
Activem 
Alguaire

Construint 
en positiu



PROGRAMA ELECTORAL
Des d’ERC-AM Alguaire ens comprometem a situar les persones al centre de la governança construint 
un govern participatiu i col·laboratiu que serà també transparent, ètic i obert, i que acostarà la 
informació i les decisions als alguairencs i alguairenques, amb el diàleg i el retiment de comptes 
com a premisses de partida, i amb els valors del republicanisme com a eix.  Les nostres propostes 
són:

EDUCACIÓ
• Compromís amb el Pla Educatiu d’Entorn. Treballarem amb l’Escola per coordinar i dinamitzar 

l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. 
• Impartir tallers d’acompanyament emocional i suport educatiu. Per ajudar a l’alumnat que 

sota criteris professionals, ho necessiti.
• Crear Grups Inter generacionals de voluntaris/es, que proporcionin un acompanyament 

emocional, reforcin les habilitats socials i siguin font de vivències pels infants.
• Impulsar l’Escola de Famílies. Conjuntament amb l’AFA i l’Escola, per programar xerrades, 

debats, o tallers per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills i crear un espai 
d’informació, formació, i intercanvi d’experiències.

• Grup de teatre infantil, com a eina d’inclusió social i de foment de la creativitat, obert a tots els 
infants del poble.

• Formació continuada. Cursos, tallers i formacions per a tots els col·lectius del nostre municipi : 
Tallers d’alfabetització, classes de català, tallers per a l’edat d’or...

CULTURA i FESTES
• Cicle familiar d’Arts escèniques. Una programació trimestral estable de teatre, circ, musica i 

dansa amb activitats adreçades a totes les franges d’edat.
• Zona de silenci a la Biblioteca. Habilitant un espai pensat per als estudiants universitaris i gent 

que prepari oposicions, amb horaris adaptats i ampliats en funció de les necessitats. 
• Racons d’estiu. Art en viu a l’aire lliure en racons històrics del municipi, aprofitar aquests espais 

per a fer cultura (concerts, teatre, dansa, cinema,..)
• Promoure la creació d’un Grup de Recerca Local, amb aficionats a la història i la cultura de totes 

les edats, coordinats amb el Patronat Josep Lladonosa i Pujol i amb els Amics del Patrimoni 
Cultural d’Alguaire, per desenvolupar tasques pel foment, recerca, estudi i difusió de la memòria 
històrica i col·lectiva del nostre municipi.

• Creació d’una Comissió de Festes, amb l’objectiu de replantejar entre tots les festes del nostre 
municipi, fent que tothom se les senti seves.

• Reordenació dels espais municipals, per optimitzar-ne els usos. Proposem convertir l’Espai “Lo 
Trull”, en un espai polivalent per a les associacions.



JOVENTUT
• Obertura d’un Local Jove, a la zona esportiva, a l’edifici del costat de la pista de pàdel. Un espai 

per al lleure educatiu, coordinat per un Dinamitzador de joventut que promogui la realització 
d’activitats, tallers, cursos, sortides...

• Impulsar un Grup de Voluntaris joves que puguin participar en camps de treball i d’aprenentatge, 
que puguin col·laborar en el manteniment de parcs i espais verds, o que col·laborin en els horts 
urbans.

• Creació d’un Servei d’Iniciatives Juvenils. Òrgan per potenciar i coordinar totes les iniciatives 
que vulguin dur a terme els joves, tant a nivell individual com col·lectiu,  i que faciliti la comunicació 
amb l’Ajuntament, entitats i associacions.

ESPORTS
• Promoció dels hàbits saludables i de la pràctica de l’Esport, per a totes les edats i col·lectius.
• Apostem pels equipaments esportius a l’aire lliure. Un skatepark, un rocòdrom, un circuit de 

PumpTrack són demandes sobre les que els veïns podreu decidir.
• Senyalització de rutes per la Serra, per a la pràctica de l’esport. 

AGRICULTURA I RAMADERIA
• Donar suport a la iniciativa dels productors de figues locals, per crear una IGP (Indicació 

Geogràfica Protegida) per a la marca Figa d’Alguaire, com a distintiu de qualitat que atorga la 
Unió Europea.

• Col·laborar perquè el Reg dels Plans del Sas pugui ser una realitat, estant al costat dels 
propietaris, futurs regants i del Departament d’Agricultura. 

• Conservar i millorar els camins del terme per tal de facilitar una millor circulació.
• Estar al costat de pagesos i ramaders, en les seves reivindicacions i iniciatives que puguin 

servir per a millorar i encoratjar al sector primari local.

INDÚSTRIA I COMERÇ
• Donar resposta a la manca de Sòl industrial a Alguaire, per a la consolidació i establiment 

d’empreses.
• Promoció del comerç local i posar en valor els productes de proximitat, com a eixos de 

dinamització econòmica local.



LA NOSTRA CANDIDATURA



QUI SOM?

Candidats
1. Gemma Massana Cosialls
2.  Ruben Puñet Pujol
3.  Núria Gasull Albana
4.  Ramon Amigó Garrié
5.  Noemí Roma Ramos
6.  Joan Escolar Pujolar
7.  Irene Santamaria Boneu
8.  Ferran Nogueras Massana
9.  Anna Satorra Badia
10.  Marc Maench Cano
11.  Gemma Lirio Ruiz

Suplents
1.  Miquel Martínez Sierra
2.  Rebeca Sarmiento García
3.  Manel  Gonzàlez Lladonosa
4.  Merli Font Puñet
5.  Eleuteri Comella Alcazar
6.  Gemma Satorra Nadal
7.  Francesc Teixidó Mola



EMPRESA I OCUPACIÓ
• Difusió de les línies d’ajuts europeus Leader, com a eines per fomentar l’activitat econòmica 

gràcies a la creació, ampliació o millora d’empreses.
• Incentius per a autònoms i empreses de nova creació, per fomentar l’activitat emprenedora i 

l’impuls de l’economia del territori.
• Crear un espai Coworking, pensant en impulsar el talent d’emprenedors en nous oficis, facilitant 

la interactuació entre professionals, compartint experiències i com un espai per crear xarxa 
empresarial.

• Impulsar polítiques actives d’ocupació, a través de programes i accions de foment de l’ocupació, 
de mesures d’orientació, formació i de plans d’ocupació per aturats/es.

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
• Elaborar un Pla Estratègic Local, com a eina de planificació global i racional d’equipaments, 

zones verdes, infraestructures, inversions i usos d’espais.
• Millorar la neteja i conservació de carrers, places, i zones verdes així com l’embelliment d’espais 

amb murals i grafitis.
• Redactar una ordenança municipal per a la conservació i neteja de solars, per tal què estiguin 

nets i endreçats.
• Implantar un sistema d’incentius per a la rehabilitació de façanes, per millorar-ne la conservació.
• Facilitar la mobilitat mitjançant millores en l’accés a les voreres de cotxets i cadires de rodes, 

en els aparcaments al casc urbà, en la il·luminació de diferents zones del poble...
• Millorar el manteniment dels parcs infantils, habilitant-ne de nous i delimitant l’espai per fer-lo 

més segurs als jocs de la canalla.
• Revisió del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per tal d’adequar-lo a les necessitats 

i a la realitat del poble d’Alguaire.
• Habilitar un vial segur que connecti La Mata de Pinyana amb Alguaire, per les persones que 

van a peu i que actualment han de creuar la carretera N-230 per un punt de poca visibilitat.

GOVERN OBERT: PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
• Potenciar canals de comunicació permanent i transparent entre l’Ajuntament i el poble. Volem 

un govern de portes obertes, de veïns i veïnes actives i de polítiques compartides en les què 
tothom hi pugui participar.

• Mantenir la pàgina web de l’Ajuntament actualitzada, amb la finalitat que pugueu trobar tot 
tipus d’informació, des dels comptes de l’Ajuntament fins a les activitats que hi ha el cap de 
setmana. 

• Convocarem una Assemblea Oberta a mitja legislatura per repassar la tasca de govern, 
explicant els projectes que s’han dut a terme i rendint comptes en cas que no s’hagin pogut 
materialitzar.



• Iniciar el procés per elaborar uns Pressupostos Participatius, on es podran presentar propostes 
d’inversions i millores que acabaran en una votació per escollir quina s’executarà.

• Creació d’un Fòrum d’associacions, amb reunions periòdiques per crear sinergies entre entitats 
i potenciar col·laboracions.

• Creació d’una Oficina d’Atenció al Ciutadà, on canalitzar consultes, dubtes, propostes, incidències 
i també per donar informació, suport i assessorament sobre subvencions, ajuts, tràmits...

IGUALTAT
• Desenvolupar el Pla Municipal d’Igualtat de gènere, mitjançant campanyes de sensibilització 

per incorporar la perspectiva de gènere o el llenguatge no sexista, o il·luminant millor algunes 
zones del municipi perquè les dones s’hi sentin segures quan passegin.

• Creació de la Regidoria d’Igualtat, per impulsar polítiques públiques de no discriminació per 
qüestions de sexe, creença o orientació sexual, així com d’erradicació de la violència de gènere.

BENESTAR I AFERS SOCIALS
• Impulsar la creació d’un Centre de dia, com a equipament per a què la gent gran pugui ser 

atesa en l’entorn on han viscut sempre.
• Promoure iniciatives per potenciar l’envelliment actiu, que permetin participar en activitats 

per mantenir activa la ment, ampliar coneixements, relacionar-se...
• Crear una borsa d’habitatge social, mitjançant un conveni amb l’Agència d’Habitatge de 

Catalunya, per tal de connectar propietaris i llogaters i oferir una sortida a l’oferta i a la necessitat 
d’habitatge.

• Impulsar una campanya de civisme, per conscienciar de la necessitat de tenir cura de l’espai 
públic i del mobiliari urbà, de ser respectuosos amb l’entorn, d’evitar aparcaments irregulars, 
sorolls, actituds incíviques...

• Promoure la interculturalitat per viure conjuntament. Crear vincles i ponts amb la nova 
ciutadania, representada per les diferents nacionalitats existents a Alguaire.

• Constituir un equip de treball, amb els diferents agents implicats en l’atenció a les persones, per 
tal de fer el seguiment i la coordinació de les polítiques ciutadanes de benestar i afers socials.

GOVERNACIÓ I FINANCES
• Planificar transversalment la gestió interna de l’Ajuntament, coordinant tota la gestió 

econòmica i financera de la Corporació, controlant el deute públic i l’eficiència de la despesa.
• Millorar la gestió dels recursos humans de l’Ajuntament: plantilles, convocatòries, contractacions, 

etc.
• Promoure l’Administració electrònica, com a eina per a millorar l’eficiència interna, facilita 

l’acostament de l’Ajuntament a la gent, i simplifica les relacions interadministratives i les relacions 
de l’Administració amb les persones, empreses i organitzacions.la gent.



Benvolguts alguairencs i alguairenques,
Quan fa mesos vam començar a pensar en el nostre projecte polític per Alguaire, vam tenir clar que si 
alguna cosa havia de ser era : participatiu, obert i proper. Vam 
creure que havíem d’intentar seguir un model nou de fer política, 
treballant en positiu i volent escoltar tothom, sobretot donant 
veu a la gent.

Aquest programa electoral és fruit de la complicitat de totes 
les persones qui ens han aportat les seves propostes, idees i 
suggeriments; de l’esforç dels membres de la candidatura que 
han participat en els diferents grups de treball que hem muntat 
i gràcies a l’ajut de tècnics i professionals a qui hem demanat 
assessorament.

Un programa redactat seguint un codi ètic, com a principis bàsics 
que regeixen el comportament de les persones vinculades al 
projecte polític d’ERC, pel bon govern: Compromís per treballar 
per Alguaire; implicació en la comunitat; vetllar perquè en la 
gestió del bé comú, hi guanyin les persones; voluntat de servei 
i predisposició a anteposar els interessos col·lectius per davant 
dels particulars; transparència i rendició de comptes; compromís irrenunciable amb Catalunya i la República. 
I es que amb els valors republicans, hem de construir una societat de gent lliure, culta, crítica, participativa, 
responsable i compromesa, que vetlla per l’interès general i el bé comú i que combat les situacions de 
privilegi, domini, desigualtat i discriminació. Nosaltres tenim un somni per Alguaire. Imaginem un poble 
ordenat i viu, modern, acollidor i pròsper. Amb gent al carrer, participant de l’entorn, convivint i sentint-
se orgullós de ser d’Alguaire. Amb uns serveis i equipaments de qualitat, on es respecti l’espai públic, el 
patrimoni històric, cultural i natural. Volem un poble dinàmic, sostenible, inclusiu, on les famílies puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida amb qualitat i benestar. 

Volem construir amb la gent i per a la gent: Construint Alguaire en positiu. 
Poble d’Alguaire: és l’hora d’actuar. Les persones que integrem la candidatura d’ERC ho tenim clar: No 
volem acontentar-nos ni acomodar-nos amb el què tenim, ni renunciar a millorar Alguaire. Volem avançar. 
Ens cal avançar per fugir de l’immobilisme. Ens hem d’activar.
El proper 26 de maig, suma’t al projecte d’ERC d’Alguaire. Dóna’ns la força necessària a les urnes, per fer 
realitat el nostre (vostre) somni per Alguaire. Fem possible un canvi a l’Ajuntament.
Activem Alguaire, construint en positiu. Ens hi acompanyes?
Gemma Massana
Candidata a l’Alcaldia


