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Seguim fent Seguim fent Vilablareix
El grup d'Esquerra Republicana de Vilablareix treballem 
durant els quatre anys al costat de la nostra gent, de la 
gent del nostre poble, i aquest fet ens permet copsar el 
dia a dia de Vilablareix i detectar-ne les necessitats, els 
projectes i els anhels. Aquesta és la nostra manera de 
treballar, així ho hem fet des de fa 16 anys i així ho se-
guirem fent.

Nosaltres vivim aquí, som d'aquí, i per això la nostra ac-
ció de govern ha tingut, té i tindrà com a únic objectiu el 
benestar de la nostra gent, de la gent de Vilablareix, i, per 
tant, fer-los la vida més fàcil, més agradable i més plena. 
El projecte de poble que tenim, i que ja es veu refl ectit en 
el dia a dia de tots els qui hi vivim, és un projecte integral 
de poble, on hi puguem viure plenament i on tinguem 
al nostre abast tot allò que necessitem per a poder-nos 

desenvolupar personalment, familiar, professional i na-
cional. Aquest recull d'iniciatives, projectes i actuacions 
que us presentem és el que el nostre grup ha treballat i 
també és fruit del procés de participació que vam fer ara 
fa uns mesos entre tots els veïns i veïnes. És un progra-
ma que continua amb tot el que hem engegat en aquests 
anys i és, també, un programa ambiciós i realista que té 
com a eixos fonamentals la formació, la creació d'ocupa-
ció, l'atenció a les persones i el desenvolupament soste-
nible del nostre municipi .

Nosaltres entenem que Vilablareix ha de ser un poble 
amable, format, respectuós i compromès. Hem de ser un 
poble amable on les persones tinguin prioritat respecte 
els cotxes, amable amb el seu entorn més proper tenint 
cura de l'espai públic, de la mobilitat a peu i amb bici-
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Seguim fent VilablareixVilablareix
cleta, dels parcs i jardins, de la circulació, etc. Format, 
perquè en la formació està el creixement personal, la 
capacitat de d'anàlisi, el criteri i l'augment d'oportunitats 
socials, format en estudis reglats obligatoris i en estudis 
no reglats que donen més oportunitats laborals, dispo-
sant d'equipaments moderns i en condicions d'espai su-
fi cients, estudiant i formant-se a totes les edats i en tots 
els àmbits, millorant-ne els resultats i fent de l'anglès 
un objectiu a assolir per a la majoria dels nostres veïns 
i veïnes. Respectuós amb el medi més proper i amb el 
global, amb la seva gent més gran, amb tots els qui hi 
vivim i amb totes les formes de ser i de pensar. I com-
promès amb la nostra gent, amb el nostre poble i amb el 
nostre país. En aquests moments transcendentals de la 
nostra història els que estiguin governant s'han de com-

prometre a estar al servei del Parlament de Catalunya i 
del Govern de la Generalitat quan, després del 27 de se-
tembre, els ajuntaments hagin de ser la punta de llança 
de la independència de Catalunya.

Aquest és el nostre programa, aquestes són les nostres 
il·lusions i els nostres anhels, llegiu-lo amb atenció i no 
dubteu a fer-nos totes les observacions que creieu ne-
cessàries. Com sempre hem fet, us escoltarem, us aten-
drem i no tingueu cap dubte que treballarem al vostre 
costat per a fer-lo possible a partir del dia 25 de maig 
si una majoria de vosaltres creieu que el nostre projecte, 
el d'ERC de Vilablareix, és el millor pel nostre poble i ens 
torneu a fer confi ança.
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AJUNTAMENT I HISENDA
Seguirem
• Oferint més serveis als veïns, sense augmentar -i en la 
mesura del possible, reduir- les càrregues fi scals que depenen 
de l’Ajuntament.

• Mantenint el rigor pressupostari,  aconseguint l’estalvi 
sufi cient per dur a terme les inversions previstes.

• Fent de la transparència la nostra forma de gestionar el 
pressupost municipal.

• Fomentant la formació del personal municipal.

• Dotant de recursos materials i tècnics a tota la plantilla 
municipal.

• Oferint incentius fi scals a les empreses que es vulguin 
establir a Vilablareix segons les condicions que permet la llei 
estatal.

I, a més
• Implementarem un software  de gestió de la informació 
(GIS) que permetrà ser més àgils en les gestions 
administratives internes i externes i que facilitarà l’accés 
dels veïns i veïnes a la a més informació municipal.
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ
Una ciutadania formada és la base de la convivència, el 
desenvolupament i el progrés i per això l’educació i la formació 
són un eix fonamental de la nostra acció de govern. Hem 
dedicat i dedicarem tots els esforços i recursos que calguin 
per a millorar els equipaments educatius  i els resultats dels 
qui hi estudien i per a que tots els nostres veïns i veïnes 
tinguin accés a cursos de formació i capacitació.

Seguirem
• Fent cursos de tot tipus i  per a totes les edats

• Promovent actuacions per a la millora dels resultats 
acadèmics dels nostres estudiants (p.ex. l’aula d’estudi)

I, a més
• Volem que tots els veïns i veïnes aprenguin anglès i per 
aquest motiu farem formació en anglès per a totes les edats 
i àmbits, a un preu econòmic. Farem de l’anglès una eina 
bàsica i transversal per a tots els veïns del poble, beques 
pels estudiants de 6è fi ns a 4t d’ESO per millorar el seu 
anglès (anglès a l’estranger), beques per professors fi xes a 
l’escola perquè es formin en anglès, etc.

• Oferirem cursos de preparació per a titulació d’ESO, curs 
d’accés a mòduls o accés a la universitat

• Aconseguirem la construcció de l’ampliació de l’edifi ci 
de l’escola fruit de l’acord al que hem arribat amb la 
Generalitat de Catalunya per a fer aquest any 2015 el 
projecte i construir-la de forma imminent.

• Fruit d’aquest mateix acord, aconseguirem també 
properament la construcció del nou edifi ci de l’institut a la 
zona de Can Gruart.

• Crearem un servei d’acompanyament dels nens a l’escola, 
seguint un itinerari segur. 
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SALUT I ACCIÓ SOCIAL
Seguirem
• Fent xerrades, tallers i cursos per a totes les edats

• Treballant amb el pla de salut per a joves fent èmfasi 
especial en l’educació sexual, els trastorns alimentaris, l’ús de 
les xarxes socials, la sexualitat, etc.

• Treballant amb els serveis socials per a tenir cura de la 
nostra gent gran, de les persones amb risc d’exclusió social 
i les persones dependents.

• Fent totes les accions necessàries per a protegir la salut dels 
veïns: control d’aigua de consum, control d’aigües públiques, 
control sorreres infantils, control de legionel·losi, control de 
plagues...

• Amb les dinamitzacions i sessions del parc de salut i dels 
itineraris de salut.

• Amb la coordinació entre l’Ajuntament , els serveis sanitaris i 
els serveis socials per detectar situacions de risc en diferents 
col·lectius ( escola, AMPA, institut, consultori).

• Impulsant i promovent el servei de teleassistència i el servei 
d’atenció domiciliària

• Fent campanyes per sensibilitzar en les actituds incíviques 
dels propietaris dels animals de companyia que impliquen 
risc sanitari.

• Treballant per estar al costat dels nostres veïns/es i 
assessorarem i  informarem a les persones en relació als 
drets, els recursos i  a les diferents intervencions socials a les 
quals poden tenir accés.

I, a més
• Farem un pla municipal de promoció de la salut amb 
accions puntuals per millorar els hàbits saludables.

• Construirem, fruit de l’acord amb un inversor privat al qual 
hem arribat, un centre de dia i residència per a gent gran, 
amb un nombre de places amb preferència pels habitants 
de Vilablareix.

• Crearem un servei de voluntariat per a l’acompanyament 
de persones grans 

• Crearem una borsa d’habitatges de lloguer
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GENT GRAN
Seguirem
• Col·laborant amb el Casal de la Gent Gran, per continuar fent 
de la llar de jubilats, el seu centre d’activitats.

• Oferint cursos, tallers, xerrades, activitat física etc. adreçats 
específi cament a aquest col·lectiu

• La relació amb els Serveis Socials i amb el Consultori Mèdic, 
per detectar problemàtiques i buscar-hi solucions.

• Subvencionant l’accés al transport públic (connexió amb 
Girona) pels majors de 65 anys segons la seva renda i per 
atots els majors de 70 anys.

I, a més
• Actualitzarem les dades de l’estudi “60 i més”, per detectar 
possibles mancances i necessitats, que requereixin els 
nostres veïns majors de 60 anys.

• Facilitarem la participació de la gent gran, a tots els mitjans 
de comunicació municipals, perquè entre altres opcions, 
puguin divulgar els seus coneixements i experiències.

• Construirem, fruit de l’acord amb un inversor privat al qual 
hem arribat, un centre de dia i residència per a gent gran, 
amb un nombre de places amb preferència pels habitants 
de Vilablareix.
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MEDI AMBIENT
Seguirem
• Fent campanyes de sensibilització

• Fent tallers de reciclatge

• Implementant mesures per a l’estalvi energètic als equipa-
ment municipals i a l’enllumenat públic

• Mantenint els camins rurals, rieres i zones verdes del 
municipi

I, a més
• Estudiarem una estació de càrrega de vehicles elèctrics

• Subministrarem equips per facilitar a les llars domèstiques 
perquè la gent sàpiga quan consumeix o què consumeix 
(estalvi energètic)

• Impulsarem una jardineria més sostenible als espais 
públics i als patis privats dels veïns

• Organitzarem sortides als espais naturals de l’entorn del 
poble

• Promourem la mobilitat amb bici i a peu.

• Estudiarem la possibilitat de poder ampliar el camí fl uvial 
i rutes saludables pel poble a peu i en bici
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CULTURA
Seguirem
• Participant en el projecte comarcal de música i teatre per a 
mainada

• Recolzant les companyies de teatre del poble.

• Organitzant activitats culturals durant tot l’any per a tots 
els públics: xerrades, cinema, teatre, presentacions de llibres, 
exposicions, etc.

I, a més
• Introduirem  l’anglès en tots els àmbits culturals del poble 

• Impulsarem la creació d’un club de lectura

• Farem  xerrades, col·loquis, taules rodones, etc. 
periòdiques sobre cinema, literatura, història, teatre, etc.

• Editarem un llibre sobre el poble, a partir d’imatges 
d’aquest.

• Crearem un concurs literari 

• Promourem la pràctica dels escacs.

• Adequarem la futura sala polivalent per a tot tipus 
d’espectacles (teatre, música, cinema, etc.)
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ESPORTS
Seguirem
• Donant suport a les entitats esportives que fan esport de 
base.

• Millorant les instal·lacions esportives dotant-les de 
l’equipament necessari per millorar la qualitat i confort de les 
mateixes (ventilació del pavelló, etc.)

• Promovent i recolzant iniciatives esportives.

I, a més
• Elaborarem un mapa d’itineraris per l’entorn natural 
de Vilablareix per a fer esport de forma espontània i no 
organitzada

• Estudiarem la possibilitat de construir una pista 
poliesportiva al sector del Perelló-Can Pere Màrtir

• Condicionarem l’annex al camp de futbol

• Farem l’ampliació dels vestidors del camp de futbol.

• Farem un pla de salut i esport per promoure l’activitat 
física com a hàbit saludable i la salut de les persones de 
totes les edats.

• Farem sessions teòrico-pràctiques de diferents esports.

• Farem un skate-parc
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COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Seguirem
• Oferint cursos de formació en noves tecnologies

• Utilitzant tots els mitjans de comunicació ( revista munici-
pal, ràdio, TV, web xarxes socials i butlletins) per a difondre 
totes les activitats que es realitzen al poble

• Oferint l’obtenció del títol ACTIC ( Acreditació de Competèn-
cies en Tecnologies d’Informació i Comunicació)

I, a més
• Aconseguirem que la fi bra òptica arribi al nostre municipi 
el darrer trimestre de 2015

• Consolidarem la tramitació electrònica per facilitar  i agi-
litzar les gestions administraves als veïns.

• Millorarem la informació del nostre web amb l’aplicació 
de la llei de la transparència i la implantació del SIG (Siste-
ma d’Informació Geogràfi ca), que ja hem començat a posar 
en marxa

• Farem una aplicació per telèfon mòbil (APP) per informa-
ció i participació activa dels veïns en la gestió municipal.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
La recerca i/o creació d’ocupació per aquells habitants de Vila-
blareix que no en tenen o que la volen millorar és un altre dels 
eixos principals de la nostra acció de govern i per això vam 
crear, ja l’any 2003, l’àrea de promoció econòmica. Esmerçarem 
tots els esforços que calguin per a millorar l’ocupabilitat dels 
nostre veïns i veïnes i per aconseguir que tothom tingui la seva 
oportunitat en el món laboral, ja sigui per compte d’altri, auto-
ocupant-se o creant la seva pròpia empresa.

Seguirem
• Oferint cursos de formació per augmentar l’ocupabilitat de 
tots el veïns.

• Donant suport als emprenedors en l’estudi i disseny del seu 
projecte empresarial i a la futura implementació d’aquest.

• Treballant perquè els col·lectius amb més risc d’exclusió 
social ( joves, dones i majors de 45 anys) tinguin oportunitats 
laborals.

• Gestionant i impulsant la borsa de treball com a eina bàsica 
d’inserció laboral.

• Col·laborant amb altres administracions per aconseguir 
ajuts per a dinamitzar l’economia del nostre municipi

• Promovent l’atracció d’inversions empresarials al nostre 
municipi 

• Fent del viver d’empreses El Rusc un motor de l’activitat 
econòmica del nostre municipi donant als joves oportunitats 
laborals (primera feina)

• Donant als joves oportunitats per aconseguir la seva primera 
feina

• Dinamitzant el mercat setmanal

I, a més
• Crearem una borsa de locals de lloguer per dinamitzar 
l’oferta comercial del nostre municipi.

• Incentivarem la creació d’ocupació en les empreses locals 
amb ajuts directes a la contractació

• Recolzarem l’associació d’empresaris del poble (amb 
comerciants i restauradors)
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URBANISME I SERVEIS
Seguirem
• Incentivant l’ús del transport públic

• Treballant per executar la interconnexió de la prolongació 
del carrer Marroc amb carretera Santa Coloma.

I, a més
• Executarem les obres de millora del carrer Perelló des 
de la plaça de l’ajuntament fi ns la carretera Santa Coloma, 
ampliarem les voreres, soterrarem els serveis i construirem 
un carril bici dins el darrer trimestre del 2015.

• Ampliarem la xarxa de carrils bici i farem la connexió amb 
el carril bici de Girona i Salt

• Estudiarem la mobilitat dels carrers del nucli urbà rede-
fi nint els sentits de circulació, els espais d’aparcament, els 
nous carrils bici, etc. en els carrers principals.

• Redactarem un text refós de les normes subsidiàries.

• Elaborarem el projecte de reurbanització de l’entorn de 
l’era per integrar-ho amb la piscina municipal i fer-hi dife-
rents activitats.

• Aprovarem el catàleg de masies

• Crearem una xarxa d’itineraris segurs que connecti els 
diferents equipaments municipals
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• Continuarem la gestió de soterrament de serveis en dife-
rents carrers del municipi

• Farem el projecte de reurbanització de la plaça de l’ajun-
tament i, en funció de les disponibilitats pressupostàries, 
l’executarem.

• Encarregarem el projecte per a la construcció d’una sala 
polivalent i, en la mesura del possible, l’executarem.

• Arranjarem i adequarem  el cementiri i en farem el el pro-
jecte d’ampliació

• Farem una zona de pícnic.

• Aconseguirem el canvi, de forma gratuïta, dels compta-
dors d’aigua actuals per comptadors digitals
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JOVENTUT
Seguirem
• Impulsant i donant suport a l’esplai amb cursos de monito-
ratge per a joves del poble.

• Amb les polítiques actives per a joves per a la millora del 
nivell d’anglès.

• Implementant les accions resultants de l’estudi ’25 i menys’

• Donant suport a totes les iniciatives empresarials promogu-
des per joves.

• Posant a l’abast dels joves el suport i assessorament d’un 
agent de salut

• Sent sensibles a les necessitats d’habitatge per a joves.

I, a més
• Farem un projecte de brigades joves per donar-los la pri-
mera oportunitat laboral i/o augmentar la seva ocupabilitat 
i afavorir-ne la inserció. 

• Millorarem la comunicació directe amb els joves amb la 
creació d’una aplicació per a telèfon mòbil (APP)

• Estudiarem la reubicació del local de joves
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