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Som a les portes d’unes noves eleccions municipals que seran essencials per fer possible entre 
tots que el municipi de Seva sigui un orgull i un exemple de convivència i gestió.

La nova candidatura d’ERC és una llista transversal d’ampli espectre, formada per 21 persones 
representatives de tot el municipi, en plena concordança amb el territori que el forma, de pensa-
ment divers, de molts àmbits d’activitat professional diferents, persones amb idees noves i perso-
nes amb experiència contrastada; en definitiva, una llista molt plural, amb perfils humans com-
plementaris i altament preparada per fer front al repte que es presenta durant els propers 4 anys.

Volem un model de municipi socialment just, on els infants rebin la millor educació possible, on 
els joves es puguin guanyar el futur, on la gent gran sigui atesa com es mereix, on els emprenedors 
i treballadors ho tinguin fàcil per tirar endavant, on tots plegats tinguem la millor qualitat de vida 
possible.

És per això que estem convençuts que a la llista d’ERC hi tenim l’equip de persones idoni, el pro-
grama més coherent, realista i executable i la voluntat més ferma de treballar per el municipi amb 
diàleg, consens, de forma ràpida, directa i eficaç i buscant solucions als entrebancs i problemàti-
ques que puguin aparèixer.

Votar ERC és la millor garantia de futur per Seva. Nosaltres n’estem convençuts i si tu també n’es-
tàs, acompanya’ns en aquest viatge. Amb tu ho farem possible.

Junts, millor!

Xavier Rierola

PRESENTACIÓ  DEL 
CANDIDAT A L’ALCALDIA

Xavier Rierola
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- Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural sobre 
la base de la utilització  racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic 
que comporta la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de generacions presents i 
futures. Per tot això, millorarem i conservarem tots els espais verds i l’arbrat de places i carrers.

- Proposarem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional del territori d’acord 
amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim 
de sòl urbà i sòl no urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat. Potenciem un model 
de municipi compacte, mediterrani i que moderi  el consum del sòl. Treballarem per la utilització eficient 
de les àrees urbanes, la renovació i la reutilització dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai 
per habitatge i per activitats econòmiques, i potenciarem la borsa d’habitatge.

- Millorarem les eines que permetin que els ciutadans no experts, puguin entendre els processos que 
succeeixen amb el planejament urbanístic; cal ser molt més transparent, no ens podem limitar a donar 
només accés als documents i als procediments. El ciutadà ha de saber el per què de les coses.

- Consolidarem les condicions i equipaments de les vies públiques. Tenint en compte que el nostre muni-
cipi disposa de molts quilòmetres de carrers, farem tots els programes i projectes necessaris perquè tots 
arribin a un mateix nivell de neteja, ferm, voreres, manteniment, enllumenat i serveis, per això vetllarem 
per l’arribada del Gas Natural a Seva.

- Urbanitzarem el c/ Bonaire i el c/ Catalunya, farem un estudi viable per la plaça dels Esports i estudia-
rem la possible urbanització del c/ Ermita.

- Disposarem d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones discapacitades, per al transport 
escolar i de passatgers, i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran.

- Volem un municipi al servei de les persones, per tant, establirem rutes per a vianants que connectin els 
espais verds i de lleure a l’aire lliure de les diferents zones del nucli urbà entre elles i amb els espais 
naturals més adequat de l’entorn del nucli.

- Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística. Amb un gran poblament dispers 
on s’intercalen urbanitzacions rodejades per grans masses forestals, i zones de diferents usos del sòl a fi 
d’evitar la propagació d’incendis forestals.

- Repararem els carrers més malmesos de les urbanitzacions.

- Adequarem els exteriors del nou Local Social del Pinós.

- Tindrem especial cura en el manteniment del cementiri per part de l’Ajuntament. 

Des  d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social i 
que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic 
sostenible. Per tant, i com a obra prioritària de legislatura, donarem una doble utilitat al complex de  Can 
Manyosa, que és espai d’ús públic. Per una banda, ubicarem al nou consultori mèdic, que proporcionarà l’as-
sistència sanitària necessària i d’altra banda, acabarem d’adequar els habitatges que seran Allotjaments Col.
lectius Protegits, així com tot l’espai exterior, per fer-ne us. A més a més:

URBANISME, OBRES I SERVEIS
Xavier Rierola
Eduard Graells 
Joan Pol
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- Proposem un Ajuntament honest i rigorós, i és per això que vetllarem, mitjançant mesures d’informació 
i control, perquè la gestió municipal sigui transparent i eficient.

- Farem públic i comprensible per tothom el pressupost municipal.

- Informarem anualment de la situació econòmica de l’Ajuntament.

- Aplicarem mesures d’informació i control a la gestió municipal.

- Farem recerca i gestió de subvencions concedides per administracions superiors, per tal de mantenir i 
millorar serveis existents a l’ajuntament.

- Informarem mitjançant un calendari dels dies de pagament dels impostos i taxes, per tal que el ciutadà 
ho pugui tenir en compte.

- Treballarem per al poble amb entusiasme, il.lusió i dedicació i per això donarem un tracte més directe 
i proper als nostres vilatans, actuant  i canviant les formes perquè us sentiu més propers a nosaltres. 

- Actuarem de forma immediata en qualsevol problema que pugui sorgir del dia a dia i de la convivència 
entre nosaltres i per això estudiarem maneres i eines per agilitzar i sol.lucionar la problemàtica de manera 
ràpida.

- La política municipal assoleix tot el seu sentit quan dóna resposta a les necessitats de cada un de vosal-
tres, i per això nosaltres us escoltarem, us farem costat, us parlarem i així construirem conjuntament el 
futur del nostre poble.

- Volem un Ajuntament més sostenible, i per tant, impulsarem amb l’ajuda de les línees de subvencions, 
aquells projectes que ens permetin:

·Reduir el consum energètic, especialment de l’enllumenat públic, ja que representa el 40% de la des-
pesa energètica.
·Implantar energies renovables

- En definitiva farem una acurada gestió en tot l’àmbit deficiència energètica que ens garanteixi un futur 
millor per a les properes generacions.

La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats majoritàriament a la baixada dels recursos 
extraordinaris procedents de la bombolla immobiliària, han posat les hisendes locals en situacions precàries. 
Per això creiem que hem de ser prudents i rigorosos en la priorització de projectes, perquè la nostra obligació 
és administrar un patrimoni que és de tothom i fer-ho amb transparència i rendint comptes. Així dons:

ECONOMIA, GOVERNACIÓ 
I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Anna Soler
Carles Ballbé
Manel Mora
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- Treballarem per garantir l’accés de tots els habitants i entitats del municipi a tots aquells equipaments 
culturals dels que es disposa, facilitant els tràmits administratius necessaris per accedir-hi, vetllant per 
una gestió eficient per ajustar tots els equipaments a les necessitats reals del municipi i apostant per una 
gestió clarament enfocada als projectes de proximitat.

- Fomentarem i donarem suport a totes les manifestacions de la cultura popular i tradicional del mu-
nicipi, amb constant diàleg a totes les entitats i grups locals que en siguin responsables fomentant la 
participació ciutadana en les entitats i associacions del municipi i en totes les activitats que s’organitzin, 
assegurant una correcte difusió de la informació utilitzant les noves tecnologies i xarxes socials però tam-
bé utilitzant canals més tradicionals com panells informatius o publicacions impreses.

- Donarem suport i impulsarem les fires tradicionals que es celebrin per intentar contribuir a crear una 
imatge de cara a l’exterior que ens identifiqui com a municipi impulsor d’aquest tipus de fires, festes i 
mercats i ajudi a l’èxit de les mateixes.

- Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els seus àmbits, prioritzant 
la programació d’espectacles, concerts i activitats vinculades a aquesta. 

- Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la me-
mòria històrica del municipi i la potenciació del coneixement del patrimoni tan material com immaterial. 
En aquest sentit, vetllarem per la gestió adequada de tots els recursos naturals, patrimonials i culturals 
de la població.

- Crearem el CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA, ens que ha de tenir representació de l’ajuntament, de 
les entitats municipals i dels agents culturals locals per tal de coordinar els treballs de les quatre àrees 
principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i 
esdeveniments. 

- Farem màxima difusió i informació de les diverses entitats municipals i de les activitats que facin en 
totes les publicacions digitals o en format paper que es facin des de l’ajuntament.

- Instal·larem panells informatius en punts estratègics del municipi per tal de garantir la bona difusió de 
la informació a tots aquells habitants que no tinguin accés als canals de comunicació digital.

- Dinamitzarem dels espais culturals públics del municipi oferint programacions musicals,
 teatrals, lúdiques… més assequibles i populars.

- Ampliarem la oferta formativa en forma d’activitats extra-escolars però també per a adults (ball, foto-
grafia, música, idiomes, natació, aquagym,…)

- Potenciarem i dinamitzarem les fires existents al municipi per tal de renovar-ne el concepte i consoli-
dar-ne la importància dins la nostra comarca i estudiarem la organització d’altres jornades, demostraci-
ons o fires relacionades amb el nostre municipi.

- Farem un estudi de viabilitat per les piscines.

Una bona política cultural, és una inversió a llarg termini, permet una vertebració social, dóna consciència de 
qui som i on volem arribar com a poble, ajuda a desenvolupar un municipi més just i més lliure; en definitiva, 
des del nostre grup la creiem com a un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar. La crisi econòmica i les polí-
tiques tributàries totalment injustes del govern espanyol com l’apujada de l’IVA han repercutit negativament en 
l’accés a les activitats culturals en general. És per tot això que des del grup municipal d’ERC:

CULTURA
Josep Orra
Sara Gallifa
Josep Mª Moncau
Rosa Santanach



6Programa electoral - Eleccions Municipals Maig 2015 JUNTS, MILLOR!

En aquests contextos de crisi econòmica global, un dels grups més afectats són, precisament, els joves, que 
veuen augmentada la dificultat per tal de poder desenvolupar plenament la seva vida, per poder accedir a 
l’educació superior, per poder entrar al mercat laboral, per poder accedir a la vivenda pròpia… 
És per això que, ara més que mai, el jovent del nostre municipi requereix de polítiques juvenils clares i directes.
Per tal de garantir un present i un futur millor a tots els joves del nostre territori, des d’ERC:

- Potenciarem el punt jove com a eina i lloc d’aglutinament de la joventut del nostre poble

- Transmetrem tota la informació sobre ajuts o beques dirigits als joves i facilitarem tots els tràmits ad-
ministratius i derivats.

- Fomentarem la participació dels joves en totes les activitats culturals i esportives del poble, fomentant 
totes les iniciatives i estudiant totes les idees que es presentin.

- Treballarem per ampliar la borsa de treball, tot intentant que tots els joves en búsqueda de feina tinguin 
les eines necessàries per poder accedir al mercat laboral.

- Desenvoluparem projectes i plans per ajudar a l’accés al mercat de l’habitatge per a tots aquells joves 
que vulguin independitzar-se.

- Garantirem un canal de comunicació directe cap a l’ajuntament, per fomentar la participació dels joves 
en el desenvolupament municipal i assegurar que totes les seves necessitats, peticions o idees puguin ser 
rebudes i estudiades per l’ajuntament.

La joventut és un puntal molt important pel nostre municipi. Són ells els que en un futur lluitaran per el ben-
estar, la qualitat i les necessitats del nostre poble i, per tant, som nosaltres els que ara hem de treballar per 
una bona continuïtat generacional i per garantir que els nostres joves tinguin totes les eines necessàries per 
al seu lliure desenvolupament. 

JOVENTUT
Jordi Tubau
Eduard Margenet 
Judit Vilaró
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- Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, acció vital ja que el nostre munici-
pi té una gran extensió on s’intercalen urbanitzacions envoltades per grans masses forestals, i tindrem els 
boscos nets per evitar la propagació d’incendis.

- Instal·larem una caldera de biomassa als locals públics com la sala polivalent, l’escola Farigola i el 
camp de futbol i tenis. 

- Projectarem l’instal.lació d’una caldera de biomassa per tenir servei al complex de Can Manyosa, escola 
bressol, residencia i ajuntament.   

- Aprofitarem la neteja dels nostres boscos per abastir les calderes de biomassa del municipi.

- Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins rurals i fonts del municipi.

- Fomentarem la formació de persones per desenvolupar treballs forestals, elaborant un pla conjunt, amb  
forestals  i forces de seguretat per gestionar adequadament els productes del bosc.

- Impulsarem l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la gestió dels espais rurals, i potenci-
arem les cooperatives de consum de proximitat a dins dels municipis.

- Potenciarem la virtut cívica per a l’adopció d’energies netes i el residu zero.

- Mantindrem tradicions, com  la festa de St. Isidre, patró dels pagesos.

- Promourem el consum racional per tal de contribuir a un canvi de cultura respecte els hàbits i les políti-
ques de reciclatge.

- Establirem un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local 
per tal d’avançar cap a aquests objectius.

- Estendrem els sistemes exitosos de recollida selectiva que Esquerra ja ha aplicat a diversos municipis 
capdavanters de Catalunya.

Durant mil·lennis, la biomassa forestal  ha estat la font d’energia més natural de la terra, però en els darrers 
segles ha estat progressivament substituïda per fonts d’energia fòssil, com el carbó, el gas natural o el petroli. 
El creixent consum energètic, el caràcter limitat dels recursos fòssils, les actuals incerteses de subministra-
ment i  la capacitat limitada del medi ambient per a l’absorció de les emissions han contribuït a generar la 
situació actual, en què la font d’energia de la biomassa forestal  s’ha convertit en el focus d’interès públic. Els 
sistemes de calefacció amb biomassa forestal  han tornat a guanyar una gran acceptació. 

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, espe-
cialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. L’estratègia de Residu 
Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys residus i, per l’altre, aconseguir que la totalitat dels 
residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. En aquest context, el municipi —i, per delegació, la 
mancomunitat— són una peça clau per aconseguir avançar cap a aquests objectius.

 Per tot això:

MEDI AMBIENT
Maria Anna Pineda
Josep Mª Moncau
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- Facilitarem totes les instal·lacions municipals als equips docents i alumnes per portar a terme les 
seves tasques.

- Adequarem els entorns de la zona d’esbarjo de l’escola el Bressol.

- Arranjarem l’accés a las aules d’educació infantil de l’escola.

- Millorarem els equipaments esportius de l’Escola Farigola.

- Donarem un suport constant a la llar d’infants El Bressol i l’escola Farigola.

- Establirem mecanismes de comunicació entre Ajuntament, Escoles i AFA per així treballar en conjunt 
els aspectes educatius que ens involucren a tots.

- Acondicionarem una aula pels estudiants en la qual trobin un espai per l’estudi i treball diari.

L’educació és sinònim d’una societat avançada i de futur. Entenem l’educació com un procés d’aprenentat-
ge per les persones que es dóna al llarg de tota la vida. Proposem una bona gestió de les escoles bressol i 
un suport continu als centres de primària de competència de la Generalitat. 

Per això:

EDUCACIÓ
Èric VIla
Anna Isabel Casanova
Judit Vilaró
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- Adequarem el nou consultori, per donar una millor assistència als veïns del nostre poble.

- Vetllarem per els serveis d’atenció domiciliaria com la cobertura de tele-assistència, especilament en 
persones que visquin soles majors de 85 anys i a persones que presentin risc de malaltia.

- Donarem una millor informació sobre com utilitzar recursos sanitaris existents reforçant l’educació sa-
nitària per adults i nens.

- Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de salut.

Des d’Esquerra Republicana volem defensar un model sanitari públic, universal, equitatiu, de qualitat i gra-
tuït que garanteixi el compliment dels drets universals dels ciutadans i ciutadanes del país. Els ajuntaments 
juguem una peça clau dins d’aquest model, especialment en les competències pròpies en l’àmbit de la salut  
pública i tenim un paper fonamental en els àmbits de la promoció, la protecció de la salut i la prevenció de les 
malalties i en la coordinació real amb les àrees de serveis socials per tal d’afavorir la visió i l’atenció global a 
cada persona. Per tot això:

SANITAT
Rosana Franquesa
Manel Mora
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- Simplificarem i objectivarem la convocatoria d’ajuts econòmics als clubs i entitats esportives, tan 
municipals com terriotorials, i en farem difusió per tal que els clubs i les entitats en puguin fer ús.

- Promourem l’aplicació a l’escola i la llar d’infants del Pla d’Esport Escolar, per incentivar les activi-
tats extraescolars pluriesportives.

- Desenvoluparem un Pla Específic de lluita contra la obesitat infantil a través dels clubs i centres 
educatius del municipi.

- Treballarem per incorporar al municipi el Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Genera-
litat de Catalunya.

- Estudiarem la possibilitat d’instaurar la Setmana de l’Esport.

- Realitzarem inversions per al manteniment i millora dels diversos equipaments esportius del mu-
nicipi (com un nou local social/bar al camp de futbol o la pista de l’escola); i treballarem per crear nous 
equipaments per atendre les diverses necessitats dels habitants del nostre poble.

L’esport hauria de ser una eina fonamental en el dia a dia de les persones. Des de el nostre grup entenem 
la pràctica esportiva com a motor que mou el desenvolupament individual de cada ésser humà, però també 
com a motor en la cohesió social dels diversos pobles que formen el nostre país, esdevenint una eina fo-
namental de socialització i d’arrelament al territori. A més a més, creiem que l’esport és, també, un motor 
econòmic amb una capacitat important per generar ocupació i riquesa. És per totes aquestes raons que 
és cabdal que totes les entitats i clubs esportius que formen el nostre municipi tinguin tot el suport del 
consistori per garantir-ne el correcte funcionament i desenvolupament. Per tal de garantir aquest suport:

ESPORTS
Josep Tió
Eduard Margenet 
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- Incentivarem el desplegament de fibra òptica a tot el municipi.

- Incentivarem la millora dels serveis de telefonia mòbil a les companyies operadores oferint-los les in-
fraestructures necessàries.

- Invertirem en tecnologia per reduir els costos de telefonia.

L’impuls econòmic en el sector de les Tecnologies d’Informació en la Comunicació, es troba en una situació de 
dependència vers les grans empreses que dificulten les condicions del mercat al seu favor i en limiten la com-
petència i la seva expansió. Tot i aquest fet tant palès que no podem eludir, sabem que hem de seguir treba-
llant per millorar la connexió tant de veu com de dades al nostre municipi, perquè aquest treball ens permetrà 
impulsar la nostra economia local a les empreses, la immediatesa en la comunicació dins el nostre municipi i 
així estalviar en temps i pressupost dedicat a comunicació. Per aquest motiu:

NOVES TECNOLOGIES
Carles Bartrina
Carles Ballbé



12Programa electoral - Eleccions Municipals Maig 2015 JUNTS, MILLOR!

- Vetllarem perquè el contingut de les nostres informacions siguin presents en mitjans de comunica-
ció escrits.

- Potenciarem la presencia d’aquests a les xarxes socials i a la pàgina web del municipi. La tecnologi-
es de la informació, actualment, es renoven contínuament, intentarem doncs, que el nostre Ajuntament 
segueixi tots els passos per tenir una bona comunicació a la xarxa.   

-Farem una bona difusió dels diferents actes culturals, polítics, esportius i socials que succeeixin al 
poble perquè aquests siguin vius i atractius. 

- Mantindrem una bona relació amb totes les entitats del municipi per informar conjuntament al sec-
tor sobre les activitats que es duguin a terme.

- Ampliarem les maneres de fer publicitat, tant amb panells informatius com amb una visibilitat més 
correcte de cartells. 

- Sabem que els mitjans de comunicació creen un fort vincle entre l’Ajuntament i la ciutadania, és per 
això que treballarem conjuntament i satisfactòriament per crear un municipi amb informació clara i 
de qualitat, a l’abast de tota la ciutadania.

- Continuarem amb l’edició d’una publicació municipal periòdica gratuita, neutre i d’interès general 
per a tot el municipi.

Els mitjans de comunicació locals han estat, són i seran fonamentals per la creació i difusió de les informa-
cions del nostre municipi. Creiem que són molt importants per establir una bona relació i un vincle entre 
els ciutadans, comerciants, empreses, entitats i l’Ajuntament. Per aquest motiu, defensem uns mitjans de 
comunicació de qualitat, amb informació objectiva i veraç, per tal d’atendre les necessitats de la ciutada-
nia. El periodisme de proximitat ha esdevingut un gran actor social i comunicatiu, és per això que creiem 
necessari preservar-lo i enfortir-lo per tal que, la informació en el sector sigui ben complementada. Per 
tot això:

COMUNICACIÓ
Alba Orra
Manel Mora
Carles Ballbé
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- Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística.

- Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà , neteja de carrers, manteniment de rètols dels carrers, 
seguiment de les parcel·les tan municipals com de particulars.

- Canviarem les bandes reductores de velocitat per opcions més noves, com poden ser les anomenades 
“esquenes d’ase”.

- Arranjarem l’asfalt en aquells punts que considerem més crítics.

- Treballarem per la millora de les telecomunicacions.

- Col.laborarem amb les institucions que donen prestigi al municipi en temes culturals, científics, turís-
tics, etc., com per exemple l’observatori de la Fundació Esteve Durán.

Una part molt important del municipi de Seva son les urbanitzacions, no solament per la seva contribució eco-
nòmica, sinó per la seva representació social i urbanística, pel que un diàleg fluït dels veïns amb l’Ajuntament 
és imprescindible per al bon funcionament general. Així, es considera una bona pràctica estendre el sentit de 
la responsabilitat social, el compromís de les entitats de la societat civil i incentivar que aquestes institucions 
i sectors promoguin, i elaborin  projectes de millora de les urbanitzacions des de la seva perspectiva, pensant 
en el benefici comú de les persones i famílies ubicades en el seu entorn immediat. Per tot això:

URBANITZACIONS
Xavier Rierola
Eduard Graells 
Manel Mora
Carles Ballbé
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- Potenciarem el comerç local de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat 
del municipi.

- Millorarem la comunicació entre l’Ajuntament i els comerciants del municipi.

- Agilitzarem i ajudarem a que les tramitacions per les obertures de nous negocis i altres tràmits 
siguin ràpids i simples.

- Recuperarem la zona d’aparcaments del C/ de dalt, traient les jardineres.

- Millorarem la zona industrial i els carrers més comercials del poble (enllumenat, voreres, vials, se-
nyalitzacions, bona accessibilitat)

- Estarem presents en els mitjans de publicitat de turisme d’Osona, promocionant el poble, els pro-
ductes típics de la zona, les fires que es fan al municipi, per tal d’atreure el turisme de proximitat i de 
qualitat.

- Potenciarem l’aventatge pel que fa a la poca distància que hi ha entre el poble i el Montseny, creant 
i donant suport a les activitats de natura i medi ambient.

En aquest àmbit, volem treballar per potenciar i defensar el comerç, l’empresa i la industria del nostre 
municipi, així com estudiar la manera de generar més turisme per afavorir el poble. 

COMERÇ, EMPRESA,
 INDÚSTRIA I TURISME

Xavier Rierola
Sara Gallifa
Joan Pol




