran del municipi.

2 7. D i v e r s i fi c a r e m l ' o f e r t a

d'activitats per tal de dinamitzar el
dia a dia dels nostres avis i àvies.

JOVENTUT: Aportarem eines

necessàries per potenciar la parti-

cipació dels joves en la vida cultu-

ral, social i política del nostre muni-
cipi, cedint espais físics de trobada i

fomentant l'associacionisme juve-

nil amb la finalitat d'aconseguir el

reconeixement dels joves com a
ciutadania preparada, lliure i crítica.

28. l'organitzacióPotenciarem

d'activitats per infants, bé sigui

des de l'Ajuntament o col·laborant
amb les entitats del poble.

29. Dotarem una partida pressu-

postària per tal de facilitar l'accés

al transport públic a nens i joves

del nostre municipi.

30. espais lúdics iInstal·larem

esportius adoles-pels nostres

cents.



31. jovesFacilitarem als que puguin

participar en els serveis comunita-

ris tot creant una per talbrigada

que puguin adquirir experiència i

facilitar-los la incorporació al món

laboral.

E S PA I P Ú B L I C , V E Ï N AT S I

SEGURETAT: Continuarem abor-

dant les inversions necessàries per

seguir fent del nostre municipi, un

lloc més agradable, net i accessi-

ble desenvolupant els equipa-

ments necessaris per acollir els
serveis i espais que cobreixin les

demandes de totes les persones i

entitats.

Treballarem amb un ferm compro-

mís per fer front a les actituds incí-

viques fent un seguiment rigorós
del servei de neteja.

Per aquest motiu, implementarem

canvis en el sistema de gestió de

r e s i d u s a m b l a fi n a l i t a t

d'aconseguir un model de consum

més sostenible i compromès amb

el i continuarem treba-reciclatge

llant per millorar l'eficiència energ-

ètica del municipi.

32. Pla deImplementarem un nou

Mobilitat i Seguretat on prioritza-

rem el i latransport sostenible

seguretat viària als espais amb

més risc.

33. Connectarem tots els barris del

nostre municipi a través del carril

bici.

34. Ampliarem els cossos policials

del nostre municipi per incremen-

tar seguretat convivència.la i la

35. ampliaremRenovarem i els

diferents per talparcs infantils

d'adequar-nos al continu creixe-
ment del municipi.

36. Avaluarem diferents opcions

pels espais públics on hi ha sauló,

per tal de reduir la despesa de

manteniment.

37. Continuarem millorant les ins-

tal·lacions del i buscaremCau

noves propostes per consolidar la

seva activitat.

38. Potenciarem l'ús dels diferents

locals socials del poble amb pro-

postes innovadores i atractives.

39. actuacionsContinuarem fent

de millora al Passeig del Riu.

ESPORTS: Promourem la renova-

ció i ampliació equi-dels diversos

paments d'acord amb les necessi-

tats dels diferents clubs i esports
del municipi. D'altra banda, dona-
rem suport al disseny i al desenvo-
lupament de les iniciatives que
fomentin el joc net, l'esport base i

l' com a elementsesport femení

vertebradors de la cohesió social

del nostre poble.

40. Potenciarem els bons hàbits en

l'entorn que tenim: esport i vida

saludable.

41. Apostarem per consolidar esde-

veniments esportius d'alt nivell

com els campionats nacionals i

estatals trial,dels darrers anys (

bàsquet, btt i orientació ) i recolza-

rem noves iniciatives que puguin
arribar.

42. Recuperarem antics espais del

nostre municipi per fer activitats
físiques i lúdiques, adequant-los
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Les nostres propostes
amb nova cartellera i cercant sub-

vencions per a dur- ho a terme.

43. Promourem i col·laborarem en

l'organització de nous esdeveni-

ments esportius d'àmbit interna-

cional conjuntament amb entitats

esportives i empreses del municipi.
Especialment en l'àmbit del ciclis-
me i l'ús de la bicicleta.

44. Seguirem innovant en iniciati-

ves de i de lespromoció de l'esport

entitats esportives del poble. Crea-

rem espais de entre clubs ivincle

centres educatius i promourem una

Fira de l'Esport Critèriumdins el

Esportiu per donar a conèixer

l'àmplia oferta esportiva de Sarrià
de Ter a tots els veïns i veïnes.

45. Mantindrem l'aposta per

l'esport femení i totes les iniciati-

ves per garantir la igualtat de gène-

re en l'esport. Més enllà del com-

promís econòmic ja garantit pel
nou Reglament de Subvencions

Esportives, es promouran noves

activitats, fent especial incís en

aquelles que facilitin la conciliació

familiar i la pràctica de l'activitat

física.

46. Continuarem la millora de les

instal·lacions esportives municipals

per fer-les més eficaces i efi-

cients.

CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA:

Treballarem per un poble inclusiu

sensibilitzant als ciutadans de la

necessitat de ja quel'ajuda mútua

considerem que la construcció de la
societat ha de ser un procés col·lec-
tiu. Per tant, incentivarem a les
persones a participar en actuacions

en relació a la millora de la con-

vivència creant llaços socials i

fomentant el teixit corporatiu.

47. polítiques deIncidirem en les

civisme a tot el municipi involu-

crant a tota la població especial-
ment als propietaris d'animals
domèstics.

48. Plans de FormacióImpulsarem

en matèria d'interculturalitat,

igualtat i no discriminació.

49. xarxa dePrepararem una

jovent d'igualtat iformat en temes

violència masclista perquè puguin

impartir tallers destinats a la gent
jove amb l'objectiu de sensibilitzar i

prevenir la violència masclista
entre el col·lectiu de gent jove.

50. Aportarem un espai físic on les

famílies, voluntàriament, es reunei-
xin en un treball grupal per abordar
diferents temàtiques relacionades

amb la criança dels fills i filles.

SERVEIS SOCIALS: Treballarem

per l' donantalleujament fiscal

suport a les famílies i persones

que per motius concrets més ho
necessiten.

Ens comprometem a tenir cura de
l'equilibri pressupostari i a mante-

nir totes les bonificacions i sub-

vencions socials ja que creiem que

el nostre municipi és un espai hàbil
per al foment de la universalització

de .l'accés als Serveis Socials

51. Conjuntament amb les Associa-

cions de Veïns volem impulsar un

pla pilot per crear un Banc del

Temps. És a dir, un intercanvi de

temps (hora per hora) entre perso-
nes que volen compartir-lo amb

altres persones oferint i rebent

serveis i coneixements.



52. bequesContinuarem amb les

menjador.

53. Seguirem amb els programes

d'ajuts d'urgència a les famílies

que no poden fer front a les des-
peses més bàsiques.

54. Vetllarem per les famílies que

pateixen fentpobresa energètica

d'intermediaris amb les grans com-
panyies subministradores de ser-
veis bàsics.

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈN-

CIA, COMUNICACIÓ: Prolonga-

rem les eines necessàries que per-

meten que la formi partciutadania

de les que es prenen desdecisions

de l' de Sarrià de TerAjuntament

(reunions de barri, regidories de
barri, publicació d'acords, etc...),

atès que la participació i la trans-

parència són claus per replantejar

la relació entre l'administració
pública i les persones.

Aproparem més canals oberts
d'atenció ciutadana amb l'objectiu
de reconèixer el protagonisme de la

ciutadania en la construcció col·lec-
tiva del municipi i en les decisions
que l'afecten.

55. Potenciarem la participació

ciutadana als ,Consells Municipals

a les taules sectorials i a les reu-
nions de barri.

56. Incentivarem a la ciutadania a

participar activament en les deci-
sions i la tria dels projectes munici-
pals que es promouen des de
l'Ajuntament.

57. Reforçarem la comunicació de

tots els mitjans de transparència

que té el municipi per garantir que

la informació arriba a tots els veïns

i veïnes.

NOVES TECNOLOGIES:

58. Crearem una xarxa wifi públi-

ca i segura a tots els edificis muni-

cipals, que permeti a tothom ac-
cedir gratuïtament a Internet.

59. remodelacióSeguirem amb la

de i a lessoftware hardware

dependències municipals per asso-

lir la màxima eficàcia i eficiència en
costos i treball.

60. pàgines webPotenciarem les

d' perAjuntament, Esports i Ràdio

tal que siguin de més fàcil accés i es
pugui trobar tota la informació de
manera ràpida i entenedora.

61. Apostarem per la enformació

noves tecnologies especialment

dirigida a , per tal de faci-gent gran

litar-los l'accés a totes les platafor-
mes digitals que cada dia són més
utilitzades socialment.
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Candidatura 2019
1. NARCÍS FAJULA I AULET Sarrià de Ter ( 1976 ). Veí de Pla
de l'Horta. Casat i pare d'un nen i una nena. Llicenciat en
Publicitat i Relacions Públiques. Graduat en Comunicació i
Relacions Públiques.

2. ENCARNA JIMÉNEZ I YESTE Sarrià de Ter ( 1976 ). Viu al
Pla de l'Horta. És administrativa-comptable. Treballa en els
camps dels tractaments d'aigües i la construcció. Ha estat
membre de la junta de l'AMPA de l'Escola Montserrat.

3. JORDI ESTEFANELL I MEDINA Barcelona ( 1967 ). Casat,
amb una filla. Viu a Sarrià de Baix. És pintor. Músic
instrumentista tradicional. Graller dels Amics dels Gegants
de Sarrià de Ter.

4. DESI ARASA I JIMÉNEZ Barcelona ( 1980 ). Veïna del Pla
dels Vinyers. Casada i mare de dues nenes. Llicenciada en
Psicologia. Màster en Direcció de Recursos Humans i
Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut.

5. JOSEP MARIA SANTIAGO I GONZÁLEZ Girona ( 1975 ).
Veí del Pla dels Socs. Casat i pare de dos nens. Mestre,
Pedagog i Graduat Superior d'Esports. Forma part del Grup
de Muntanya de Sarrià de Ter.

6. RAQUEL SALA I RODRÍGUEZ Sarrià de Ter ( 1979 ). Filla
de La Rasa. Actualment veïna del Pla de l'Horta. Casada i
mare de dos nens. Administrativa de professió.
Especialitzada en atenció al públic i màrqueting.

7. ÀNGEL ANTEQUERA I LÓPEZ Palamós ( 1957 ). Veí del
Pla dels Socs . Casat, pare de dues nenes i un nen. Certificat
en Iniciació a la Gestió Empresarial. Postgrau de Qualitat en
la Formació Ocupacional.

8. MONTSE SORIA I RIBERA Barcelona ( 1977 ). Veïna de
Sarrià de Baix. Casada i mare d'una nena i un nen. Treballa
en el món escolar, en el sector de necessitats educatives
especials ( NEE ).

9. JORDI OLIVERAS I ÁLVAREZ Sarrià de Ter ( 1997 ). Veí
de Sarrià de Dalt. Estudiant d'Enginyeria Mecànica a la UdG.
Exjugador i exentrenador de futbol base del FC Sarrià.
Membre participatiu del Jovent de la Flama.

10. MARI CARMEN SÁNCHEZ-BLANCO I CUENCA Sarrià
de Ter ( 1978 ). Filla i veïna de la Rasa. Casada i mare de dues
nenes. Perruquera de professió. Exalumne de l'Escola
Montserrat i exjugadora de bàsquet del F.C. Sarrià.

11. SANTI RIBAS I VILÀ Sarrià de Ter ( 1972 ). Fill del Pla
dels Vinyers. Actualment veí del Pla de l'Horta. Casat i pare
de dues nenes. Treballa en una empresa del sector públic.
Soci de l'AV del Pla de l'Horta.

12. ILHAM KHROUROUCH I AZEHAF Girona ( 1996 ). Veïna
del Pla de l'Horta. Educadora Social. Membre dels grups de
debat de Treball Social, Política Social i Educació social
sobre la taula.

13. JOSEP VILADOMAT I FUSELLAS Palafrugell ( 1979 ).
Viu a Pla dels Vinyers. Casat i pare d'una nena. Tècnic
Superior en Administració i Finances. Postgrau en Direcció
Estratègica.
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