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1.PRESENTACIÓ 
 
En aquest document que us presentem, especifiquem certes accions de govern 
que tenim pensat dur a terme durant la legislatura. 
 
Tenim la intenció de governar amb cura i responsabilitat, tal i com ens 
agradaria ser governats a nosaltres mateixos, i evidentment això comporta ser 
honestos fins i tot abans de comptar amb la legitimitat d'un sufragi. 
 
Seria ideal poder dir amb exactitud quins recursos podem destinar a projectes i 
actuacions i això serà possible amb un govern més transparent, que posi a 
l’abast del poble la situació econòmica de l’ajuntament. Actualment les coses 
no es fan així i resulta complicat fer-se una idea real de l’estat de les finances 
amb un pressupost prorrogat des del 2009 i sense haver rebut cap informe 
actualitzat. 
 
Volem parlar-vos d’eixos que son fonamentals per nosaltres. Volem parlar 
d'intencions, de criteris a seguir, mètodes i fins i tot de proximitat,... sobretot de 
PROXIMITAT. 
 
Aquest ha de ser el més important de tots el nostres compromisos amb els 
vilatans d'Ullastrell, un compromís que parla de participació, de co-
responsabilitat i d'implicació... és imprescindible la vostra IMPLICACIÓ. 
 
Clarament entenem que s'han de canviar les dinàmiques d'actuació del nostre 
ajuntament: creiem que el poble es mereix un respecte i que se l'ha d'escoltar i 
dotar d'eines de discussió. Això no és una impressió ni una sensació, és una 
convicció que ens ve reforçada des de la nostra curta experiència en el govern 
havent guanyat les passades eleccions, ara fa quatre anys. 
 
Us exposem en aquest programa un reguitzell d'idees i propostes que volem 
tirar endavant des del govern local i que han de servir perquè no quedi cap 
dubte de quina serà la nostra línia de treball i l'estratègia a seguir els propers, 
com a mínim, 4 anys al nostre ajuntament. 
 
Som joves, tenim l'entusiasme necessari, som conscients de les nostres forces 
i sabem que amb treball, rigor i grans dosis d'imaginació, serem capaços de 
superar qualsevol dificultat que se’ns presenti. 
Molts ja ens coneixeu, aquests som nosaltres i aquest és el nostre projecte per 
a Ullastrell. 
 
Us proposem un model de gestió i de poble que compta amb la participació 
activa de la ciutadania i en la suma d’esforços de totes i tots. 
Els principis que regiran la nostra gestió en el govern municipal impliquen els 4 
eixos de treball que us presentem a continuació. 
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Eixos de treball: 

 
1.Treballem junts 
2.Un poble i un entorn en equilibri 
3.Viure i conviure al poble 
4.Projectem la nostra economia i comerç  
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EIX 1. TREBALLEM JUNTS  
 
La necessitat de treballar amb transparència i de donar el màxim d’informació 
als vilatans és un dels puntals del nostre programa i, sobretot, del nostre 
tarannà.  
També ho és el promoure la participació activa i l’associacionisme com a eixos 
de cohesió entre els ullastrellencs i com a eines de proximitat amb el govern.  
 
Ens hem fixat: 
 

- Implantar diverses formes de participació de la ciutadania: referèndums, 
consultes directes, comissions populars, iniciatives ciutadanes, promoció de 
la creació d’associacions veïnals...  
Ens comprometem a obrir el màxim de canals de comunicació, conscients de 
la importància de cadascuna de les preocupacions del ciutadà i alhora de 
l’enriquiment que suposa el treballar amb diferents perspectives. 
 
-Modificar els reglaments de funcionament intern de l’Ajuntament (ROM) per 
tal de donar respostes més àgils i eficaces, i, entre d’altres, establir fórmules 
de participació del públic en els plens municipals. 
 
-Posar a l’abast de l’escola i els diferents col·lectius i entitats, els temes de 
debat públic que afecten a l’interès general: educar en democràcia. 

Per què és tan important per a nosaltres la participació ciutadana? 
 
Parlar de participació ciutadana i de co-responsabilitat entre ciutadania i 
ajuntament, implica la màxima transparència municipal des de l’equip de 
govern. 
Cal acostar el govern als ciutadans, implicar-los i resoldre conjuntament les 
accions a desenvolupar al llarg de la legislatura. I per això calen accions: 
mantindrem informats els vilatans dels esdeveniments i del dia a dia en la 
gestió del poble, fomentarem espais de trobada i discussió entre la ciutadania i 
el govern, agilitzarem els tràmits burocràtics per tal de resoldre amb rapidesa i 
efectivitat les problemàtiques individuals i col·lectives dels i les ullastrellenques, 
promourem la bústia oberta o comunicació directa amb els regidors, etc. 
 
 

CCaammiinneemm  pplleeggaattss  aammbb  ll’’oobbjjeeccttiiuu  ddee  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa  ii  
ll’’eeqquuiilliibbrrii  eenn  eell  nnoossttrree  ppoobbllee..  
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ACCIONS DE GOVERN; TREBALLEM JUNTS 
 
- Mitjançant la gestió telemàtica podrem de manera molt senzilla, donar un 

tomb a l’agilitat en la gestió, tant pels vilatans com per qui ho administra. 
 
- Ampliar l’horari d’atenció al públic permetent fer gestions també des de la 

biblioteca. 
 
- Establir uns mecanismes dinàmics i amb una temporalització estricte, tant en 

la gestió de les instàncies (amb nou programari informàtic), com en la gestió 
urbanística o de llicències d’activitat,... 

 
- Donar a conèixer les actes de les reunions de l’equip de govern o de les 

comissions populars per tal que la ciutadania tingui notícies actualitzades 
del què passa i del què es decideix. 

 
- Crearem un mitjà de comunicació adaptat a l’estructura del poble i dels 

vilatans. 
 
- Avisarem als interessats de l’estat dels seus tràmits a traves del correu 

electrònic o SMS. 
 
- Establirem reunions entre persones expertes o interessades en temes 

concrets i les diferents regidories, establint així les directrius a seguir i 
consensuar el criteri d’actuació d’una manera més professionalitzada.  

 
- Agafarem el compromís de consulta popular per valorar els possibles usos de 

l’actual escola: Institut, viver d’empreses, o els que puguin desenvolupar-se. 
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EIX 2. UN POBLE I UN ENTORN  EN EQUILIBRI 
 
Un dels grans reptes del nostre poble sempre ha estat vinculat al creixement i a 
la planificació urbanística.  Així i des de fa un temps, han quedat obsolets molts 
dels serveis, s’haurien d’adaptar els terrenys municipals per a cobrir les 
mancances del municipi, s’han arribat a intercanviar serveis indispensables pel 
poble per a la construcció massiva d’habitatges, part del nostre entorn s’ha anat 
degradant i sovint reduint a canvi d’altres interessos, els barris perifèrics tenen 
mancances importants (comunicació, accessos, equipaments), etc... 
 
El POUM (Pla Ordenació Urbana Municipal) havia de redefinir i solucionar 
moltes d’aquestes deficiències, urgents en la majoria dels casos. A hores d’ara 
aquest document és una incògnita.  
 
 
Del poble i l’entorn ens centrarem en: 
 

- Apostar per un entorn natural protegit, de preservació de camins, de 
corredors ecològics, de fonts, torrents, de fauna... elements del nostre 
paisatge i patrimoni que ens identifiquen i als que no estem disposats a 
renunciar.   
 
- Dotar d’espais per a les persones (millora i adequació de les instal·lacions 
esportives, espai per a la gent gran, habitatge públic i  equipaments a la 
casa del metge, al progrés, etc.), vetllar per la qualitat dels serveis (CAP, 
transport públic...) i promoure el pla de barris (possibilitar la proximitat i 
comunicació entre barris, apostar per la cohesió i participació social i 
cultural, millora d’equipaments, etc.). 
 
- Promoure l’estalvi energètic, la promoció d’accions en pro del reciclatge, la 
necessitat d’utilitzar les energies renovables, així com el coneixement i el 
respecte cap al medi ambient. 
 
 -Caldrà continuar el procés de construcció de la nova escola amb les 
mateixes garanties de consens actual. També serà important treballar l’ús 
de l’edifici actual i buscar-ne el consens, tant si és viable la implementació 
d’un institut o d’altres serveis pels vilatans. 
 
- Creiem en un creixement compacte però que permeti viure en una qualitat 
de vida acceptable i amb uns termes de mobilitat raonables. 
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Hi té cabuda una planta de residus en el nostre projecte de poble? 
  
 
Aquest tipus d’instal·lació entraria en una contradicció flagrant amb la realitat 
d’Ullastrell: la riquesa agrícola, paisatgística i el fràgil equilibri del nostre medi 
natural; tots ells eixos vertebradors del present i futur del poble i que volem 
preservar. 
En cap cas admetríem una planta de gestió de residus que suposés un 
mínim risc per la salut i la seguretat de les persones. 
Darrerament hem patit l’experiència del procés d’instal·lació de la planta de 
valorització de terres contaminades, que ha generat un aixecament popular en 
contra, un fet sense precedents en la història del nostre poble... 
En el nostre cas, per principis i manera de treballar, i tal i com ja vam demostrar 
en el seu moment, sempre posarem en coneixement i mans de la decisió 
popular un afer d’aquestes característiques. Un equip de govern no pot imposar 
en contra de la ciutadania un projecte que condicioni el poble. 
És vital tenir l’entorn ben planificat per no córrer riscos a l’abast d’algun alcalde 
o govern capritxós i sense ganes d’escoltar. 
 
NO VOLEM LA PLANTA DE VALORITZACIÓ DE TERRES. Si el govern 
actual no ha concedit la llicència, no la tramitarem ja que no ho considerem 
d’interès comú. Revisarem tot el procés per tal de poder aturar definitivament 
l’activitat.  
Si el govern hagués concedit la llicència, revisarem igualment tot el procés i 
estudiarem la millor manera de fer un seguiment exhaustiu de l’activitat i tot el 
què se’n derivi: obres, camions, convenis,... 
 
 
 
 
 

Natura, paisatge, benestar, tranquil·litat, respir.... 
la millor herència pels nostres fills! 
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ACCIONS DE GOVERN; UN POBLE I UN ENTORN  EN EQUILIBRI 
 
1. Potenciar les mesures sostenibles en la construcció: tant energètiques, 

com amb els materials i entorns, bonificant les taxes de llicències i cercant 
subvencions en les administracions públiques. 

2. Incloure dins del POUM sistemes de protecció de les zones incloses dins el 
corredor ecològic. 

3. Mantenir i fer noves propostes que augmentin la selecció i reciclatge de 
residus: fomentar l’auto-compostatge, intercanvi de bonus culturals a 
canvi de fer ús de la deixalleria, etc. 

4. Protegir i regular de forma estricta els usos del sòl en terrenys rústics i 
evitar ambigüitats en les normatives. 

5. Fer una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en els espais, per a 
generar corrent per a l’autoconsum. 

6. Aclarir amb l’ACA els terminis per a la construcció de les depuradores 
pendents a tot el nostre terme i fer-ne el seguiment. 

7. Fomentar l’ús del transport ecològic (bicicleta i d’altres) en els 
desplaçaments. 

8. Millorar el servei d’autobusos per tal que sigui una alternativa ecològica al 
cotxe d’ús individual.  

9. Potenciar el fet de compartir cotxe en els desplaçaments en el nostre 
entorn pròxim. 

10. Informar i formar a la població dels recursos existents i les maneres com es 
pot contribuir al mediambient. 

11. Arranjar antics vials  per a connectar barris i adequar-los per anar amb bici o 
a peu. 

12. Recuperar  fonts i basses del terme. Instal.lar una font al Bolet. 
13. Ampliar els punts verds i senyalitzar-los com a tal. 
14. Possibilitar la creació d’una mini-deixalleria fixa. 
15. Adequar serveis d’enllumenat, telefonia, ... 
16. Millorar i adaptar voreres, fer accessos adaptats per als equipaments 

públics, col·locació de bancs i papereres. 
17. Reforestació i sanejament del bosc i sotabosc. 
18. Reforestació dels marges urbans, per evitar esllavissades. 
19. Protecció corredor natural Sant Llorenç- Collserola. 
20. Zones d’especial protecció:Zona corredor ecològic, zona Can Font, zona 

del Bolet, Font del Cristí, Camí i torrent del Cumú, Can Cabassa, la 
Roureda, Sud de Can Palet, part Torrent Fassina, voltants de l’antiga zona 
hotelera (Ca n’Amat), zona al voltant del Guardiola. 

21. Fomentar la importància de l’agricultura i promoure els lloguers dels horts 
en desús. 
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- Els barris: 
 

*Can Gras 
-Millora del clavegueram 
-Adequarr les voreres i ordenar l’espai d’aparcaments  
-Sanejar el servei elèctric  
-Circumval·lació per accedir a la Plaça Sol Ixent per la vesant Nord 
-Netejar, adequar i assenyalar els antics camins rurals que connecten 
aquest nucli amb la resta del poble: 

 camí del Cumú i continuació dels horts fins a cal Jep 
 camí dels horts fins a Can Palet i el Bolet 

 
*Can Palet 
-Mantenir el petit bosquet que encara queda a la zona 
-Organitzar la circulació d’accés de la zona, posar miralls, senyals de    
  trànsit... 
-Adequar voreres i control sortida clavegueram  
-Adequar la zona de parc infantil 
-Mantenir net el sotabosc i preveure accessos pels possibles incendis  
-Torrent de la Fassina :  

 Plantejament de la possibilitat d’ubicar-hi horts municipals o horts 
solars 

 Zona enjardinada + espai infantil  
 Zona de serveis, espai municipal  

 
*Can Cabassa 
-Establir una normativa urbanística adaptada a l’entorn, que permeti arreglar 
els habitatges que es van construir amb permisos municipals 
-Fomentar la gestió biològica de les aigües residuals 
-Regularitzar els serveis mínims d’enllumenat públic, punt verd (reciclatge), 
voreres, senyalització,… 
-Arranjament definitiu del camí d’accés a Can Cabassa 
-Equipament infantil 
-Recuperació de camins rurals i connexió amb el nucli del poble 
-Fer un estudi econòmic d’impostos i serveis 

 
*Ca n’Amat i la Vall 
-Manteniment d’estassades i neteges forestals. Sanejament del bosc 
-Reforestació dels marges per evitar esllavissades 
-Ampliar a 3 les parades d’autobús 
-Recuperació antics camins rurals 
-Arranjament, control i estabilització d’abocaments de runes  
-Millorar i adaptar les normatives urbanístiques al terreny (murs, alçades i 
edificabilitat) 
-Pla de dignificació del barri (voreres, asfaltat, clavegueres, comunicacions, 
punts verds de reciclatge...) 
-Ampliació de l’equipament/ serveis (aula/sala multiusos,zona pícnic, etc) 
-Millorar l’accés per la carretera C-243 (Ctra. Martorell-Terrassa) 
-Fer un estudi econòmic d’impostos i serveis 
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     *Carrer  Serra i rodalies 
      -Semipeatonalització  
      -Arranjament voreres i adaptacions per persones amb mobilitat reduïda    
      -Sanejament enllumenat i servei elèctric i telefònic   
      -Sanejament i ampliació del punt verd 
 

*Can Curpell 
-Repensar els límits de la zona industrial, promoure la instal·lació  
d’empreses no contaminants, promoure la contractació de persones del  
poble. 

     -Enllaç amb accés a la C-58 
     -Supervisió l’aplicació de la parada del tren via orbital  
 
      *El Sardà – Cal Jep 
     - Sanejar el circuït elèctric i de telefonia 
     - Mantenir i arranjar les zones verdes i neteja dels matolls com a 
       prevenció d’incendis. 
     -Adequar voreres i control sortida clavegueram 
     -Organitzar les zones d’accés i aparcaments, posar mirall, reductors de  
       velocitat, etc, sobretot pel què fa a la zona d’on s’ubicaran les noves  
       escoles 
       
      *Zona 4 vents i Plaça Serralavella:  
     -Mantenir i arranjar les zones verdes i neteja dels matolls com a 
     prevenció d’incendis 
     -Instal.lació d’una font 
     -Regularització en la cessió de l'obra per part del constructor, assumpció de   
      la titularitat per part de l'Ajuntament de la plaça de Serralavella, assegurar  
      un manteniment digne i net. 

 
     *Masies 
     -Zones d’especial interès i protecció 
     -Promoure accions- activitat de suport a l’automanteniment i difusió de la 
      vida a pagès (aules-natura, cases rurals...) 
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EIX 3. VIURE I CONVIURE AL POBLE  
 

La proximitat entre les persones, la convivència, el dia a dia, la vida al carrer, 
les celebracions... reflecteixen el caràcter i l’essència més preuada del nostre 
poble. 
Cal posar els mitjans per articular i ajudar a mantenir totes les possibilitats de 
relació, de solidaritat, de creixement i això pot sobrepassar les possibilitats d’un 
govern. És la tasca i la voluntat de les persones la que complementarà i donarà 
embranzida a la vitalitat d’Ullastrell 
 

Ens hem fixat: 
-La nostra xarxa associativa i d’entitats, és excepcional. Cal facilitar-ne el 
desenvolupament i potenciar al màxim aquest valor. Parlem de co-
responsabilitat  entre govern, entitats i vilatans per a la construcció del nostre 
poble.  
  
-Cal replantejar polítiques socials per als diferents sectors d’edat i condició, 
afavorint millores en l’atenció personal i col·lectiva. 
 
-Ens fixem com a projecte ideal el promoure aspectes de voluntariat en 
diferents nivells (social, comunitari, cultural, mediambiental, de cooperació 
internacional). Caldrà un treball de sensibilització que activi la consciència 
cívica de les persones en pro de l’altruisme, la tolerància i la justícia social. 

I amb els joves què passa? 
 
Cal plantejar accions per a revitalitzar aquest sector d’edat, implicant-lo en la 
dinàmica del poble i fomentant el vincle amb serveis d’altres ciutats i pobles.  
Així, les nostres accions van encaminades a:  
-Proposar la creació i iniciar la dinamització de l’Assemblea de joves 
d’Ullastrell, que hauria d'incloure els grups formals (OJU, futbol sala...) i els no 
formals (colles no adscrites a cap entitat) d’adolescents i joves d’entre 12 i 30 
anys. L’objectiu se centra en optimitzar recursos, informació i activitats, així 
com ser un òrgan de consulta per a la presa de decisions. 
-Crear un pla anual de joventut on s'especifiquin pressupost, activitats 
principals, temporització, criteris de subvenció, etc... 
-Promoure la gratuïtat o descomptes importants en les activitats culturals 
organitzades pel Casal, per la regidoria de cultura i esports. 
-Fer una recerca conjunta de subvencions i treball en xarxa amb altres entitats 
locals o extra-municipals. 
-Vetllar per tal que l'OJU sigui una entitat de referència dels i les joves. 
-Potenciar polítiques d'igualtat. 
-Incentivar la participació activa en l'organització de festes, actes (festa major, 
Serralavella...), així com en la redacció del POUM, pressupostos, etc... 

 
Assegurem una societat plural, comunicativa,  
solidaria, forta i que sigui capaç de gestionar  

i donar sortida a les seves pròpies necessitats. 
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ACCIONS DE GOVERN; VIURE I CONVIURE AL POBLE 
 

-Vetllar per la construcció d’habitatge social (Casa del Metge, El Progrés) de 
lloguer (5 anys de durada) o bé de compra.  
-Assegurar que el col·lectiu que gaudeixi de l’habitatge social siguin joves 
(ciutadania que té més risc d’exclusió en el mercat de l’habitatge), persones 
grans (que no puguin accedir al seu propi habitatge per manca d’accessibilitat) 
i persones amb discapacitat (espais adaptats i amb preus assequibles a 
l’economia o ajudes derivades de serveis socials). 
- Adequar la gestió del Casal Cultural i Recreatiu a la participació veïnal i de les 
entitats. No pot ser que en 4 anys no es reuneixi el Consell Consultiu del Casal.  
 
-Assegurar l’adaptació d’alguns carrers del nostre poble. Per això eliminarem 
les barreres arquitectòniques i facilitarem la plena accessibilitat i mobilitat. 
-Suport a totes aquelles iniciatives que promoguin espais i activitats de lleure 
per a infants i adolescents (Esplai 100 bambes, grups musicals, Grup de 
Teatre, OJU, Futbol Sala, Club de fútbol Ullastrell, AGU, etc.) 
-Crear un espai de trobada per a la gent gran per tal que donin sortida a  les 
seves inquietuds, necessitats, formació permanent, etc. 
-Suport en la recerca d’activitats externes i subvencions a grups i entitats  
-Acostar i fomentar entre les persones, el coneixement i ús de la xarxa de 
serveis socials  
-Formació a l’abast de tothom: cursos formatius i de reciclatge. 
-Promoure el voluntariat mitjançant projectes com el banc del temps (espais 
en què persones d'un mateix barri o localitat intercanvien serveis gratuïtament. 
L'objectiu és que la gent es conegui i confiï en els altres per resoldre 
necessitats de la vida diària. Alhora es fomenta la solidaritat, la cooperació i les 
relacions socials. 
-L’augment de les famílies monoparentals és una realitat al poble i arreu. No 
descartem la possibilitat de col·laborar en els casos de mes dificultat que ho 
demanin. Parlem de col.laboracions voluntàries en el funcionament del dia a dia 
d'aquestes unitats familiars. 
La idea seria propiciar la formació d'una bossa de voluntariat i un llistat 
de necessitats  que des de l'ajuntament coordinaríem a fi d'encaixar oferta i 
demanda. 
  
-Fomentar i programar activitats saludables (xerrades, caminades, activitat per 
a totes les edats...) conjuntament amb el CAP. 
 
-Promourem la col·laboració amb les administracions competents perquè els 
cossos de policia prestin el servei de vigilància, fent incidència en hores 
nocturnes. 
 
-Millorar les instal·lacions esportives: 

 Arranjament entorn immediat del camp de futbol 
 Disposició de grades al camp 
 Fer una paret a la pista per evitar que s’embruti i millorar les activats 
 Millorar les possibilitats de la pista de ca n’Amat 
 Estudiar la possibilitat de muntar un skatepark 
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EIX 4. PROJECTEM LA NOSTRA ECONOMIA I COMERÇ  
 
Vivim en un entorn rural, rodejats de grans ciutats. Ens reconeixem en la 
riquesa dels nostres productes, en l’esforç i el treball d’empresaris i 
comerciants locals. 
Cal vetllar pel manteniment del que ens és propi, de la terra i la feina, de la 
identitat i la projecció fora del poble. 
L’actual context de recessió econòmica exerceix una forta influència en 
l’aplicació de les polítiques públiques municipals. Per tal de fer-hi front i pal·liar 
els efectes negatius cal aplicar totes les eines a l’abast com ara la promoció i 
dinamització econòmica local, activant els potencials i les característiques 
pròpies del municipi i els dels seus agents econòmics.  
 
El suport des de l’ajuntament n’és una de les claus i les nostres 
propostes són: 
-Activar la zona industrial de Can Curpell, replantejant-ne els límit, l’ús i l’accés 
a l’Autopista C-58 (Manresa-Barcelona) i Ronda Vallès, controlant la instal·lació 
d’indústries no contaminants i fomentant la contractació de persones del poble. 
 
-Reactivar les ajudes i el treball amb els agricultors locals i potenciar el treball 
de l’ADV (Associació de Defensa Vegetal). Vetllar per la creació d’iniciatives 
comunes de distribució i col·laboració entre agricultors. L’ajuda als pagesos, és 
un benefici popular per la gestió del territori i el foment de l’alimentació 
saludable. 
-Afavorir la projecció dels productes locals i la identitat del nostre poble 
mitjançant fires i festes locals o en poblacions veïnes (Serralavella, glossari 
d’empreses locals i productes, mercat dominical...), promoure l’ús d’Internet per 
a la promoció de productes, etc. 
- Transparència, rigor i austeritat son valors a potenciar en la gestió dels 
recursos públics. Aquests principis de gestió es sustenten en la racionalització 
de la despesa, en la recerca d’estratègies per a augmentar l’eficàcia i 
l’eficiència econòmica en la gestió dels serveis i equipaments municipals. Cal 
aplicar mecanismes clars i entenedors d’informació de la situació econòmica 
municipal subministrats pels càrrecs electes municipals a la ciutadania. 
En l’àmbit del sistema fiscal municipal calen principis que afavoreixin l’equitat 
amb la introducció de mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció de 
la capacitat de pagament. Proposem aplicar mesures de contenció de la 
pressió fiscal de forma que els ciutadans no hagin de suportar increments 
dràstics dels impostos.   
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És possible mantenir la sostenibilitat del mediambient 
 amb accions de desenvolupament empresarial? 

 
Cal un projecte de promoció i de suport a l’activitat agrícola, ramadera, 
d’alternatives ecològiques, eqüestres, de promoció de l’activitat en el nostre 
medi natural i que difongui arreu la riquesa i peculiaritat del nostre poble. 
 
Així es crearia una Oficina de promoció econòmica i mediambiental que 
centralitzaria i difondria informació turística del poble (activitats, espais 
d’interès, recorreguts, productes, empreses, entitats i associacions...), 
promouria accions relacionades amb el medi i l’economia (reciclatge, aules-
natura, horts urbans, dia del mediambient, mercat d’intercanvi, excursions per 
l’entorn, suport a entitats mediambientals i esportives, etc...), gestionaria espais 
formatius per a particulars, entitats i empreses, promovent aspectes relacionats 
amb la innovació, l’obertura a nous mercats i clients, el manteniment en el medi 
i en la idiosincràsia de poble, etc. 
 
 
 

Impulsem nous projectes per a millorar la nostra economia 
i per a mantenir-nos en equilibri en el nostre entorn natural. 

Vetllem per l’avanç cap al progrés. 
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ACCIONS DE GOVERN; PROJECTEM LA NOSTRA ECONOMIA I COMERÇ 
  
 
-Assegurar la promoció i el coneixement dels productes locals entre els veïns 
i amb els clients. 
-Participació en espais i publicacions que promouen el turisme en la comarca. 
-Creació d’un eix lúdic aprofitant les activitats que ja existeixen (camins, 
miradors i espais d’interès del poble, comerços, agenda cultural,etc.) i intentar 
fomentar l’ampliació de l’oferta (esports de natura, turisme rural, etc.) 
-Eines de treball conjunt amb els agricultors locals. Possibilitat de crear festes 
de promoció com, per exemple, el dia del calçot. 
-Creació d’un mercat dominical durant la primavera 
-Posar a l’abast eines d’Internet per promocionar productes i empreses locals 
-Promoure la mancomunitat amb altres poblacions properes per a la venda de 
productes autòctons dels municipis del Vallès 
-Propostes i programa de formació i reciclatge per a empresaris i persones en 
actiu o a l’atur. Establirem un sistema local de col·laboració amb el Servei 
Català d’Ocupació que connecti els treballadors i treballadores d’Ullastrell amb 
les empreses de la nostra comarca.   
- Informació i documentació d’empreses i comerços actualitzada, en la pàgina 
web de l’ajuntament. 
-Informació i documentació sobre el poble, ajuntament, associacions, entitats, 
comerços, productes, entorn, serveis, agenda d’activitats, etc... per als 
nouvinguts. 
-Aplicar polítiques de contenció de la despesa de manera molt discriminada i 
selectiva, de forma que es guanyi en eficiència sense perjudicar la qualitat dels 
serveis. 
-Tenir present  l’opció decisiva de les tres erres: Reciclar, Rehabilitar i 
Reutilitzar com a font d’inspiració en l’aplicació de les polítiques i activitats 
econòmiques. 
-Revisar aquells serveis que puguin prestar-se de forma mancomunada o 
consorciada amb l’objecte d’aprofitar les economies d’escala per tal que 
siguin més eficients. 
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LA NOSTRA CANDIDATURA 
 
El grup municipal d’Esquerra té presència a Ullastrell des de les primeres 
eleccions democràtiques. L’any 2003, el grup va aconseguir el suport del 25% 
de l’electorat, essent la segona força política a l’Ajuntament. 
L’any 2007 va obtenir més del 32% dels vots dels Ullastrellencs, guanyant les 
eleccions municipals. 
 
En Joan Ballbè i Herrero encapçala novament el nostre equip. 
El seu recorregut polític i de gestió a l’Ajuntament es remunta a gairebé 8 anys 
d’experiència i treball.  
La proximitat, la feina constant i sobretot el fomentar la participació i la 
implicació de la ciutadania en el projecte de poble, són principis ferms i que 
defineixen el tarannà i la lluita tant d’en Joan com dels companys que formem 
part d’aquest grup polític municipal. 

 
El nostre equip el conformem persones inquietes, amb un esperit jove, amb 
principis ferms, amb noves inèrcies i forta voluntat, que ja fa temps que estem 
implicats, ens movem i treballem pel model de poble que creiem. 
Aquest no és un equip que s'hagi format improvisadament per la ocasió ni molt 
menys, sinó que fa anys que treballem plegats amb convicció conjunta i 
personalitat individual... en definitiva una suma d'idees, d'esforços i de feina 
que ens fa creure fermament en nosaltres mateixos. 
Som conscients que la gestió d’un poble no és fàcil per això parlem amb 
coneixement de la realitat del nostre municipi i us fem una proposta que llegeix 
les necessitats reals del dia a dia dels vilatans i que ofereix respostes amb 
coherència, realisme i treball comú. 

Per fer-ho:        I Tu?  T'hi apuntes??? 
1. Joan Ballbè      Dona'ns suport el 22Maig  
2. Elisabeth Casanovas    i nosaltres  te’n donarem 
3. Joan Mesa        els propers 4 anys!!! 
4. Jaume Puig 
5. Francesc Duran     Seguim comptant amb  tu, 
6. Elisabet Pujantell     compta amb nosaltres! 
7. Montse Rodó       
8. Ricard Flores     
9. Josep Caballé     

      www.esquerra.cat/ullastrell 
 Suplents:        ullastrell@esquerra.org 
-Pere Palet 
-Magda Fernández 
-Francesc Xavier Gallego 


