
TREBALLEM EL PRESENT, 
TRANSFORMEM EL FUTUR

A CASTELLBELL I EL VILAR



Volem un ajuntament que posi per davant les persones, 
que les escolti. I en especial, aquelles que requereixen 
atencions especials (els infants, les famílies, la gent gran) 
i les més vulnerables (les aturades, les que pateixen si-
tuacions de risc d’exclusió social). Un ajuntament inclu-
siu, pròsper, perquè és una qüestió de drets.

Volem un ajuntament que entengui la política i la demo-
cràcia d’una altra manera: amb plena transparència, que 
fomenti la participació, des dels pressupostos fins a les 
decisions urbanístiques, que sàpiga treballar en xarxa al 
servei de les persones i entitats. Que sàpiga sumar i coo-
perar en lloc de competir i excloure. I que reti comptes 
del que fa als seus veritables responsables: la ciutadania.

Volem definir un projecte de poble a llarg termini on 
s’aprofiti i s’impulsi l’economia, l’educació, la cultura, la 
natura, la creativitat i les infraestructures que tenim, 
sempre al servei del benestar de les persones.

Volem un poble que treballi de costat amb els altres po-
bles de la comarca, per optimitzar recursos i millorar els 
serveis a les persones. I un poble al servei del procés d’al-
liberament nacional que viu el nostre país, per assolir la 
plena sobirania.
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CASTELLBELL I EL VILAR, MUNICIPI COHESIONAT
EDUCACIÓ  
L’escola reflecteix la diversitat del poble i alhora és l’espai idoni per avançar 
en la cohesió social. Per això és fonamental potenciar l’àmbit educatiu i do-
nar coherència a l’itinerari pedagògic dels nostres centres: l’Escola Bressol, 
l’Escola de Primària i l’Institut. Perquè volem una escola Pública, Catalana i 
de Qualitat.

Coherència i suport
• Reactivarem el Consell Escolar Municipal com a eina que integra i con-

necta els diferents centres i la comunitat educativa. 
Escola oberta i conciliació familiar-laboral
• Potenciarem les relacions família-escola. Farem un Pla per a la Concilia-

ció de la Vida familiar i laboral. 
Educació musical i artística
• Treballarem per oferir formació musical i artística als nostres infants i 

joves. Impulsarem la creació artística local i promourem un espai d’apre-
nentatge.

Escola d’adults
• Crearem aules d’adults per les persones que vulguin ampliar els seus 

coneixements.
Escola Bressol Municipal
• Vetllarem per la continuïtat del servei d’Escola Bressol, perquè és un 

projecte de poble i de futur.
Escola Jaume Balmes
• Executarem el programa de millora i manteniment del centre, i obrirem 

els seus espais per a altres usos, més enllà de l’horari escolar. 
Institut de Secundària
• Prioritzarem la construcció definitiva de l’institut, posant tots els mit-

jans que l’Ajuntament tingui al seu abast.
Programes d’educació cívica
• Incidirem en els valors de civisme i de respecte amb programes i cam-

panyes que expliquin els drets i els deures de la ciutadania envers la 
comunitat.

3



La cultura ens enriqueix i ens dóna consciència de qui som, de forma indivi-
dual i col·lectiva. Des de l’Ajuntament facilitarem l’accés a la vida associativa i 
als recursos culturals perquè promouen la solidaritat, la integració i la cohesió 
social i ens ajuda a combatre la soledat, les malalties mentals, el fracàs escolar, 
la xenofòbia. La cultura ens ajuda a consolidar els nostres valors com a poble. 

Coordinació/Coordinadora d’entitats
• Crearem la Coordinadora Municipal d’Entitats, on totes s’hi trobaran re-

presentades, tot mantenint la seva independència, i seran assistides per 
la regidoria de Cultura i els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Consolidar Resistents
• Reforçarem la implicació ciutadana en la celebració de Resistents. Treba-

llarem per introduir la marca “Resistents” en circuits d’interès cultural a 
nivell comarcal, regional i nacional.

La Biblioteca 
• Potenciarem l’activitat i continguts de la Biblioteca com a espai de con-

sulta, referent de la informació i del coneixement. Treballarem perquè la 
nostra biblioteca entri a formar part de la xarxa de biblioteques de la Di-
putació de Barcelona.

Correllengua 
• Integrarem Castellbell i el Vilar en el circuit del Correllengua (iniciativa 

popular per promoure l’ús social de la llengua catalana).
Recuperació del Patrimoni arquitectònic
• Elaborarem un cens d’edificis i construccions d’interès arquitectònic, i tre-

ballarem per a la seva recuperació.
Dinamització infantil i juvenil 
• Promourem la creació d’un esplai per a infants i joves per tal de vertebrar 

la cultura del lleure. Promourem i programarem nous projectes d’activitats 
per dinamitzar infants i joves.

L’esport és una font de salut, també és una eina potent per a l’educació i el 
creixement personal. La pràctica de l’esport, en qualsevol de les seves dis-
ciplines, va acompanyada de valors que enriqueixen la persona, com ara la 
millora constant, el sacrifici, lel respecte i la solidaritat.

Oferta d’activitat esportiva
• Donarem suport a l’activitat esportiva en totes les edats i en totes les 

seves formes i disciplines.
• Donarem suport i assessorament jurídic al monitoratge voluntari que for-

ma part del teixit esportiu i que garanteix l’activitat.
Poliesportiu
• Rendibilitzarem l’ús del poliesportiu potenciant la seva utilització, ampli-

ant la franja horària i la informació de la seva disponibilitat. 
Ètica i Esport
• Vetllarem perquè la pràctica de l’esport a Castellbell i el Vilar es faci 

d’acord als valors esmentats a l’enunciat. També a nivell de competició.
Connexions amb l’entorn
• Ampliarem i connectarem les nostres rutes de senderisme, de vies ferra-

des i de BTT, aprofitant la proximitat del Parc Natural de Montserrat, Sant 
Llorenç i la Serra de l’Obac.

Dinamitzar l’esport
• Promourem la participació en els diferents esdeveniments esportius, tant 

a nivell escolar com de les nostres entitats i associacions.
• Instal·larem cistelles de bàsquet i taules de ping-pong als diferents nuclis 

urbans, perquè els nostres infants i joves puguin gaudir de l’esport en les 
seves estones d’esbarjo.

CULTURA  ESPORT
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ACCIÓ SOCIAL I SALUT  

• Desenvoluparem el programa de prevenció de drogodependències i el de 
salut mental, i també tindrem especial cura del problema de les conductes 
alimentàries.

Necessitats especials
• Prioritzarem l’atenció als infants i joves amb necessitats especials i dona-

rem suport a les seves famílies, per facilitar la seva educació i integració.
Banc d’Aliments
L’objectiu del Banc d’Aliments és lluitar contra el malbaratament alimentari, re-
cuperant els excedents que no són comercialitzables, per tal de distribuir-los 
entre les persones que els necessiten.
• L’Ajuntament establirà una relació amb el Banc d’Aliments i donarem su-

port tècnic i logístic, per a la constitució d’un col·lectiu de compromís so-
cial de caire voluntari.

Transversalitat
• Treballarem de manera transversal amb les regidories de salut, serveis 

socials, educació, ocupació i cultura.
Polítiques per a dones
• Promourem la participació de les dones a tots els espais de participació 

municipals.
Cerimònies civils
• Adequarem una sala amb condicions per poder celebrar cerimònies civils.
Higiene Pública
• Dotarem de punts de recollida de residus sòlids d’origen animal.

Per Esquerra Republicana de Castellbell i el Vilar les persones són la priori-
tat. En temps d’incertesa econòmica cal ser al costat de tots i, especialment, 
d’aquells que més ho necessiten.

Consell Municipal de Serveis Socials i de Salut Pública
• Crearem el Consell Municipal de Serveis Socials i Salut Pública com 

a eina per detectar, dissenyar, desenvolupar i avaluar les polítiques 
socials adients. Aquest Consell comptarà amb la participació de les 
entitats socials, els agents de salut, representants dels centres educa-
tius, els serveis tècnics corresponents de l’Ajuntament i la Regidoria.

CAP i servei d’Urgències
• Ens comprometem a millorar i ampliar els serveis sanitaris d’atenció 

primària a Castellbell i el Vilar. Adequarem els espais i orientarem la 
millora de les instal·lacions per consolidar el nostre CAP de Castellbell 
i el Vilar com a centre de referència de l’EAP Montserrat.

Gent gran i Dependència 
• Impulsarem polítiques per a un envelliment actiu. Defensarem l’auto-

nomia de les persones i donarem suport a la gent gran que viu sola. 
Crearem un Centre de Dia.

• Dotarem de més recursos el servei d’atenció domiciliària. Fomentarem 
la interacció entre joves i grans. 

Voluntariat
• Promourem i dinamitzarem la creació d’un cos de voluntaris i d’un 

banc del temps. 
Persones en risc d’exclusió social
• Desenvoluparem mecanismes de detecció de situacions de pobresa 

infantil, de famílies amb risc d’exclusió social i de persones grans que 
viuen soles.
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CASTELLBELL I EL VILAR, MUNICIPI SOSTENIBLE
MEDI AMBIENT  
A Castellbell i el Vilar proposem avançar en la promoció d’actituds sosteni-
bles, responsables i respectuoses amb el medi ambient, tant en l’actuació 
municipal com en la ciutadania.

La qualitat de l’aigua i la recuperació del riu
• Recuperarem les lleres del Llobregat convertint-les en zones de pas-

seig, de lleure i d’esbarjo. Garantirem un itinerari a peu i en bicicleta que 
ens connecti amb els altres municipis veïns.

• Vetllarem activament per la qualitat de l’aigua del riu.
• Serà prioritari executar el Pla director del clavegueram i connectar tota la 

xarxa al col·lector general, deixant d’abocar aigües brutes al Llobregat.

Protecció contra incendis
• Mantindrem adequadament les franges de protecció contra incendis a 

les urbanitzacions i la neteja de boscos en coordinació amb l’ADF. 
Recollida selectiva
• Consolidarem la recollida selectiva de les escombraries i analitzarem la 

implementació del sistema porta a porta. Bonificarem l’ús regular de la 
deixalleria segons tipus de residus i volum, amb descomptes de fins al 
50%.

Estalvi energètic i sostenibilitat
• Entrarem a formar part del Pla d’estalvi energètic promogut pel Consell 

Comarcal del Bages. Implantarem l’ús de les energies renovables. 
Ecologia
• Elaborarem un catàleg d’espais d’interès ecològic del terme municipal.
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Castellbell i el Vilar està constituït per una vintena de nuclis urbans dife-
rents. Definir les actuacions sobre aquest territori és imprescindible per te-
nir 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.

Urbanitzacions
• D’acord amb els veïns propietaris de la Vall de Montserrat i Mas Enric/

Can Prat, avançarem en l’execució d’obres d’urbanització. 
Dret a l’habitatge
• Farem el cens d’habitatges buits i fomentarem els lloguers socials. 
Ordenació urbanística
• Treballarem per la obertura del barri Borràs, millorant la comunicació 

entre el carrer Joaquim Borràs i l’Avinguda Catalunya.
Accessibilitat i barreres arquitectòniques
• Eliminarem les barreres arquitectòniques als espais públics i als carrers 

del poble impulsant un Pla d’accessibilitat municipal.
Seguretat ciutadana
• Incrementarem el servei de vigilància.
• Revisarem el Pla d’emergència d’incendis i el sistema de boques de rec a 

tots els nuclis. Millorarem l’accessibilitat de les cubes d’aigua dels bom-
bers a tot el terme. Donarem suport a l’agrupació dels ADF Protectors 
del Bosc.

Comunicació per carretera
• Treballarem per la gratuïtat del pe-

atge de la C-16. Donarem suport a la 
Plataforma No + morts a la C-55.

URBANISME  
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CASTELLBELL I EL VILAR, MUNICIPI EMPRENEDOR
PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ  
A Castellbell i el Vilar és imprescindible una reactivació econòmica que ens 
permeti generar riquesa i ocupació. L’Ajuntament ha de tenir un paper actiu 
en la promoció de l’activitat econòmica local, impulsant el desenvolupament 
equilibrat i sostenible.

Emprenedoria
• Facilitarem assessoria legal, espais i agilitzarem la tramitació per tal de 

posar en marxa noves empreses al municipi. Promourem un viver d’em-
preses.

• Obrirem un espai de co-working completament habilitat per a micro-
projectes i microempreses, per tal de compartir recursos. 

• Detectarem nínxols d’oportunitats empresarials i els impulsarem a tra-
vés de l’acompanyament d’emprenedors.

• Reactivarem el sector Primari. Facilitarem mesures fiscals que l’incenti-
vin, i establirem convenis amb centres educatius i escoles agràries, per 
a la formació de joves. 

Formació, Futur i Treball
• Treballarem per ampliar el banc d’empreses col·laboradores amb l’IES 

i amb l’Ajuntament, oferint més formació i pràctiques a partir de nous 
programes i convenis.

L’empresa existent
• Dinamitzarem l’activitat de les empreses existents dotant-les de fibra 

òptica i millorant l’accés del transport.
• Desenvoluparem els polígons industrials fent una oferta atractiva i sos-

tenible per portar empreses. Ho farem atenent el seu grau de responsa-
bilitat social amb el poble.

El comerç
• Establirem línies de col·laboració amb la UBIC de Castellbell i el Vilar per 

a la promoció del consum de proximitat. Km 0.
• Promocionarem i consolidarem les fires actualment existents.
• Prioritzarem la contractació d’industrials i del comerç local com a prove-

ïdors de l’Ajuntament.
Turisme
• Promocionarem l’activitat turística, rural i gastronòmica aprofitant la 

nostra proximitat al  parc natural de Montserrat.
• Consolidarem els Resistents, com a referent del turisme de caire històric 

i com a reivindicació del poble.
• Treballarem per incloure Castellbell i el Vilar en els Portals de Montserrat.
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CASTELLBELL I EL VILAR, MUNICIPI REPUBLICÀ
GOVERNANÇA i TRANSPARÈNCIA
La governança és l’estructura i el sistema de regles que s’estableixen per a 
la presa de decisions de manera participativa en els afers col·lectius i pú-
blics. Serveix per formular polítiques orientades al benefici de la ciutadania, 
del propi poble i del país. El nostre objectiu és fer un Ajuntament que torni 
a ser proper, transparent i clar a ulls de la ciutadania. 

Pla de viabilitat 
• Posarem en marxa un Pla de viabilitat econòmica de l’acció de govern 

municipal per al mandat 2015-2019. Ho farem amb sessions de treball 
de portes obertes. 

Ingressos i despeses equilibrades i sostenibles
• Cal replantejar les despeses, analitzant les nostres mancances i les 

nostres prioritats com a poble. Això ens portarà a prendre decisions 
que volem que siguin d’ampli consens i màxima transparència entre la 
població. Promourem consultes populars i referèndums.

• Cal incrementar els ingressos, per la via de la negociació amb les ad-
ministracions de nivell superior, però sobretot millorant els propis, a 
través de polítiques de promoció econòmica.

• Aplicarem una congelació general d’impostos, taxes i preus públics du-
rant l’exercici fiscal 2016, amb l’objectiu de redefinir i actualitzar durant 
el mateix any un nou model de política fiscal municipal.

Mancomunació de serveis
• Promourem la coordinació amb els municipis veïns per a l’activació dels 

polígons industrials, la gratuïtat de l’autopista C-16, el tractament dels 
residus, la seguretat ciutadana i l’eficiència energètica.

Transparència, accés a l’administració i agilitació de tràmits
• Simplificarem al màxim els mecanismes de relació de l’Ajuntament amb 

la ciutadania i amb les empreses, diferenciant clarament la relació polí-
tica de l’administrativa. 

• Agilitzarem els procediments de sol·licitud de llicències de diferents ti-
pologies i els tràmits establint una Carta de Serveis. Potenciarem l’ad-
ministració electrònica, per tal de disminuir els costos econòmics i eco-
lògics. 

• Millorarem l’accés a la informació pública als ciutadans i a les empreses. 
Potenciarem la utilització de les TIC (tecnologies de la informació i de 
la comunicació). Iniciarem un programa pilot d’utilització de programari 
lliure.

Participació i Pressupostos participatius
• Promourem la representativitat dels diferents nuclis de població en un 

òrgan consultiu municipal (Coordinadora Municipal de Territori).
• Començarem a treballar els Pressupostos participatius, on la ciutadania 

podrà decidir sobre determinades partides i prioritzar on van a parar els 
diners públics.

Organització de personal municipal
• Revisarem el catàleg de llocs de treball de l’Administració local, i opti-

mitzarem els processos administratius per millorar l’eficiència en el ser-
vei amb criteris d’equitat i transparència. 
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Atenent la carta de compromís amb el País, signada per la nostra candi-
datura:

Serem un Ajuntament compromès amb el procés cap a la 

independència del nostre país. 

a. Impulsarem l’adhesió de Castellbell i el Vilar a l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI). 

b. L’Ajuntament abonarà els impostos a l’Agència Tributària de 

Catalunya. 

c. En cas de majoria sobiranista a les eleccions del 27 de setem-

bre de 2015, donarem suport a les accions que el Parlament de 

Catalunya pugui prendre per constituir la República Catalana. 

d. En el cas que l’autonomia catalana sigui suspesa pel govern 

espanyol, impulsarem la creació de l’Assemblea Catalana de 

Càrrecs Electes, organisme encarregat d’assegurar la governa-

bilitat del país i procedir a la Declaració d’independència dels 

representants del poble de Catalunya.
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QUI SOM
1 Albert Mulero (Borràs)

2 Núria Martorell  (Pla de les Botxes) 3 Maria Masats (Borràs)

4 Esmeralda Albuixech (Vilar) 5 Ramon Rubira (Borràs)

6 Conxita Enrich (St. Cristòfol) 7 Joan Frontera (Borràs)

8 Ernest Suñol (Vilar) 9 Maria Ruiz (Borràs)

10 Miquel Palau (Vall de Montserrat) 11 Artur Junqueras (La Farinera)
Llicenciat en Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona, ha dedicat la vida professional a 
l’ensenyament com a catedràtic de dibuix 
d’educació secundària. Alternava feina do-
cent amb col.laboracions a l´Enciclopèdia 
Catalana i al Museu d´Història de la Ciutat. 
Apassionat del camp i ara, jubilat, es dedica 
a conrear l´ hort, els ametllers i les oliveres. 

Nascut a L’Hospitalet ara fa 52 anys. Casat, dos fills, de 23 
i 19 anys. Viu a Castellbell i el Vilar des de fa 9 anys. Va es-
tudiar Enginyeria Tècnica Química a la UPC de Terrassa.  És 
controller de producció a un grup farmacèutic.
Ha estat impulsor de la consulta sobre la Independència el 
desembre de 2009 i membre actiu de Castellbell per la Inde-
pendència. Ha col·laborat en el grup de Gegants del poble 
com a portador i tocant la caixa. 
Soci de l’Assemblea Nacional Catalana i de l’Òmnium Cul-
tural. Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des del 
2007, actualment és secretari comarcal de Política Municipal 
i secretari de Xarxes i Moviments Independentistes de la 
Catalunya Central. 
Des de les eleccions municipals del 2011, és regidor del grup 
municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.

Educadora. Fundadora de la 1a Escola Bres-
sol del poble. Ha estat directora i educado-
ra des de  l’any 1983. Col·labora en diferents 
entitats. Primera dona a la junta de l’AVV 
de St. Cristòfol. Primera dona presidenta de 
la Capella de Música Burés. Voluntària de 
Protecció Civil de Castellbell i el Vilar.

Administrativa. Desenvolupa la seva tasca 
professional a l’Ajuntament de Manresa. Mi-
litant d’ERC des de fa un any. Forma part de 
la Capella de Música Burés i membre de la 
Junta de l’entitat. Sòcia  d’Òmnium Cultural 
i sòcia de  Plataforma per la llengua. Forma 
part de la Parròquia de Sta. Maria del Vilar. 

Suplents

12  Helena Martinez  (Borràs)
13 Agustí Soler (Baix Vilar)
14 Manoli Guerra (Mas Enric)
15 Esteve Frontera (Borràs)
16 Montserrat Palau (Baix Vilar)
17 Sergi Gotarra (Vall de Montserrat)
18 Maria Vilarnau  (Borràs)

Nascuda a Castellbell i el Vilar. Ha treba-
llat en el món de serveis socials i l’atenció 
a les persones, en l’àmbit domiciliari. Ha 
col·laborat activament en diverses entitats 
del poble: Capella de Mùsica Burés, Colla 
Gegantera, Agrupació teatral i cultural, El 
Brogit i La Parròquia.

Tècnic d’organització d’empreses. Formà part 
del comitè d’empresa de Torcidos Ibéricos. 
Actualment treballa a la Fundació Althaia 
(Atenció Espiritual) . Soci de la Capella de Mú-
sica Burés, de la Penya Blaugrana. Vinculat als 
Bastoners de Castellbell i el Vilar. Membre de l’ 
A.D.F. Soci fundador del Motor Club 3-B.

Nascut a Barcelona. Viu al Vilar des de fa 
molts anys. Ha treballat a la Banca i actu-
alment està jubilat. Li agrada cuidar del seu 
terreny.
Del 2003 al 2007 ha estat regidor a l’opo-
sició per ERC a l’Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar.

Casat i amb 3 fills . Viu a la Vall de Mont-
serrat. És mestre i Filòleg. Actualment tre-
balla d’educador ambiental. Li agrada molt 
la música i la muntanya.
És president de la Capella de Música Burés.
Té una llarga experiència en el món del vo-
luntariat.

Casada i amb una filla.
En aquest moment està a l’atur. Ha treba-
llat en el tèxtil on ha estat enllaç sindical, i 
auxiliar de geriatria. Col·labora activament 
a la festa dels Resistents. Actualment és la 
coordinadora de SÚMATE al Bages.

Fuster de professió, ara jubilat. 
Militant d’ERC i membre de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya - Castellbell i el Vilar. 
Li apassiona la muntanya i l’escalada. Ha 
obert la Via Ferrada dels Resistents. El seu 
objectiu és veure, per fi, la nostra terra in-
dependent.

Nascuda a Agramunt. Llicenciada en Psi-
cologia, Màster en Aprenentatge Humà, 
Post-grau en Cultura de Pau i Màster en 
Coaching Transformacional. És la presiden-
ta de l’AMPA de l’escola Bressol des del curs 
2012-2013. També ésTresorera de l’associa-
ció de veïns del Pla de les Botxes.
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TREBALLEM EL PRESENT, 
TRANSFORMEM EL FUTUR

UN EQUIP DE PERSONES QUE


