
PRESENTACIÓ  

Albert Pla i Besolí  

ERC Sant Cebrià afronta aquestes eleccions amb un nou         

candidat i un seguit de cares noves que volen treballar per           

assolir un poble millor. La determinació per un canvi, la voluntat per millorar la              

vida dels nostres veïns i veïnes i la il·lusió d’encetar un nou projecte ens ha               

portat a redactar aquest programa. Un programa que s’ha fet escoltant a tothom             

i que defensa un poble unit i participatiu, on la transparència i la comunicació              

siguin els pilars fonamentals i on tothom se senti escoltat i recolzat pel govern              

municipal.  

Albert Pla i Besolí està acompanyat per un equip que representa la realitat social              

del poble, gent diversa de Sant Cebrià amb gran voluntat de servei a la              

comunitat que està preparada per treballar pels interessos generals de tothom.           

Un grup humà que és a prop teu i molt arrelat al poble, coneixedor de la seva                 

història i vinculat de prop amb les seves        

entitats. Constituïm un grup de dones i       

d’homes de procedència i trajectòria     

molt diversa, però amb els objectius i       

ideals comuns que ens empenyen a      

treballar per un Sant Cebrià millor. 

Els pilars que ERC Sant Cebrià presenta       

en aquest programa són: recuperar la      

pau al consistori, treballar pel teixit      

associatiu al poble, apostar per la      

cultura i implantar en el dia a dia del         

nostre poble les energies renovables i la       

sostenibilitat. 

El nostre projecte també es basa en       

l’esperit de l’1 d’octubre. Sant Cebrià va       

demostrar molt aquell dia, com a  

 

 



 

poble i com a societat. I la gent d’ERC també hi érem, al costat d’una comunió                

de cebrianenques i cebrianencs que sense escatimar cap esforç i sense por a la              

seva pròpia integritat física ens vam interposar als atacs violents de les forces             

policials espanyoles. Aquell dia va quedar patent que la República és inevitable.            

Per això a ERC Sant Cebrià treballem per aconseguir un Govern Municipal            

Republicà que des de un independentisme obert i inclusiu puguem defensar els            

drets i les llibertats de la ciutadania catalana. Només si som forts als             

ajuntaments assegurarem que la República es construeixi de baix a dalt. 

 

#femcamípelcanvi 

 

 

 

 



 

 

EL NOSTRE EQUIP 

 

1. Albert Pla i Besolí, nascut a Sant Cebrià de Vallalta el 1992 (Can Jan Petit) sóc graduat en Comptabilitat i                     

Finances per la Universitat de Girona. Tècnic de Recursos Humans en una important empresa càrnia del Gironès. He                  

estat president del Club Bàsquet Sant Cebrià. Participo en diverses associacions del poble i durant molts anys, cada                  

dissabte al mercat setmanal, he ajudat a tirar endavant el negoci familiar. Militant del grup d’ERC amb el que m’he                    

presentat a les llistes municipals les darreres dues convocatòries. L’estima que tinc pel poble, l’orgull de ser de Sant                   

Cebrià i la necessitat de canvi, són els tres motors que em porten a emprendre aquest nou projecte. 

 

 

2. Anna Basas i Jaumandreu. Vaig estudiar Turisme, cuina d´autor i algun idioma i he treballat sempre per                  

empreses del sector turístic però realment la meva passió és la música que hi he dedicat mitja vida a estudiar-la i                     

viure-la! Sempre he tingut moltes inquietuds per aprendre i fer coses noves i la política n’és una. Sempre m’ha                   

interessat, perquè l’he entès com a mitjà per a canviar el que no va prou bé. Vaig ser militant d’un partit quan només                       

tenia 18 anys i en els últims anys m’hi he reenganxat gràcies al procés. Voluntària del 9N i plenament activa durant                     

l’1O desitjo una societat in crescendo. "Vaig triar Sant Cebrià per fer arrels i no em vaig equivocar" 

 

 

 

3. Jordi Armengol i Pastor nascut a Can Palau, St. Cebrià de Vallalta. Gaudeixo de la vida amb l'esport, l'hortet i la                      

naturalesa. Diplomat i postgraduat en Direcció Hotelera. Havent treballat en l'Hoteleria, vaig passar per la investigació                

mercantil i fa 17 anys que exerceixo com a Gestor Mediambiental, en la gestió dels residus, com a directiu en una                     

multinacional. Entendre el perquè de les coses, ens ajuda a millorar-les. Solucionar els entrebancs que dóna la vida,                  

convertint-les amb oportunitats, ens ajuda a millorar. 

 

 

 



 

4. Anna Rodón i Borras, nascuda a Barcelona, visc a Sant Cebrià de Vallalta des de fa 14 anys. Llicenciada en                     

pintura per la universitat de Belles Arts de Barcelona. Docent a secundària des de fa 30 anys, especialista en noves                    

tecnologies i innovació educativa. Mediadora escolar. Crec, fermament, que un conflicte resolt de forma positiva és                

una oportunitat per créixer. Independent preocupada pel poble, he estat present en les llistes d’ERC les darreres 3                  

convocatòries. 

 

 

5. Àngel Jaime Mondéjar i Grané nascut a Lucerna, Suïssa. La meva primera feina va ser de tipògraf i després vaig                     

fer de fuster. Em vaig reinventar i vaig estar treballant de tècnic d’il·luminació com autònom. Fart de la precarietat                   

dels autònoms, vaig posar-me a estudiar auxiliar en geriatria i en acabar vaig treballar un any a un geriàtric de Canet                     

de Mar fins que em varen acomiadar per lluitar pels drets dels treballadors. Vaig haver de reinventar-me un altre cop i                     

des de fa vuit anys estic treballant a la depuradora de Pineda de Mar. Vaig arribar a Sant Cebrià en 2003. 

 

 

 

 

6. Meritxell Tarrés i González, vaig estudiar Ciències Empresarials i des de que vaig acabar la carrera estic                  

treballant al sector de la banca. Fa 17 anys que visc a Sant Cebrià, però en fa més de 40 que passo els estius i els                          

caps de setmana. La successió dels fets d’aquest últims anys m’han portat a voler formar part del canvi, un canvi que                     

arribarà aviat. Hi treballaré perquè tothom pugui dir amb majúscules i veu alta JO SÓC DE SANT CEBRIÀ.  

 

 

7. Eloi Coll i Toledano, fa 39 anys que visc a Sant Cebrià. Titulat en diverses matèries tan administratives com                    

tècniques, treballador d’una multinacional. Fortament arrelat a associacions de Sant Cebrià i del Maresme. Gaudeixo               

amb la política, la democràcia i la cultura tradicional catalana. Militant d’ERC des de l’any 2002.  

 



 

8. Gemma Ferrando i Torres, infermera d’emergències i docent. 

Visc a Castellà d’Índies des de fa més de 20 anys i he vist prou com per saber que un canvi al poble és possible. La                          

vida no para de posar reptes i m’encanta aprendre d’ells. Inquieta i curiosa, formo part d’aquell 25% de la població de                     

Catalunya que és independentista per convicció, per sentiment. Crec, fermament, que una societat millor és possible.                

El meu somni: viure feliçment en llibertat. 

 

 

9. Josep Deumal i Rubio Des dels 14 anys, visc a Sant Cebrià de Vallalta. He treballat en diverses empreses del                     

poble, del món de la restauració, metal·lúrgica i fusteria. A dia d'avui ja fa 15 anys que vaig agafar la gestió del Bar                       

"La Sala" a l'Avinguda Maresme. Sempre he col·laborat en les festes locals i els actes socials del poble. Sóc amant dels                     

esports i la cuina. 

 

 

10. Yuridia Mas i Martínez, filla, néta i besnéta de Sant Cebrià. He tingut el privilegi de viure en aquest poble tota la                       

meva vida. Vaig estudiar un grau d‘Educació Infantil i, actualment, m'hi dedico professionalment. Estic estudiant               

psicologia, és un camp que sempre m'ha agradat. Tinc passió pels cavalls, em donen moments de desconnexió i de                   

reflexió. El fet d’estar en la llista d’ERC em motiva a posar el meu gra de sorra per aconseguir un poble cohesionat i                       

unit. 

 

 

11. Josep Pla i Jubany de ca l’Estrany. Sóc Pintor i pagès, treballo la pintura com un hortolà; i la terra, amb                      

creativitat. Faig els dos oficis amb totes les eines de la modernitat, sense oblidar la tradició i la saviesa de moltes                     

generacions, i el respecte al nostre entorn i país. Amb en Kiko Roig fa molts anys vàrem fundar la secció local d’ERC.                      

Essent regidor del juny 2011 al desembre 2018, els primers 4 anys vaig ser membre de l’Equip de Govern, experiència                    

inoblidable. Molts anys d’entrega i servei a les entitats de Sant Cebrià, al poble i al país. 

 

 



 

 

12. Esther Reyes i Vegas, mataronina de naixement fa 14 anys que vam venir a viure a Can Palau per apropar-nos                     

a la família. Sóc psicòloga i tinc un màster de gestió i Direcció de RH. Treballo a l'àmbit dels RH a l'administració                      

pública i com a servidora pública tinc molt clar quins són els valors necessaris per a una gestió pública propera,                    

moderna, responsable i participativa al servei de les persones: els cebrianencs i les cebrianenques. 

 

 

13. Adelaida Nuñez i Rosso, treballo en el camp de la sanitat. Sóc veïna del nostre poble des de fa molts anys, Crec                       

que aquest poble necessita gent amb ganes de treballar per la comunitat. Hem d’aconseguir que des de l’ajuntament                  

es garanteixi un tracte més correcte i més obert al ciutadà. Està a les nostres mans aconseguir-ho. Si volem som                    

imparables!  

 

 

14. Quim Matas i Vives. Nascut a Calella i residint entre vosaltres des del 2013. De professió                 

administratiu-comptable havent realitzat els estudis de grau superior en Administració i Finances; sempre he treballat               

en l'empresa privada relacionada amb serveis, hoteleria i/o restauració. De vocació les humanitats: política, història i                

art arquitectònic. Participo amb ERC-Sant Cebrià com a independent tant per conviccions nacionals com socials, amb                

la idea de donar un cop de mà. 

 

 

15. Georgina Sanchez i Cordón, Educadora social i Mediadora Comunitària. Actualment treballo a l’àrea de Serveis                

Socials, però sempre m’he dedicat al treball amb infància i joventut en risc. Em considero ecologista i animalista i per                    

aquest motiu he estat durant molts anys voluntària en organitzacions de defensa dels animals. Penso que la política és                   

important per poder canviar les coses i per aquest motiu he decidit formar part d’aquest equip. 

 



 

16. Mark Foster i Andreuccetti, nascut a Londres i crescut a Florència, vaig jugar fins als 26 anys a futbol                    

professional fins que em vaig lesionar però tenia un pla b. Sóc enginyer informàtic i vaig triar Barcelona per fer un                     

Erasmus durant la meva tesi de final de carrera. Visc envoltat de teclats, ara més que mai ja que fa dos anys que vaig                        

decidir començar a estudiar piano. Visc a Sant Cebrià des de fa 15 i n´estic molt orgullós. 

 

 

17. Alèxia Arbonés i Arbonés, nascuda a Barcelona, visc a Sant Cebrià de Vallalta fa 14 anys. Fa 6 anys que sóc                      

dissenyadora d’interiors i d’arquitectura efímera i, actualment estic cursant el grau de Comunicació i treballant. He                

participat en entitats del poble, especialment en el grup de teatre. M’agradaria un poble amb més vida cultural i vull                    

ajudar a aconseguir-ho. 

 

 

18. Lluc Benaiges i Roig, nascut a Cardedeu vaig estudiar prevenció i seguretat laboral a la Universitat Autònoma de                   

Barcelona. Sóc tècnic de riscos laborals i em dedico a conservar la salut dels treballadors de l’empresa on treballo.                   

Català i d’esquerres crec en la política com a pilar fonamental de la nostra societat i és l’eina més potent per a poder                       

ajudar a combatre la injustícia. 

 

 

19. Júlia Falcó i Champion, visc a Arenys de Mar, però el fet de tenir tots els avis aquí, m'ha fet estimar aquest                       

poble i crec que, d'alguna manera, he crescut aquí. Estudio 2n de BAT i en un futur m'agradaria estudiar arqueologia o                     

història. He de dir que la política m'importava molt poc fins el 1 O. Aquell dia vaig decidir que no em podia quedar de                        

braços creuats. Ara sóc membre de la JERC des de fa un any. Em considero una noia jove diferent, amb moltes ganes                      

de canviar les coses. 

 



 

20. Francesc Roig i Salicrú, fundador de la secció local d’ERC de Sant Cebrià de Vallalta. Nascut a Sant Iscle de                     

Vallalta i visc al poble des de 1974. Paleta de professió, de ben jove vaig crear la meva pròpia empresa de construcció.                      

Les meves afIcions són els escacs i la petanca. Milito a Esquerra Republicana de Catalunya des de fa vint-i-dos anys.                    

He après a la universitat de la vida a posar il·lusió en tots els projectes en què he cregut, i a superar totes les                        

dificultats que se m’han presentat. 

 

 

ELS NOSTRES PUNTS 

1. Cultura  

La cultura, el quart pilar de l’estat del benestar ha de ser l´eina de              

transformació social a l'abast de tothom.  

* Deixar de ser l’únic poble del Maresme sense colla gegantera. 

* Fomentarem la participació de la ciutadania en les entitats i les 

associacions de caràcter social, cultural, esportiu i solidari. Afavorirem que la 

població nouvinguda participi activament en les manifestacions col·lectives 

que configuren la personalitat del municipi. 

* Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant els 

canals de comunicació municipals. 

* Organització de sortides culturals trimestrals amb servei d’autocar (teatre, 

música, ballet, museus, etc.) 

* Recolzarem i acompanyarem el Centre d´Estudis de Sant Cebrià 

(CESC), com a font de la nostra memòria històrica. 

* Recuperarem un acte tradicional català com el d’escollir a l’hereu i la 

pubilla del poble.  

* Tornarem a instaurar cicles de concerts de música parlant amb entitats 

del Maresme i de la província de Barcelona. 



* Recolzament a la petició del CESC de l´adquisició d´un nou 

local adaptat a les necessitats actuals i d’altres entitats. 

* Promoure una Festa Major descentralitzada i que tothom 

hi tingui cabuda i on tothom s’hi pugui sentir partícip. 

* Desde l’Ajuntament donar el suport necessari i recolzar  totes aquelles 

persones que tenen interès per organitzar, portar a terme i participar en els 

diferents esdeveniments culturals del municipi. 

* Vetllarem per una programació cultural estable i que cobreixi totes les 

necessitats de les diferents generacions de la ciutadania i així poder garantir 

una activitat cultural contínua en el poble. 

* Reactivarem les activitats periòdiques amb els nostres pobles agermanats 

de Capolona (Toscana) i Sant Cebrià de Rosselló (Rosselló, Catalunya Nord) 

* Recuperarem la bona relació amb la Infernal de la Vallalta tenint-los 

presents en qualsevol acte cultural i festiu que es dugui a terme al poble. 

 

2. Salut  

La defensa d’un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i          

equitatiu. 

* Apostar per dotar el CAP d´unes instal.lacions amb unes dimensions 

adequades pel seu funcionament, que actualment ha quedat petit. 

* Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l'accés a la salut: 

desigualtats 0 en la salut. 

* Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares per oferir 

eines per educar en la salut els seus fills. 

*Proporcionar els habitants de Sant Cebrià coneixements i eines suficients 

per saber reaccionar en una situació d'emergència. A través de cursos de 

formació específica, realitzada per professionals del sector de la salut.  



*  Convertir Sant Cebrià en poble 100% cardioprotegit. 

Dotant de aparells desfibril·ladors semiautomàtics totes les 

instal·lacions municipals i diferents zones del poble. 

Acompanyar aquesta mesura de la formació adient per tal de 

completar el cicle d’actuació. 

* Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre possibles 

addiccions i altres hàbits no saludables. 

* Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució d’aigua 

per al consum humà. 

* Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en 

els parcs i jardins, responsables amb les persones i el medi ambient. 

(eliminar d’una vegada per totes la utilització del Glifosat) 

* Control de plagues com la processionària per quan arribi el brot estiguem 

preparats i els efectes siguin els mínims possibles. 

 

3. Economia  

Avançar cap a un model de fiscalitat progressiva respectuosa amb el           

medi ambient i orientada a corregir desigualtats. 

* Establir un model de tarifació social per garantir la igualtat d’oportunitats            

en l’accés als serveis públics; transport públic, llar d'infants, punt jove,           

esplai, etc. 

* Incentivar i recolzar empreses i projectes de nova creació i acompanyant            

les ja existents, per tal de seguir revitalitzant el teixit econòmic de            

proximitat. 

* Facilitarem el pagament dels tributs municipals fraccionat en rebuts          

trimestrals. 

 



 

* Aplicarem incentius fiscals a la ciutadania i les empreses          

que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies       

renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un          

model energètic sostenible. 

* Facilitarem la comprensió dels pressupostos municipals adscrivint les         

diferents partides de despesa als programes, projectes o accions a què es            

destinin. 

* Implantar els pressupostos participatius per tal de permetre la          

participació i el debat obert a tota la ciutadania, perquè tots puguem decidir             

on destinar el recursos de tots. 

* Farem auditories i fiscalització de serveis públics que permetin          

avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis, el compliment           

de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines           

addicionals de control sobre els concessionaris. I la creació d'una comissió de            

seguiment. 

* Vetllarem per mantenir un rigorós equilibri en les finances municipals i            

posarem a l'abast dels vilatans l'evolució de la seva situació. 

* Estudiarem l´ afavoriment de descomptes per IBI per famílies nombroses,           

monoparentals, ... 

 

4. Promoció Local  

Potenciarem i defensarem el comerç de proximitat local com a          

mecanismes per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi. 

 

* Promoure la demanda i la comercialització de productes 

autòctons mitjançant els comerços locals. 



* Donarem suport a les iniciatives econòmiques viables que ajudin a la 

creació de riquesa i ocupació al municipi d'acord amb criteris socials i 

sostenibles. 

* Fomentarem l'activitat econòmica vinculada a la producció “km 0”, 

afavorint l'activitat agrícola i la recuperació del conreu de la vinya i impulsar 

la implantació d'horts socials. 

* Desde l'Ajuntament actuarem com a dinamitzadors de la Fira de la 

Maduixa i recuperarem la Fira de la Tardor. Farem partícips de les fires i 

diverses campanyes comercials a les associacions, entitats i comerços del 

poble. 

* Promoure campanyes comercials estacionals per als negocis del nostre 

poble. 

* Impulsar, potenciar i difondre la borsa de treball de Sant Cebrià. També 

la realització de programes que potenciïn la contractació laboral. Sobretot 

pensant en la inclusió social fent èmfasi en els aturats de llarga durada, 

joves, discapacitats i gent amb dificultats per adquirir una feina.  

* Promoure la realització de cursos de formació per al teixit empresarial local 

i formació per a persones aturades o en actiu que volen invertir en una 

formació contínua. 

* Vetllarem perquè la via que unirà la Vallalta sigui una realitat i 

potenciarem la xarxa de camins que donen accés a tot l'entorn del nostre 

municipi. 

* Impulsarem la interlocució permanent entre l'Ajuntament i els negocis 

locals amb l'objectiu de desenvolupar accions conjuntes de promoció. 

* Promoure tallers i xerrades al mercat municipal posant en valor 

l'alimentació segura i saludable. 



* Impulsarem iniciatives mancomunades encaminades a 

donar suport als joves emprenedors i a la formació 

empresarial. 

*Impulsarem i donarem suport a les propostes municipals 

que potenciïn el desenvolupament d’una activitat turística al municipi, 

com el carrilet, per exemple. 

 

5. Joventut i infància  

És mundialment sabut que l’acompanyament i el benestar dels         

nostres infants i joves marcaran la societat futura. 

* Seguint aquesta línia volem garantir que qualsevol nen i jove de Sant 

Cebrià tingui les mateixes oportunitats per crear-se un bon camí tot 

acompanyant-lo. 

* Volem garantir drets tant bàsics com la nutrició, l’educació inclusiva i el 

dret al lleure i a la formació. 

* Obrirem una bústia de suggeriments a tot el jovent i  en la mesura de 

les possibilitats els farem possibles. Els joves hi tenen molt a dir. 

* Promourem la reobertura i l´ampliació d´espais on infants i joves puguin 

dur a terme les seves activitats o fins i tot estudiar, ja que per la situació 

geogràfica del nostre municipi, molts no poden tornar a casa després de 

l’escola fins a ben entrat el vespre. 

* Ampliació del servei actual de Bibliobus, amb el compromís ferm 

d’adquirir un local on es pugui establir i crear una biblioteca municipal.  

* Promourem i recolzarem qualsevol llei que es creï en referència a la 

reforma horària ja que entenem que les famílies, per poder fer un bon 

acompanyament als nens i infants han de estar presents i no sempre és 

possible. Ens adherirem a la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la Reforma 

Horària. 



* Conversarem periòdicament amb les Ampes de les escoles 

per poder escoltar i col.laborar en referència a les activitats 

proposades i/o dutes a terme. 

* Oferirem una figura mediadora a les entitats, àmbits o 

centres on els nens i els joves siguin els protagonistes. Amb la finalitat què 

puguin ser escoltats i poder solucionar de la millor manera possible qualsevol 

conflicte. 

* Impulsarem qualsevol idea constructiva i positiva que provingui del jovent, 

escoltant-lo i recolzant-lo. 

* Reforçarem l´Esplai La Maduixa que tant bé ha fet i està fent als infants 

del poble mitjantçant una col.laboració constant. 

* Organitzarem activitats lúdiques aprofitant dates concretes com Sant 

Jordi, la Festa Major, etc. per permetre que els nens i joves del poble es 

coneguin entre ells i puguin crear un cert vincle que perduri al llarg dels 

anys. 

* Volem canviar el concepte o la visió que tenim de la despesa en la infància 

i joventut per anar cap a la inversió. Hem de invertir pels nostre futur i el 

futur són ells. I també volem deixar de parlar d´ajuts socials i passar a 

parlar de suport a certes situacions. 

* És essencial que a la República Catalana es fomentin totes les formes de 

participació com l’associacionisme i els moviments socials com a pas 

necessari per promoure l’empoderament democràtic del jovent com a 

garantia de posar les bases d’una societat centrada en les persones. És 

indispensable una forta xarxa associativa que permeti l’assoliment d’una 

nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb 

l’entorn i el sentit de comunitat i la cooperació. 

* Farem especial atenció als mecanismes que existeixen de detecció precoç 

de problemes i situacions de risc o d’exclusió social. 

  



 

* Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació 

intergeneracional entre la gent gran i la gent jove. Com per 

exemple un programa de voluntariat entre gent gran i 

adolescents per aprendre a fer servir les TIC (tecnologies de la informació i 

comunicació) o simplement fer-se companyia.  

* Oferir desde l’Ajuntament opcions de formació i orientació laboral als joves 

del municipi que els hi puguin servir per entrar al mercat laboral.  

* Estudiarem crear un servei d’autobús nocturn d’ús exclusiu pels joves, que 

els reculli de la zona d’oci i els retorni a st cebrià. 

 

6. Gent Gran  

La gent gran és fonamental en la nostra societat, per la seva            

aportació en experiència i memòria històrica i perquè contribueixen a          

crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals. 

* Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a 

persones amb situació de dependència per tal de garantir, de manera 

coordinada, les necessitats per tenir una vida digna.  

* Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciarem 

l’envelliment actiu i preveurem la necessitat de més recursos 

sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de 

titularitat municipal com en els que la competència dels quals és de les 

administracions superiors.  

* Assegurarem el bon funcionament del Casal dels Avis com a lloc de reunió 

i de lleure de la gent gran i la gent jove. 

* Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques 

que els afectin directament.  



* Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent 

gran.  

* Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació 

intergeneracional entre la gent gran i la gent jove.  

* Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti 

totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i 

conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.  

* Treballarem per dotar el municipi, de serveis de residències assistides 

per a gent gran, un centre de dia, residències d’estada limitada i serveis de 

menjador, teleassistència i d’acompanyament de dia. Estudiarem 

conjuntament amb els serveis tècnics del consistori la possibilitat d’adquirir 

“La Goita” o altres emplaçaments per poder encabir tots aquests serveis.  

* Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com aspectes 

que poden donar més qualitat de vida. 

 

7. Governació i seguretat ciutadana  

ERC Sant Cebrià té entre els seus eixos de treball prioritaris la            

posada en marxa de polítiques i accions que ajudin a millorar la            

seguretat ciutadana en el municipi. És una preocupació compartida         

per tota la comunitat i que ha de ser un dels principals reptes a              

encarar des del primer dia, amb l’objectiu de donar passes          

significatives en el camí cap a un poble amb millors índex de            

seguretat ciutadana. 

 

* Recuperar i potenciar de manera immediata la creació d’una Associació de 

Voluntaris de Protecció Civil. 



* Treballarem per la col·locació de més càmeres de 

seguretat efectives. Tant en les entrades i sortides del 

nucli, com també de les urbanitzacions i carreteres 

estratègiques. 

* Augmentar la presència d’efectius de la policia local, per tal de fer 

front als problemes de inseguretat pels furts que pateix el municipi. 

Potenciarem la presència de la policia als carrers. 

* Potenciar la policia local de proximitat. Cal que sigui un referent dels 

serveis municipals.  

* Impulsar la creació de zones d’aparcament. Zones d’aparcament limitat 

i gratuït en aquells indrets que requereixen de mobilitat. 

* Creació de nous aparcaments per a discapacitats i major control dels ja 

existents. 

* Fer un reglament específic per a l’ús comú dels espais públics i per a la 

col·locació a la via pública de taules, cadires i altres elements. 

* Educació ciutadana: Realitzar programes a les aules per sensibilitzar els 

alumnes (educació viària, educació sobre drogues, Internet, etc.), i 

programes específics adreçats als pares / mares / tutors per poder treballar 

conjuntament. 

* Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit i controlar 

la contaminació acústica (locals, trànsit.....), en col·laboració amb la 

regidoria de medi ambient. 

* Prevenció en cas de nevades, activar correctament el pla Neucat, que 

deixar les urbanitzacions incomunicades. 

 

 

 



8. Educació  

Un servei públic educatiu que garanteixi la igualtat        

d’oportunitats i la inclusió educativa 

* Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter          

formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius,            

en horari no lectiu i, també, en els períodes de vacances. 

* Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera         

correcta i acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als           

ensenyaments obligatoris com als postobligatoris, com en l’àmbit lúdic i a la            

seva transició al món laboral. 

* Cercarem prou finançament perquè els ajuntaments puguem donar una          

resposta adequada a iniciatives educatives com són les escoles bressol o les            

escoles de música, d´art, de dansa, etc. Les escoles de música i dansa, a              

més d’iniciar els infants en les seves primeres etapes de formació musical,            

també han de desenvolupar nombrosos projectes de cohesió social i difusió           

artística, estenent la pràctica musical en la societat des de la infància i també              

com a formació al llarg de la vida. 

* Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari             

atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu.             

Les AFA no poden ser vistes des de les administracions com unes entitats             

que es limiten a gestionar els recursos i a organitzar determinades activitats            

en els centres. 

* Impulsarem l’institut escola en la programació de l’oferta educativa          

creant un projecte mancomunat de la Vallalta de forma que s'imparteixi           

d’una manera continuada l’educació primària i la secundària. L’institut escola          

és la fórmula més adequada per garantir un itinerari formatiu coherent i de             

continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre          

l’ensenyament infantil i primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra. 



* Implementarem propostes d’intervenció proactives en la       

lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i       

l’abandonament. 

* Impulsarem l’Educació 360 buscant el compromís del        

ciutadà amb l’educació. desenvolupant propostes de projecte de serveis         

comunitaris, que afavoreixin el treball educatiu. Es tracta de concretar un pla            

estratègic que inclogui els agents socioculturals de la zona i mobilitzi tots els             

recursos possibles (institucionals, empresarials, esportius, artístics, entitats       

de lleure i totes les formes de voluntariat). 

* Involucrar la gent gran en l’educació dels infants i joves del poble. A              

través de diverses actuacions, tallers i programes on puguin compartir          

temps, vivències i ajuda mútua. 

* Impulsar xerrades trimestrals en els centres educatius del municipi en           

temes d’educació sexual, xarxes socials, drogues, conducció viaria, etc. 

 

9. Serveis  

Tots els habitants de Sant Cebrià han de tenir els mateixos serveis,            

uns serveis eficients, sostenibles i equilibrats, ERC Sant Cebrià ens          

dedicarem a la detecció i solució de les mancances i desavinences en            

els serveis. Perquè uns serveis que tots paguem siguin 100% útils i            

de qualitat. 

* Millorar i controlar el servei de recollida d’escombraries, posar més           

punts de recollida i nous containers on faci falta. 

* Coordinar d’una manera més eficient el nou servei de transport de            

Sant Cebrià, per tal de reduir transbordaments de 45 minuts, i coordinar també             

de forma correcta arribades i recollides als centres escolars dels pobles limítrofs. 

* Millora i control del servei d’aigua. Proposarem la municipalització del           

servei de l’aigua en un 51% per assegurar  

 



 

la millora i el control que volem. I estudiarem la rebaixa de les seves tarifes. 

* Millorar la xarxa d’emissió de tv, i demanar una millora i major instal·lació              

de repetidors a la població de Sant Cebrià, ja que aquest té unes zones fosques               

on costa que hi arribi el senyal constantment. 

* Sol·licitar que Telefònica millori les seves línies telefòniques per garantir una            

velocitat mínima d’ADSL, ja que les urbanitzacions pateixen la manca de l’alta            

velocitat ADSL mentre no acabin les connexions de la fibra òptica. 

* Vetllarem perquè la fibra òptica arribi a tot Sant Cebrià de Vallalta. 

* Treballarem per a la creació de la xarxa wifi municipal. Que ha de donar               

cobertura a tot el poble. 

  

10. Urbanisme  

La planificació de la ordenació del municipi és una prioritat de futur            

per ERC Sant Cebrià. Volem que l’ordenació dels nostre poble          

s’integri d’una manera respectuosa a l’entorn natural i privilegiat que          

ens envolta. 

* Farem el manteniment continu i convenient dels carrers asfaltats i 

estudiarem la possibilitat d’urbanitzar carrers que encara no ho estan. 

* Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de 

la cohesió social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i 

integració cap a una identitat comuna. 

* Consensuarem una solució definitiva als problemes de les 

urbanitzacions de Sant Cebrià amb els veïns i parcel·listes afectats. 

* Condicionar l’enllumenat públic en zones defectuoses. 

* Durem a terme l´acord del Ple de dedicar un carrer a la 

diada de l´1 d´octubre del 2017. 



* Eliminació de barreres arquitectòniques. 

* Plantejarem la constitució d’un Consell Assessor d’Urbanisme amb 

implicació de professionals del sector i representants veïnals de cada sector 

urbanístic. 

* Aixecarem la suspensió de llicències a les urbanitzacions hi donarem 

cabuda als equipaments públics i serveis comunitaris que calguin. 

* Millora de la xarxa elèctrica i d’aigua, que és deficitària quan la 

climatologia és adversa. 

* Es farà seguiment de l´estat de les parcel.les que tinguin cert punt de 

perillositat per l´estat de les cases, voreres i pels habitants dels diferents 

nuclis, com per exemple la tala dels arbres torts o malalts que en una 

ventada forta puguin caure. 

* Netejarem rieres, franges i camins públics per seguretat i per que el nostre 

entorn privilegiat es mereix una cara neta.  

* En referència al POUM hem de poder dur a terme els canvis necessaris  en 

el reglament municipal per tal d'afavorir la utilització de les energies 

renovables. 

* Ens comprometem a fer seguiment de totes les instàncies i mocions 

presentades i donar-ne resposta dins del termini determinat. 

 

11. Agricultura  

L’agricultura a Sant Cebrià ha estat desde el punt de vista social i             

econòmic el sector clau. No s’entendria el poble actual sense tot el            

que la pagesia ens ha donat. Erc Sant Cebrià sempre estarà al costat             

dels pagesos i les pageses del poble. 

 



* Vetllarem perquè totes les activitats agrícoles i les ramaderes no           

decaiguin a Sant Cebrià de Vallalta. 

* Ajudarem els nostres pagesos i pageses a assolir els reptes del dia a dia               

com per exemple: plagues, malalties, invasió de porcs senglars i cabirols. 

* Per tal d’ evitar i prevenir els robatoris indiscriminats que pateixen els             

agricultors del poble, juntament amb la policia local dissenyarem una ruta           

especifica que cobreixi totes les cases diseminades i rurals que es dediquen a             

la pagesia. 

* Promourem àrees de protecció agrícola i ramadera local, no com a            

reserves agràries sinó com a veritables motors de producció de productes           

locals de qualitat.  

* Impulsarem l’ agricultura ecològica des de la planificació i des de la             

gestió dels espais rurals, i potenciarem les cooperatives de consum de           

proximitat dins del municipis. 

* Treballarem en la recerca de subvencions i ajuts per al           

desenvolupament del sector de la pagesia local. 

 

12. Serveis Socials  

Fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt dels            

habitants del municipi, una prioritat per ERC Sant Cebrià. 

* Seguiment de ben a prop dels casos amb necessitats especials,           

recolzant sempre la feina dels assistents i treballadors socials. 

* Impulsar polítiques de suport a les famílies, tinguin el model familiar que             

tinguin. 

 

 



* Contacte directe amb les persones que es troben en una           

situació d'exclusió o amb qualsevol problemàtica que faci        

que no puguin tenir una vida digna, intentant trobar la millor           

solució possible. 

* Farem educació social mitjançant xerrades, explicant la situació crítica en           

la qual es troben alguns ciutadans, sigui quina sigui la seva procedència, per             

sensibilitzar la població i poder ser receptius a l’hora d'actuar i dedicar            

recursos a aquestes persones. 

* Promourem l'acolliment proporcional d’infants procedents de realitats        

actuals molt delicades. 

* Farem una avaluació de les necessitats de joves no estudiants i            

aturats per intentar promocionar-los a nivell local. 

* Ens comunicarem amb les residències i centres de dia del Maresme per             

poder tenir al dia les disponibilitats en cas de necessitat. 

* Subvenció IBI per a famílies desemparades, monoparentals, numeroses,         

etc. 

* Utilitzar mecanismes (subvencions i exempcions) davant desnonaments        

o situacions de pobresa extrema. 

 

13. Esports  

No s'entén la societat actual sense la pràctica de l’esport. Desde ERC            

fomentar l’esport és una prioritat ja sigui per millorar la salut de les             

Cebrianenques i els Cebrianencs o com element vertebrador del         

municipi. 

 

 



* Promocionar activitats i esdeveniment esportius a       

Sant Cebrià que estiguin a l’abast de tothom. 

* Recolzar les entitats esportives ja existents, recuperar        

les que han desaparegut i potenciar la creació de noves          

entitats esportives que englobin esports i activitats que no s’ hagi creat al             

municipi. Recordant que l´esport és un bé per a tota la societat. 

* Desenvolupar un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil,          

mitjançant els clubs esportius i els centres educatius del municipi. 

* Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de             

motor. 

* Promocionar la pràctica esportiva en família. 

* Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran organitzant activitats           

fisicoesportives als centres municipals. 

* Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport,           

com ara caminades o bicicletades populars. 

* Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica de l’esport dins el            

teixit esportiu. 

* Recuperar les modalitats esportives i els jocs tradicionals catalans. 

* Potenciar i donar nom a les entitats esportives del nostre poble, per             

tal d’ajudar-les a tirar endevant i proporcionar-los un futur estable. 

 

14. Sostenibilitat, energies renovables i Medi Ambient  

Sant Cebrià de Vallalta, patrimoni natural, agrari i forestal, orgull i           

motor del municipi ha de ser energèticament eficient i 100%          

renovable 

 



* Cada any, cada persona del nostre país destina més de 

1000€ a la compra d´energies no renovables; aquest fet resta 

recursos a l´economia local i nacional, afectant la balança 

comercial, el dèficit públic i la sostenibilitat, tan ambiental 

com econòmica, de Catalunya. És un 3.6% del PIB. S´ha de treballar amb 

l´objectiu de reduir les emissions i l´administració pública s´ha d´implicar 

necessàriament en la reducció, ja sigui impulsant projectes verds, legislant a 

favor de la reducció o amb accions directes. Agrupant les accions amb altres 

municipis per tal d´assolir fonts de finançament europees. 

* L´eficiència energètica i sostenible promou un estalvi que garanteix 

recursos pels pilars de la societat del benestar com és la sanitat o l´educació, 

per tant cal prioritzar l´eficiència energètica abans de destinar diners a altres 

sectors. 

* A nivell pràctic l´estalvi i la reducció d´emissions en els edificis públics 

es pot aconseguir amb leds, panells solars, biomassa, aïllaments, cotxes 

elèctrics, punts de càrrega, etc. Pels estudis que s´han fet tot això pot 

representar de 10 a 30 euros per persona l´any. I extendre-ho en la mesura 

del possible a nivell privat de cada família.  

* S´ha d´intentar reduir al màxim la contaminació de les aigües, l´aire 

i el sòl i millorar els ecosistemes locals en general. 

* A nivell d´ordenances fiscals i sempre que la situació del moment ho 

permeti s´eliminaran les taxes per obres sostenibles, aïllaments, 

instal.lació de panells solars, i de reduïrem les taxes dels vehicles elèctrics o 

híbrids.  

* Subvencions per contractació privada d´energia verda. Ajudes de 

màxim el 50% de la despesa d´obres domèstiques sostenibles (biomassa, 

solar, aïllaments) 

* Modificacions del POUM en cas necessari si hi ha iniciatives privades 

d´estalvi i sostenibilitat. El POUM ha de facilitar la  



 

implantació de millores en la sostenibilitat no frenar-les o 

impadir-les. 

* Catalunya recicla només el 30% dels residus i això 

comportarà que els sistemes tradicionals quedin obsolets, 

mediambientalment i econòmicament parlant. S´ha d´implementar un 

sistema que garanteixi la recollida selectiva fins al 60% mitjançant 

contenidors amb targeta, illes tancades o la recollida porta a porta.  

* Aconseguir donar, desde l´Ajuntament, el màxim de licitacions a 

projectes verds.  

* Ens proposem crear les condicions necessàries per aconseguir una 

economia verda i circular, fomentant la producció local i el consum de 

proximitat i de quilòmetre zero, mitjançant el planejament general i la 

cooperació intermunicipal. 

* Els vilatans i les vilatanes han de poder incorporar espai agrari com a un 

equipament més del municipi i, per tant, hem de dotar aquests espais de la 

rellevància que es mereixen. 

* Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural i 

dels sistemes agraris del municipi com a elements que configuren la 

identitat local. 

* Creació d’associacions relacionades amb l’excursionisme per donar a 

conèixer aquest patrimoni cultural i natural que a la vegada potenciarà la 

promoció local. 

* Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins rurals tradicionals i els 

antics traçats de carboneres. I proposarem la creació d'un catàleg de 

camins rurals del municipi. 

 

 



 

* Fomentarem els sistemes de connexió biològica entre els 

espais oberts, l’espai construït i les masses forestals, i 

el·laborarem plans de gestió i preservació, en l’àmbit local, 

dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic. Sempre tenint en 

compte els diferents sectors involucrats en el sistema. 

* Treballarem per trobar la plena integració entre la protecció del territori i 

l’activitat del sector primari, perquè interactuïn i es reforcin mútuament i no 

a l’inrevés, com sovint passa. 

* Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, i 

crearem zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis 

forestals. I establirem uns plans locals de gestió forestal sota els criteris de la 

sostenibilitat, la biodiversitat i l’eficiència.  

* Treballarem per l’elaboració d’un pla que permeti apostar decididament per 

una transformació dels residus en recursos, amb l’aplicació de 

l’ecodisseny, processos de gestió innovadors i utilització de les TIC, 

implantant sistemes d’economia circular. 

* Estudiarem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, 

les empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius. 

* Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la 

recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos 

–cabàs, bossa del pa, etc. 

* La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model. Pel 

que fa la producció de l’energia, substituir els combustibles fòssils per fonts  

 

 



renovables és un dels objectius de la Unió Europea en 

matèria d’energia i també ha de ser una prioritat per al nostre 

poble.   

* Treballarem per aconseguir un compromís clar des del 

govern local perquè es posin els incentius i recursos necessaris per impulsar 

els sistemes de biomassa i els captadors solars a tots els edificis 

municipals. 

* Auditarem les despeses energètiques dels pressupostos municipals en 

matèria de subministraments i elaborarem un pla estratègic de millora i 

estalvi energètic del municipi.  

* Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer 

les potencialitats de Sant Cebrià. 

* Dotarem el poble d´instal·lacions de punts de recàrrega vinculats per a 

vehicles elèctrics.  

* Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles elèctrics o 

de baix consum.  

* Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o 

sostre de promoció pública –habitatges o polígons–, mitjançant la fórmula de 

lloguer de sostres, extensiu a sostres privats.  

* Fomentarem el coneixement en l’ús dels recursos, el coneixement del 

cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, i de l’impacte que genera en 

el municipi. 

* Promourem, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al 

coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania, preferentment 

centrat en l’energia i el seu ús.  

* Promouremi farem seguiment de la creació d’horts urbans.  



* Acostarem la ciutadania al coneixement d’activitats que 

tenen lloc en el medi natural però que sovint són poc 

conegudes. (carboneres, beneficis de la pagesia,...) 

 

15. Comunicació  

La comunicació és una eina fonamental per ERC Sant Cebrià,          

entenem la comunicació com a element cohesionador del municipi.         

Els ajuntaments han de facilitar la informació més àmplia sobre la           

seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local. 

* Convertir la plana web de l’ajuntament en un referent informatiu per 

a la ciutadania, amb la seva respectiva agenda d’activitats. 

 

* Cal tornar a recuperar l'índex de transparència de l’anterior govern. 

 

* És convenient fer difusió necessària a través de tots els mitjans de 

comunicació disponibles: twitter, facebook, instagram, web i butlletins en 

paper. 

 

* Divulgació de diferents cursos de formació ocupacionals subvencionats pel 

departament de treball de la Generalitat que es realitzin als centres 

acreditats de la comarca. 

 

* Compromís d’informar d’una manera veraç, plural i transparent evitant 

el partidisme i la manca de professionalitat. 

 

* Crear el “WhatsApp” de l’Alcalde, un nº de telefon on via aquesta 

aplicació et puguis dirigir directament a Alcadia, per tal d’oferir solucions 

ràpides a problemes concrets i tràmits burocràtics. 

 

* A través d’internet promoure consultes populars que fomentin el debat 

públic per a la participació democràtica. 



 

* Treballar colze a colze amb Ràdio Sant Cebrià perquè 

promogui les activitats de la societat civil i l'associacionisme 

del poble, al igual que el mitjà faci difusió de l’agenda 

d’activitats local. 

 

* I recolzar la ràdio perquè creixi i continuï despertant l'interès de les 

cebrianenques i cebrianencs. 

 

* Fer conèixer les entitats del poble, d’una manera regular. (entrevistes, 

notícies, activitats que realitzin) 

 

16. Transparència  

 

La transparència i la rendició de comptes són valors fonamentals per a 

ERC Sant Cebrià. Entesos com a valors però també com a compromís, 

actitud permanent i eines determinants del control social de 

l’Administració i la seva activitat.  

 

* Crearem nous canals d’informació individual als ciutadans, com ara la 

subscripció a butlletins electrònics de notícies temàtiques. 

 

* L’Ajuntament haurà de respondre a les sol·licituds dels interessats i rebre als 

qui sol·licitin audiència en el termini màxim d’un mes. 

 

* L’exposició a la ciutadania de les retribucions dels càrrecs de govern i de la 

despesa pública en totes les actuacions. 

 

* L’exposició pública i consultada mitjançant models participatius de totes les 

actuacions administratives que afectin el conjunt de la ciutadania, especialment 

pel que fa al dret urbanístic, pressupostari i tributari. 

 



* Publicarem al web municipal tota la informació de l’Ajuntament 

en el termini màxim de 10 dies hàbils. 

 

* Celebrarem consultes vinculants per decidir les qüestions més 

rellevants. 

 

* Implantació del model d’administració electrònica (llei 29/2010), on tots els 

tràmits es puguin dur a terme en línia. Les societats pluralistes, complexes i 

interdependents demanen unes administracions públiques orientades a les 

necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, 

eficaçment i eficientment, i que, garantint l’accessibilitat, la transparència i la 

seguretat, es basin en la col·laboració entre administració i ciutadans i facilitin 

múltiples relacions entre els diversos actors. L’ús intensiu dels mitjans 

electrònics per les administracions públiques, que generalment es coneix com a 

administració electrònica, ha d’afavorir les transformacions requerides facilitant 

l’establiment i la consolidació de diversos canals de relació tant entre les 

administracions públiques com amb els ciutadans. 

 

17. Animals 

Desde ERC Sant Cebrià tenim en compte els animals, un poble que els             

respecta, els estima, els acull, i els integra, esdevé una societat més            

completa, sensible i cohesionada. 

Protecció dels animals   

* Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya            

per evitar activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar            

que cap animal de companyia, domèstic o salvatge pateixi una situació de            

risc. 

* Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i ens hi             

coordinarem.  

* Educarem per a la convivència entre persones i animals, vinculant           

tallers, activitats o campanyes a altres àrees  



 

adequades o a mitjans de comunicació amb especial        

incidència als centres educatius.  

* Treballarem per gestionar adequadament el manteniment de les         

colònies controlades de gats existents i els abandonats. 

* Dignificarem els espais amb senyalitzacions i, si s’escau, amb casetes           

refugi i dispensadores d’aliment i aigua. 

* Crearem un “PIPICAN” un punt de trobada pels animals del poble, on             

puguin estar deslligats i jugar en un ambient controlat. 

Tinença responsable d’animals 

* Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes           

de preus reduïts.  

* Vetllarem pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda            

d’animals i nuclis zoològics. 

* Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc.,        

derivades de la presència d’un animal a casa amb informació contrastada.  

Recollida d’animals abandonats   

* Millorarem el conveni amb el CAAD Maresme protectores animalistes          

prioritàriament per a la recollida dels animals abandonats, control de colònies           

de gats i promoció de les adopcions. 

* Organitzarem projectes d’educació i de difusió i mantindrem un diàleg           

constant i constructiu entre institucions i associacions locals o persones          

animalistes.  

 

 



 


