
Castellbell i el Vilar
Eleccions municipals 2011
Programa electoral ERC- AM

Amb tu, un poble millor és possible!



Aquest és un programa fet amb il·lusió i coneixement.

•	 Que	vol	impulsar	un	model	participatiu	a	l’Ajuntament	de	Castellbell	i	el	Vilar.	
•	 Que	creu	en	cadascun	dels	veïns,	organitzats	en	entitats	o	en	associacions	de	barri,	amb	tots	

aquells	que	volen	transformar	el	futur	del	poble.
•	 Que	treballarà	amb	tota	la	transparència	i	buscant	sempre	el	màxim	consens.

Per això, els membres de la candidatura d’Esquerra - Acord Municipal i de tots aquells altres que 
ens donen suport, ens comprometem a treballar per Castellbell i el Vilar. 

•	 Amb	una	visió	plural	i	compartida.	
•	 Per	tal	que	després	de	parlar	i	analitzar	obertament	els	problemes	i	les	oportunitats	del	

municipi,	puguem	prendre	sempre	la	millor	decisió!
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El projecte que presenta Esquerra a Castellbell i el Vilar no vol ser una opció política més 
sinó que vol impulsar una manera diferent de fer política al poble. Absolutament oberta i 
participativa. Per això la nostra principal proposta és obrir l’Ajuntament a tots els ciutadans 
i garantir que la presa de decisions serà sempre fruit del debat i del consens, amb represen-
tants de totes les parts implicades.

Vivim un temps de crisi, amb pocs recursos i moltes necessitats. I, per això, Esquerra us 
proposa construir el futur del poble segons els valors republicans de sempre: una societat 
igualitària més justa, feta de ciutadans lliures, que participen i es comprometen en els afers 
públics. I amb uns valors importants com ara la cultura de l’esforç, l’honestedat, el respecte 
a la diversitat i la implicació en la vida local com a fórmula de transformació social. Constru-
int el país des de cada poble. 

Aquest programa conté propostes compromeses per a Castellbell i el Vilar –la clausura 
d’Impuls SL– o de millora de serveis –obrirem l’Ajuntament al públic una tarda a la setma-
na–. I vol prioritzar els serveis a les persones –als avis, als infants...– sense perdre de vista 
la transformació urbana del poble, que ha de trobar la velocitat necessària i mai en contra 
del ritme que els mateixos veïns vulguem. I, tot plegat, mitjançant propostes de participació 
–com ara els pressupostos participatius– que facin del govern de Castellbell i el Vilar un 
exercici compartit i responsable. 

Per tot això ens agradaria comptar amb el vostre suport d’ara en endavant...

Albert Mulero,
Candidat a l’Alcaldia de Castellbell i el Vilar
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Educació

L’oferta educativa és estratègica per al futur de Castellbell i el Vilar. L’escola reflecteix la diversitat del poble i alhora és l’espai idoni 
per avançar en la cohesió social. Per això és fonamental potenciar el territori educatiu format per l’escola bressol i la de primària, 
i consolidar l’oferta de secundària. Perquè volem una escola pública, activa, participativa i de qualitat.

• Promourem la constitució del Consell Escolar Municipal. Treballarem per definir el projecte integral d’itinerari pedagògic.

• Potenciarem el Projecte Educatiu d’Entorn (PEE) i promourem projectes conjunts entre el Consell Escolar Municipal i les 
associacions de mares i pares.

• Fomentarem la relació família-escola a partir d’activitats com xerrades, tallers, formació continuada, exposicions o 
concerts.

• Treballarem per la consolidació definitiva de l’institut de secundària i l’ordenació del seu entorn, conjuntament amb el 
Departament d’Ensenyament, el Consell Comarcal i, de manera mancomunada, amb els municipis associats. 

• Treballarem conjuntament amb el Consell Escolar del SES Bages Sud, amb el Consell Escolar Municipal i les administracions, 
per tal de guanyar cicles formatius a l’institut i evitar que els nois i noies hagin de marxar sempre a Sant Vicenç de Castellet 
o a Manresa. 

• Vetllarem per l’oferta de formació al SES tenint en compte les necessitats del mercat laboral de l’entorn. 

• Treballarem per millorar les infraestructures de l’escola Jaume Balmes (com ara fer vestidors, posar il·luminació al pati, 
adequar les finestres de les aules, rehabilitar la façana o millorar la parada d’autobús) i per rendibilitzar-les més enllà de 
l’horari escolar.
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Cultura

La cultura ens dóna consciència de qui som, individualment i 
col·lectiva i, per això, des de l’Ajuntament facilitarem l’accés als re-
cursos culturals i a la vida associativa.
 
• Crearem el Consell de Cultura i Participació, on es trobaran 

representades totes les entitats del poble, per tal de compartir 
iniciatives, planificar el calendari d’activitats i compartir i mil-
lorar el cicle festiu. 

• Donarem suport a les entitats amb iniciatives culturals con-
solidades, i recollirem, per impulsar-les, les propostes in-
novadores que es presentin des del teixit associatiu, per tal 
d’aconseguir una oferta cultural més àmplia.  

• Potenciarem l’ús dels locals cívics municipals per a activitats i 
com a seu d’entitats i associacions. 

• Recuperarem l’Escola de Música. 

• Farem de la Biblioteca un espai referent de la informació i el 
coneixement, amb projectes de col·laboració amb escoles i en-
titats i un programa d’activitats específic per a infants.

• Garantirem l’accés a Internet a tots els nuclis del municipi, 
mitjançant wifi al millor preu.
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Esport

L’esport és un excel·lent mitjà d’educació en el lleure, de foment dels 
valors del treball en grup i de l’esforç, i també és una font de salut. Per 
això promocionarem els esportistes i clubs esportius del poble. 

• Crearem el Consell Esportiu Municipal.

• Treballarem per un projecte global de l’esport relacionant i 
coordinant les diferents entitats, l’escola de primària i l’institut. 

• Rendibilitzarem les noves instal·lacions esportives, especial-
ment el camp de futbol, amb estades formatives.

• Crearem un circuit esportiu per caminar, córrer o anar en 
bicicleta.

• Treballarem per crear rutes de senderisme, aprofitant la 
proximitat del Parc Natural de Montserrat i el de Sant Llorenç i 
la Serra de l’Obac.
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Infants i joves

L’educació dels infants i dels joves, entesa d’una manera integral, 
té tres àmbits: la família, l’escola i el lleure. A Castellbell i el Vilar 
trobem a faltar una oferta educativa en el lleure que complementi la 
seva formació i transmeti valors com ara el civisme, el respecte o la 
igualtat, com una manera més de treballar per la cohesió social.

• Estimularem la creació d’un esplai per als infants a l’entorn 
de la natura i la música, per tal de començar a vertebrar la 
cultura del lleure.

• Promourem nous projectes d’activitats per dinamitzar infants 
i joves. 

• Reforçarem les accions destinades a la inserció laboral dels 
joves utilitzant els recursos propis de l’Ajuntament i informant 
dels de les altres administracions. 

• Promourem la creació d’un Consell de la Joventut, que repre-
senti els interessos i l’opinió dels joves a l’Ajuntament. 

• Consolidarem un punt d’informació jove on poder consultar ofertes 
formatives, bossa de treball, habitatge de protecció oficial…

• Promourem els intercanvis culturals, esportius o lúdics amb 
altres joves.
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Acció social i salut

Les persones més vulnerables han de trobar en els serveis socials de l’Ajuntament el suport que necessiten i una gestió eficaç. 
Al mateix temps, els serveis socials han de treballar conjuntament amb els professionals del CAP i de les escoles. I en un entorn 
de crisi econòmica com el que vivim, aquests han de ser temes prioritaris. Per això incrementarem el pressupost d’Acció Social i 
també:

• Millorarem el servei d’atenció a domicili i impulsarem acords amb la Residència d’Avis per garantir places de centre de dia 
per a la gent gran, i també pel seu transport.

• Donarem suport al Casal d’Avis, als seus serveis i a totes les activitats de formació i de lleure que organitza. 

• Dedicarem una atenció especial a les 
necessitats de les famílies amb fills en 
edat escolar, i vetllarem per aconseguir 
nous recursos d’altres institucions. 

• Activarem una xarxa de voluntariat 
i posarem en marxa un programa 
d’acollida a nouvinguts.
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Promoció econòmica i comerç

L’Ajuntament ha de tenir un paper actiu en la promoció de l’activitat econòmica local, impulsant el desenvolupament equilibrat i sostenible.

• Facilitarem la implantació i el desenvolupament de noves activitats econòmiques locals i continuarem impulsant el creixe-
ment ordenat de les que ja existeixen. 

• Promourem la formació per facilitar la inserció laboral dels aturats i el primer accés a la vida laboral. 

• Oferirem ajuda a joves emprenedors pel que fa a tràmits, espais i assessoria legal, per tal de posar en marxa les seves 
empreses. 

• Crearem un consell de participació “Castellbell Comerç Ac-
tiu” i propiciarem la dinamització comercial del municipi. 

• Prioritzarem la contractació d’industrials i productors lo-
cals com a proveïdors de l’Ajuntament. 

• Donarem suport a les empreses agrícoles, ramaderes i 
artesanes locals, i estudiarem la viabilitat d’una fira que 
difongui els seus productes.

• Promourem l’activitat turística i gastronòmica  aprofitant 
la nostra situació entre els parcs naturals de Montserrat i 
de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. 

• Editarem una guia que tingui com a centres d’interès la 
natura, la producció artesana i el patrimoni històric. 

• Negociarem la gratuïtat del peatge.
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Medi ambient

A Castellbell i el Vilar proposem avançar en la promoció d’actituds sostenibles, responsables i respectuoses amb el medi ambient 
tant en l’actuació municipal com en la ciutadania. 

• Preservarem els boscos i els espais naturals del nostre terme. Mantindrem adequadament les franges de protecció 
d’incendis amb mitjans efectius i no agressius amb el medi i en coordinació amb l’ADF. 

• Implantarem l’ús de les energies renovables i mesures d’estalvi d’aigua. 

• Estudiarem la viabilitat d’estalvi energètic mitjançant la instal·lació de LED de baix consum, que permetin millorar el servei 
d’il·luminació públic i reduir la factura municipal. 

• Recuperarem el projecte de restauració del Riu Verd a la llera del Llobregat i garantirem la connexió amb els altres muni-
cipis veïns.

• Senyalitzarem els camins i itineraris, revisant els ja existents. Farem un inventari de camins rurals i redefinirem el nivell 
d’accés rodat.

• Elaborarem un catàleg d’espais d’interès ecològic del terme municipal. 

• Millorarem la recollida selectiva ampliant contenidors i bonificarem fiscalment aquells que acreditin un ús regular de la 
deixalleria municipal. 

• Millorarem el servei de neteja de la via pública i dels parcs i jardins.

• Fomentarem l’ús del transport públic. Millorarem els accessos i les zones d’aparcament a l’estació de la Renfe i a la dels 
FCG, i generalitzarem les marquesines de bus a tots els nuclis del municipi. 

• Seguirem treballant per l’ampliació de freqüències del transport interurbà amb Manresa i Barcelona.
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Medi ambient

Castellbell i el Vilar està constituït per una vintena de nuclis diferents d’assentament de població. Des de zones poblades amb 
densitat significativa com els barris del Burés, el Borràs o la Bauma, fins a petits ravals situats a la muntanya i de difícil accés, com 
el del Clot o el del Teixidor. Definir les actuacions sobre aquest territori és imprescindible per tenir un entorn adequat i assolir una 
bona qualitat de vida a tot el municipi. Cal una planificació que ens permeti imaginar el futur de Castellbell i el Vilar d’una manera 
racional i sostenible, però que no comporti càrregues innecessàries al municipi.

• Tancarem l’empresa municipal Impuls Castellbell SL, minimitzant la despesa pública que comporti, atès que ha perdut en 
les actuals circumstàncies bona part dels seus avantatges.

• Avançarem en la urbanització de Mas Enric i Vall de Montserrat, aprofitant totes les despeses ja fetes fins al moment, 
però a un ritme adequat als actuals temps de crisi, i prioritzant resoldre el problema de salubritat que generen les fosses 
sèptiques. 

• En ambdues obres, comptarem amb la participació dels veïns mitjançant una “Associació Administrativa de Cooperació” 
que els permeti també fiscalitzar les despeses. 

• Desenvoluparem el projecte d’obertura del barri Borràs, per tal de guanyar permeabilitat entre el carrer Joan Grau i 
l’avinguda Catalunya.

• Estudiarem l’obertura d’una nova connexió central entre els carrers Joaquim Borràs i Joan Grau, per tal que aquest últim 
deixi de ser els seus “darreres” i possibilitant, a més, prendre mesures importants per la pacificació del trànsit de Joaquim 
Borràs. 

• Adequarem l’accessibilitat avançant en la supressió de barreres arquitectòniques. 

• Crearem un espai lúdic i de lleure a l’entorn dels terrenys municipals de la piscina, i una zona adequada al infants més 
petits. També estudiarem una nova plaça major al poble. 
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• Promourem la rehabilitació d’habitatges amb criteris d’accessibilitat, funcionalitat, paisatge i sostenibilitat. Iniciarem 
l’estudi i avantprojecte d’un pla de barris integral (urbanístic, socioeconòmic i d’infraestructures).

• Incrementarem el servei de vigilància i revisarem el Pla d’emergència d’incendis i el sistema de boques de rec a tots els 
nuclis.
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Els membres de la candidatura d’Esquerra – Acord Municipal ens comprometem a treballar per Castellbell 
i el Vilar amb una visió plural i al més compartida possible. Perquè no som millors persones que els altres 
sinó que creiem que és comptant amb tothom que s’obtenen els millors resultats. Després de parlar 
obertament de tots els projectes, els problemes i les oportunitats del municipi. Perquè estem convençuts 
que amb tu, un poble millor és possible!

Albert Mulero (Borràs) ERC.
L’Hospitalet de Llobregat, juny de 1962

Va estudiar Enginyeria Tècnica Química a la UPC, a Terrassa. Ha treballat 
com a analista de laboratori i després, com a responsable de producció de 
sòlids. Des de 1990, treballa pel Grup Farmacèutic Reig Jofré ocupant el 
càrrec de controller de producció, analitzant costos i dissenyant processos 
productius o optimitzant-los. La seva jornada laboral és flexible.

Milita a ERC des del 2007. Amant de  la muntanya, el futbol, llegir, la música 
i cuinar però el seu veritable hobby és una  gran necessitat de ser actiu i 
participatiu en aquesta societat i pel seu país.

Joan Vilarmau
(Borràs) IND

Lingüista. És el responsable 
d’Internet del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

Maria Masats
(Borràs/Bauma) IND

Treballadora Familiar a 
l’Ajuntament de Manresa.

Agustí Soler
(Baix Vilar) ERC

Porta un taller d’enquadernació i 
restauració a Manresa.
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Carmen Pozo “Mamen”
(Mas Enric) ERC

Ha dirigit diferents programes 
de cooperació internacional en 
diferents organismes interna-
cionals, entre ells Intermón i 
Nacions Unides.

Ernest Suñol
(El Vilar) IND

Treballa al BBVA.

Suplents:

Lourdes Sánchez
(Vall de Montserrat) IND

Directora de l’Escola Bressol de 
Rellinars.

Ramon Fontdevila
(El Vilar) ERC

Professor de català en un 
institut de secundària.

Conxita Enrich
(Sant Cristòfol) IND

Directora de l’Escola Bressol 
Municipal “Colors” de Castellbell 
i el Vilar.

Ramon Rubira
(Borràs/Burés) IND

Tècnic d’organització 
d’empreses. Treballador 
d’Althaia en el Servei d’Atenció 
Espiritual.

Maragda Albuixech
(Borràs/El Vilar) IND

Treballa d’administrativa a 
l’Ajuntament de Manresa.

Helena Martínez (Anglaterra-Borràs)  IND

Sergi Gotarra (Vall de Montserrat) IND
Miquel Palau (Vall de Montserrat)  IND

Joan Frontera
(Borràs/Burès)  IND

Maricel Puig
(Raval del Clot)  IND

Sergi Llobera
(Vall de Montserrat)  IND

Manoli Guerra
(Mas Enric)  IND



Ja	es	l’hora,	us	necessitem	a	totes	i	tots
per	tal	d’aconseguir	el	municipi	que	a	tothom
ens	agradaria	viure...	tot	l’any.


