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Fem poble
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Som poble.
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Presentació dels membres de la llista
d’Esquerra Republicana a l’Ametlla del Vallès.

#1 Pep Moret i Tanyà
Postgrau en Administració pública i política local i
consultor d’aplicacions de gestió. Nascut a l’Ametlla,
sempre ha estat relacionat amb el futbol i és president de
l’Associació de veterans de futbol de l’Ametlla. És aficionat
al cinema i fa maquetes de cotxes.

#2 Raquel Garcia i Luque
Especialitzada en Gestió Administrativa. Va arribar a
l’Ametlla des de Màlaga fa 12 anys, i des del primer dia ha
participat al Carnaval i a totes les activitats de ball que pot.
Mare de tres fills, està especialment sensibilitzada amb
l’estat dels carrers i les voreres i amb l’accessibilitat als
edificis públics.

#3 Gustau Saeta i Menor
És professor tècnic en l’especialitat de fusta, moble i suro.
Va ser fundador del casal de joves El Crit i va formar part
de Ràdio l’Ametlla. Pare de dues nenes, li encanta anar de
càmping i estar a prop del mar.
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#4 Mireia Morillas i Ramos
Especialitzada en comptabilitat, treballa en el control de
qualitat d’una empresa d’automoció. Ha estat monitora
de menjador a les dues escoles del poble, Els Cingles i El
Bertí. És una persona molt creativa i és molt destra amb
les manualitats. La seva preocupació és la problemàtica de
l’habitatge al nostre poble.

#5 Albert Canudas i Mas
Té els graus superiors d’Animació i d’Activitats Físiques i
Esportives i en Gestió Forestal i del Medi Natural. Va viure
l’esplai GEPA des de nen i també com a monitor, i actualment
treballa com a entrenador als dos clubs de volei de l’Ametlla.
Està interessat en dinamitzar les entitats esportives i en
tornar a l’essència de les festes recuperant el sentiment de
poble.

#6 Mònica Castell i Boget
Té un programa superior en Direcció i Administració
d’Empreses. Va venir a l’Ametlla des de la Garriga fa 15 anys
i és una enamorada dels animals. Forma part de l’AMPA de
l’escola Els Cingles i és jugadora veterana del Club de Volei
l’Ametlla. Creu que cal millorar la comunicació entre veïns,
entitats i Ajuntament.

#7 Artur Baró i Tort
Llicenciat en Belles Arts en Imatge i Disseny. Té la necessitat
vital de mantenir el contacte directe amb la natura i l’aire
lliure. El trobareu recorrent els entorns del poble a peu o amb
bicicleta. És gestor comercial i producció d’arts gràfiques i
retolació i promou que tots els seus productes siguin el més
sostenibles possible.
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#8 Maria Iriso i Ariz
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i amb
estudis de música, cant i piano, ha format part del grup
de teatre Nyoca i de la coral Lo Lliri. És una enamorada de
la cuina vegetariana i una ferma defensora dels principis
republicans de llibertat, igualtat i fraternitat.

#9 Roger Parés i Viaplana
Va estudiar un grau mitjà de Fusteria i està implicat
en la dinamització de la gent jove. És membre de la
JERC i activista del món republicà. Li encanta anar a la
muntanya i és un gran entusiasta de la natura.

#10 Núria Farràs i Giol
Postgrau en Correcció i Adequació Lingüística ha tingut
relació amb l’Ametlla des de ben petita perquè hi venia
d’estiuejant. Hi viu des del 2004 i dirigeix el suplement
cultural Amíndola, que parla de la gent i la història de
l’Ametlla. Molt aficionada a la lectura, ha participat a les
tertúlies literàries.

#11 David Cregut
És agent immobiliari col·legiat i ha tingut relació amb
l’Ametlla des de la seva vessant professional, cosa que
l’ha portat a conèixer moltíssima gent del poble. Cada
any participa a la festa major en la simultània d’escacs,
perquè aquesta és la seva gran passió. Creu en els valors
republicans i en una societat realment igualitària.
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#12 Teresa Marquès i Valls
Llicenciada en Biologia i tècnica de laboratori, des dels
5 anys balla gitanes al poble. És membre la Comissió
de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla, membre de
la junta de l’Agrupació del Ball de Gitanes del Vallès. Li
agrada molt fer puzzles i mirar curses de motos.

#13 Sergi Giraldo i Martínez
És diplomat en Estadística i màster en Matemàtiques
pels Instruments Financers. Sempre ha estat practicant
de tennis i pàdel. No seria estrany trobar-te’l passejant
per la zona baixa de l’Ametlla amb el seu gos Kenji. Està
convençut que només s’entén un poble com a tal amb un
comerç local i de proximitat potent i amb productes de
qualitat.

Els nostres suplents.

David Pratdesava i Vilaró

Berta Esquerda i Grauges

Arian Marcelino i Argemí

Mireia Argemí i Melenchón
@ercametllav
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El nou impuls republicà per a l’Ametlla del Vallès
Ens presentem davant de la gent de l’Ametlla del Vallès com un grup
de persones que ens hem unit en un projecte comú i plural per fer del nostre
poble un municipi on tothom se senti representat. Ens presentem, doncs, un
grup d’ametllatans i ametllatanes que actualment no som polítics però que ens
hem implicat en aquest projecte perquè estem segurs que estem preparats
per encapçalar una evolució al poble de l’Ametlla. El que volem promoure és
un moviment endavant en el qual totes i tots hi puguem dir la nostra, perquè
volem que l’Ametlla sigui el poble que voldries que fos.
Les propostes que tenim en aquest programa i que conformen el nostre
projecte de poble estan pensades perquè tothom se senti orgullós de dir que és
de l’Ametlla del Vallès. Podem i volem ser la referència on es concentrin totes
les sensibilitats que s’aportin per aconseguir l’objectiu comú de fer un poble
modern, inclusiu, cohesionat i just. La transparència política serà la premissa
del nostre govern.
Volem que tothom tingui l’oportunitat d’implicar-se en les propostes de
millora del nostre espai, i per això farem prevaldre la participació ciutadana,
per donar a conèixer i implicar tot el poble en les decisions que ens afecten a
tots i a totes.
La nostra prioritat és preservar el comerç local i de proximitat i millorar, i
molt, la gestió de la seguretat. Reforçarem el teixit associatiu per donar impuls
a les entitats cíviques i culturals, per incrementar, així, la vida social del poble,
tenint molt en compte els nostres joves i les nostres persones grans.
Impulsarem una nova manera de fer, de sentir i de viure sota els valors
republicans d’igualtat, fraternitat i llibertat.
#FemPobleXqSomPoble
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Participació ciutadana
L’urbanisme és una eina transversal que permet pensar el nostre poble
des de molts àmbits, com l’ambiental, l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge i la
seguretat, amb propostes per tenir un territori pensat per a les persones i que
ens ajudi a teixir una societat més justa i participativa.
Recordem que a l’Ametlla del Vallès tenim el Pla General d’Ordenació
urbana que data del 1987, i per actualitzar el model de poble impulsarem i
desenvoluparem un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en un
termini de 8 anys amb processos autèntics de participació ciutadana. Per
posar un exemple real, aquesta modificació del POUM serà pionera i replicable,
i permetrà posar plaques solars i aïllaments externs amb poquíssimes
restriccions.
Un POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori
que pot abastar un terme municipal o més d’un. A partir de l’entrada en vigor
de la Llei 2/2002, de 21 de març, d’urbanisme, la seva missió és substitutiva
dels anteriors instruments de planejament encara vigents en la majoria de
municipis catalans arran de la normativa urbanística de 1990: els plans generals
o normes subsidiàries de planejament (a petits municipis).
El procediment de què consta el procés de creació d’un POUM és el que
mostrem a continuació:
PRESENTACIÓ
+
INFORMACIÓ
Informar sobre els
continguts d’un POUM
i les característiques
del municipi.

DELIBERACIÓ
Creació d’espai de reflexió
que permeti que tothom
es pugui expressar i ser
escoltat.

TANCAMENT
Moment de tancament
on s’exposen les idees
principals de cada grup.

@ercametllav

7

PROGRAMA ELECTORAL
L’Ametlla del Vallès 2019-2023
Per a l’elaboració del Pla, s’obrirà un procés de participació que haurà
de tenir el suport tècnic de l’Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació
de Barcelona i de tot l’equip de govern i el teixit associatiu de l’Ametlla
Aquest podria consistir en enquestes i uns tallers participatius en els quals es
debatran les diferents propostes obtingudes.
L’elaboració i creació del Pla de Participació Ciutadana serà el full de ruta
de referència pel que fa a l’organització de canals, espais, processos i projectes
municipals que incorporin la participació ciutadana. Respondrà a les preguntes
«qui participa», «sobre quines qüestions», i «com es participa» i pretendrà
aprofundir en aquesta nova manera de governar, defugint les actuacions
puntuals i descoordinades.
•

Impulsarem i desenvoluparem un Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) en un termini de 8 anys amb processos autèntics
de participació ciutadana.

•

Fomentarem la implicació de la població en els assumptes públics
mitjançant un Pla de participació ciutadana específic pel model de
poble que vulgui l’Ametlla.

Som uns ferms defensors de la transparència i de la participació, i
creiem que la població de l’Ametlla és plenament capaç de decidir el que vol
per al poble. Per això volem fer que la participació ciutadana en assumptes
d’importància sigui real, efectiva i elevada. Perquè creiem que les decisions
s’han de prendre a partir d’un acord global i significatiu, vetllarem perquè
la població conegui i tingui la possibilitat real de participar d’una manera
informada i amb criteri propi de les decisions preses entre tots els ametllatans i
ametllatanes.
•

Crearem el Patronat d’Entitats per millorar la coordinació i
col·laboració entre totes les associacions del poble.

És imprescindible recuperar el punt de trobada central en el qual tant
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les entitats com les persones individuals ens puguem trobar, intercanviar
experiències i informar-nos de tot allò que es fa al poble. El Patronat d’Entitats
vetllarà per una major comunicació entre entitats, per una major visibilització
de les activitats que aquestes porten a terme i per la possibilitat d’endegar
sinergies entre les diverses entitats.
•

Crearem un Punt de voluntariat municipal per incentivar la
col·laboració entre la gent del poble en diferents àmbits del dia a
dia.

Ja existeixen a l’Ametlla diverses entitats que funcionen gràcies al
voluntariat (Càritas, Teràpia a Cavall, Amíndola…). Creiem que cal donar
més visibilitat a aquest tipus de participació. Som un país que fomenta el
voluntariat, i les persones que volen formar part d’aquesta manera d’entendre
l’acció social han de conèixer que a l’Ametlla també poden portar-la a terme.
Serà un espai creat per l’Ajuntament per informar, assessorar i orientar
tant les persones com les entitats interessades en aquest àmbit. Els seus
objectius seran reconèixer la tasca i els valors del voluntariat i donar-hi suport.
Entre altres serveis, s’oferirà acompanyament a les persones que vulguin fer
voluntariat en alguna entitat, accions de formació i campanyes de foment,
sensibilització i suport a les crides de voluntariat.
•

Celebrarem anualment el Ple sobre l’estat del poble on es debati la
situació de l’Ametlla i els veïns hi tinguin un paper actiu.

No només volem escoltar els ciutadans un cop cada quatre anys, a
les eleccions. Al contrari, volem sentir la veu dels nostres veïns, les seves
necessitats, inquietuds i suggeriments constantment. A part de les altres
maneres de participar que conformen aquest apartat, també volem crear un Ple
especial que, un cop l’any, escolti els veïns sobre temes municipals en conjunt.
Quina és la situació de l’Ametlla en un moment determinat i saber si estem ben
encaminats en les decisions que estem duent a terme serà l’objectiu d’aquestes
trobades anuals.
@ercametllav
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•

Volem fomentar que la població assisteixi als plens municipals per
entendre la gestió de l’Administració local.

El Govern municipal i els regidors que en formen part, juntament amb
els regidors que estan a l’oposició, són els representants del poble de l’Ametlla.
Tots junts, d’una manera més directa o més indirecta prenen decisions sobre
el funcionament del poble i gestionen els recursos que són de tots. Per això és
important que els convilatans sàpiguen com es gestionen els seus diners i els
recursos de què disposa l’Ajuntament. A més a més, en els torns de preguntes
dels Plens els ciutadans poden expressar les seves inquietuds i ser escoltats
per tots els grups municipals. Creiem que és imprescindible que els ametllatans
se sentin part d’aquesta discussió que són els plens municipals, i per això els
encoratjarem a assistir-hi i en farem publicitat.
•

Crearem un Consell de barris amb la finalitat de conèixer i explicar
les necessitats dels diversos barris i establir les prioritats d’acció de
manera conjunta.

No tan sols es tracta que els representants dels barris intercanviïn
parers amb l’equip de Govern del poble, sinó que aquest Consell de barris farà
possible que els ciutadans estiguin al cas de quines són les vicissituds que
viuen els veïns de la resta de barris. D’aquesta manera, podran intercanviar
idees, fer-se suggeriments i conèixer les realitats d’altres parts de l’Ametlla del
Vallès. Tots plegats ens podrem fer una idea global de l’estat de la qüestió en
els diversos barris del nostre poble.

L’Ametlla plena de vida
•

Volem revitalitzar i repensar el mercat municipal i impulsar mercats
d’intercanvi i de segona mà (Mercat Boig).

El mercat dels divendres al nostre poble té poques parades i és poc
conegut pels nostres convilatans. Creiem que és necessari repensar el tipus de
mercat setmanal de què gaudim per fer-lo reviure, augmentar-ne el número de
10
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parades, fer que sigui accessible a molta més gent…
A més a més, creiem que, en una societat tan consumista com la nostra,
és important donar una segona vida als productes o objectes que ja no fem
servir. Per això volem impulsar mercats de segona mà i d’intercanvi, un tipus
d’activitat que, apart de ser una iniciativa excel·lent per a millorar el medi
ambient, servirà per fomentar la cohesió entre la població i la coneixença entre
gent de diverses generacions i barris.
•

Planificarem circuits de salut i implantarem programes de salut
en l’esport, coordinant entitats, Ajuntament i serveis mèdics, per
fomentar també les activitats intergeneracionals que apropin els
diversos sectors de la població.

A l’Ametlla del Vallès tenim diverses entitats esportives que ofereixen
un programa d’activitats regulars i altres que prenen la iniciativa a l’hora de
proposar caminades per conèixer el nostre territori i la nostra història. Creiem
que cal fomentar aquest tipus d’activitat, i per això implantarem programes
i circuits de salut en els quals podran participar persones de totes les edats.
Coordinant la implicació de la gent que ja porta a terme aquestes activitats
amb els serveis mèdics i amb els recursos de l’Ajuntament farem possible que
tothom s’animi a millorar la seva salut fent esport de manera adequada segons
la seva edat i possibilitats físiques.
•

Recuperarem les Nits a la Fresca durant els mesos d’estiu amb
activitats culturals variades, com ara cinema, música o teatre en
tot el terme municipal. Antigament l’Ametlla era coneguda a tota
la comarca per les seves activitats lúdiques, sobretot en temps de
calor. Volem recuperar les nits dels mesos de juliol i d’agost, que el
poble s’ompli de vida cultural en les hores de menys calor. Per això
oferirem un programa regular d’activitats culturals, les Nits a la
Fresca, en les quals podrem retrobar els nostres vespres infantils
estiuencs, generar coneixences i bones estones de convivència amb
els veïns i veïnes, i crear un clima de poble que fa temps que no es
@ercametllav
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deixa veure. Donarem vida a l’estiu ametllatenc.
•

Crearem el Carnet Ametllatà que, en col·laboració amb els comerços
i l’Administració local, oferirà descomptes i promocions i facilitarà
l’accés als processos de gestió municipal.

Amb aquest carnet aconseguirem fer més fàcils les gestions que tinguin
a veure amb l’Ajuntament, com anar a la deixalleria, participar en activitats,
entrar a les piscines municipals o fer segons quins tràmits. A més a més, també
coordinarà les accions que portin a terme els comerços del poble en conjunt, de
manera que serà més fàcil accedir a promocions i descomptes.
Volem planificar i reordenar els espais municipals, i els serveis que
aquests donen, per reactivar el centre vital de l’Ametlla. Ordenarem la zona
esportiva perquè esdevingui un centre neuràlgic, social i actiu. Aquesta és una
zona que s’ha de potenciar i equipar molt més perquè les esportives són les
entitats amb més activitat al poble. Així doncs, crearem un eix peatonal entre
la biblioteca i el pavelló. El centre del nostre poble i les vies que el creuen han
de conformar l’eix veïnal per excel·lència, de manera que es doni vida al centre
de l’Ametlla. Volem reorganitzar els espais de titularitat municipal per crear
de manera coherent una zona cèntrica socialment activa i cívica, on la canalla
pugui moure’s amb tranquil·litat, els joves puguin trobar-se, i tots plegats
puguem gaudir de la sociabilització i puguem transitar sense l’estrès que
suposa la circulació de vehicles a gran velocitat.
•

Millorarem l’ús i manteniment de les zones d’esbarjo, i crear-ne
de noves amb aspectes educatius per satisfer les perspectives
educatives actuals serà un altre tema que treballarem.

Els nostres parcs infantils estan infrautilitzats. En alguns barris, fins i
tot es troben en estat d’abandonament, són vells i tenen deficiències. Volem
actualitzar les zones infantils i d’esbarjo. I per fer-ho optarem per aquell tipus
d’equipament que ens permeti, a més, incorporar elements educatius.
12
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•

Crearem la fira de les entitats per publicitar-les, per tal d’aconseguir
sinergies entre elles i augmentar la participació ciutadana.

Apart d’un centre de trobada perquè les entitats puguin relacionar-se,
la fira de les entitats serà un aparador en el qual totes les entitats podran
mostrar la seva activitat, podran arribar a les persones que no saben què
es fa a l’Ametlla i podran explicar com apuntar-s’hi, quan fan les trobades
periòdiques, i fins i tot podran provar de fer activitats conjuntes amb altres
entitats per enriquir-se encara més.
•

Crearem unes jornades lúdiques multiesportives per donar a
conèixer les diverses activitats esportives i clubs del poble i que els
ciutadans en puguin fer un tastet.

Creiem que la millor manera per saber si es vol participar en una
activitat és fer-ne un tast, i això és el que promourem a les jornades lúdiques
multiesportives. Els ametllatans i ametllatanes de totes les edats podran
participar o provar les diverses activitats esportives que es fan al nostre poble.
D’aquesta manera, les entitats esportives podran, també, donar a conèixer la
pràctica que ofereixen.

Governem per una Ametlla igual per a tothom
L’eix de l’acció social i política d’Esquerra Republicana a l’Ametlla del
Vallès es basa en el benestar de la ciutadania i es recolza sobre uns principis
d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació, així com en
el treball perquè l’Ametlla sigui una societat inclusiva i cohesionada.
Treballarem perquè, per la gent que vulgui quedar-se al poble, el preu
de compra de l’habitatge no sigui un impediment. Apart del problema dels
lloguers, que ja abordem en un altre punt, també pensem en les persones
que prefereixen la compra com a opció per al seu habitatge. Els preus de
l’habitatge a tot Catalunya, i especialment a l’Ametlla, s’han disparat els últims
anys altra vegada. Creiem que les promocions de nova construcció que es
@ercametllav
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facin a l’Ametlla, en les quals l’Ajuntament pot incidir, han de tenir uns preus
assequibles perquè les famílies que ja viuen al poble i formen part activa de la
seva vida puguin pagar-los i seguir vivint a l’entorn que els ha vist créixer.
Volem una Ametlla diversa i feminista i per aconseguir-ho
promocionarem la igualtat real entre dones i homes amb protocols, xerrades
i actuacions per a tots els grups d’edat per tal de vetllar per un poble com a
espai de seguretat i garantia de drets per a les dones i un marc de creixement
personal i professional.
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•

Elaborarem el Pla local LGTBI+ per enfortir la cohesió i justícia
social. Aquest pla serà un instrument articulat a partir d’un conjunt
d’accions desenvolupades en diferents àmbits d’actuació municipal
per tal de prevenir, erradicar i abordar situacions de discriminació
amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte de les persones
lesbianes, gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals.

•

Augmentarem i potenciarem els serveis socials i aplicarem una
fiscalitat progressiva a les famílies que ho necessiten. Durant
aquests anys de crisi econòmica que encara dura, la nostra societat
s’ha precaritzat i els serveis socials de l’Ametlla del Vallès no s’han
pogut adequar a la nova situació per falta de personal i de mitjans.
Estudiarem quines són les necessitats actuals de les famílies de
l’Ametlla i adequarem els serveis socials que l’Ajuntament pot
assumir per millorar-ne la situació.

•

Fomentarem el lloguer i crearem un pla d’habitatge social efectiu
per afavorir que joves, famílies monoparentals o en procés de
separació, persones soles i gent gran es quedin al poble. Adequarem
aquest pla a les necessitats reals actuals. Ens proposem crear una
ordenança municipal reguladora del procediment sobre la verificació
d’habitatges buits a l’Ametlla del Vallès i de mesures contra el seu ús
anòmal.
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•

Mitjançant el POUM que volem impulsar i desenvolupar durant
la propera legislatura augmentarem els habitatges de protecció
oficial per apropar-nos als barems que regula la llei i, a més a més,
treurem l’entrellat i informarem de manera clara i diligent sobre
els problemes que hi ha amb els habitatges de protecció oficial
del Maset. Les persones que actualment pateixen aquesta situació
tenen dret a una resposta clara i a una solució efectiva del seu
problema. Estem convençuts que els podem donar una resposta i
encaminar-los a una solució.

•

Investigarem i estudiarem cas a cas les ajudes concedides per a
l’assistència social de les persones i les famílies, perquè tot i que
teòricament s’està complint la legalitat, creiem que hi ha casos
que a la pràctica es veuen desatesos. També és necessari revisar,
per augmentar-la, la partida destinada a serveis socials, i veure la
possibilitat d’ampliar el personal per a aquest servei.

•

Vetllarem per la conciliació horària familiar per tal de fer
compatibles els horaris entre pares i fills: estudiarem els horaris de
les activitats, dialogarem amb les entitats i les escoles i atendrem
les directrius recomanades per la Iniciativa per a la Reforma Horària,
a la qual s’ha sumat la Generalitat de Catalunya, per tal d’anar
facilitant la transició horària cap als objectius marcats per al 2025.
(Més informació a www.reformahoraria.cat)

•

Vetllarem perquè cap infant de l’Ametlla del Vallès es quedi sense
possibilitats de gaudir d’algun dels casals d’estiu que es fan al poble.
Tot i que hi ha subvencions i alguns casals són prou assumibles, hi
ha famílies que no compleixen les condicions estipulades per a rebre
subvencions, però tot i això no poden pagar aquest tipus d’activitat.

•

Una de les associacions que treballa a l’Ametlla per les persones
necessitades és Càritas. Recullen roba, mobles i aliments per a les
famílies de l’Ametlla que necessiten una ajuda puntual o continuada.
@ercametllav
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Creiem que aquesta és una tasca que mereix un reconeixement
especial i cal donar-los visibilitat. Vetllarem també per buscar canals
fora dels que habitualment fan servir per facilitar als ametllatans
i ametllatanes poder ser solidaris amb els conciutadans que ho
necessiten.
•

Segons dades del 2016, publicades per l’actual govern, hi ha sis
DEA (desfibril·ladors externs automàtics) a l’Ametlla: Ajuntament,
biblioteca, camp de futbol, pavelló, Illa activa i un dels cotxes
patrulla de la policia local. També s’informa que l’última formació
voluntària d’ús del DEA es va fer el 2016.

Cal que fem un estudi per saber si cal una actualització d’equipaments
o adquisició de més dispositius. Volem que tots els cotxes de la policia
local portin un dispositiu DEA, i que tots els agents tinguin la formació d’ús
adequada.
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•

L’educació és l’eina que permet el creixement integral de les
persones. Treballarem per fer de l’Ametlla una comunitat
respectuosa, acollidora, integradora, socialment justa, inclusiva i
democràtica. Contribuirem a crear un pla —Pla educatiu d’entorn—
per donar una resposta integrada i global a les necessitats
educatives de tot l’alumnat i generar dinàmiques locals a favor
de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social,
acadèmica i professional.

•

Difondrem i coordinarem programes anti-assetjament escolar
(antibullying), campanyes contra el consum de drogues i consells
de seguretat vial per donar suport a les escoles i a les famílies en
aquests temes.

•

Volem donar impuls al Consell Escolar Municipal perquè sigui la base
de la coordinació entre les escoles i l’institut, que serveixi per posar
en comú projectes per compartir-los amb altres entitats i serveis del
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municipi.
•

Vetllarem perquè els centres educatius disposin de dietes
equilibrades, amb alimentació de proximitat, preferentment
ecològica, tot respectant les diferents cultures i opcions
alimentàries.

•

Remodelarem l’oferta educativa local, incloent-hi l’escola d’adults
amb formació per persones en situació d’atur, formació bàsica
en noves tecnologies, accés universitari per a majors de 25 anys,
alfabetització i millora de les competències diverses.

•

Treballarem conjuntament amb els centres educatius diferents
serveis perquè les famílies que ho necessitin en puguin gaudir
(logopedes, psicòlegs, psicopedagogs, etc.).

•

Afavorirem noves tècniques pedagògiques com podrien ser la
intel·ligència emocional, la motivació i altres aprenentatges tant per
a famílies com a docents.

•

Ajudarem els centres escolars en la contractació de personal nodocent, com personal de suport i TEI (tècnic en educació infantil) per
facilitar altres serveis que les famílies i els centres necessitin.

•

Garantirem una igualtat d’oportunitats real entre totes les empreses
per accedir a les obres de manteniment i serveis del poble. Totes
les empreses han de tenir les mateixes oportunitats per treballar
amb l’Ajuntament, sense favoritismes. Vetllarem perquè així sigui
mitjançant la transparència de concursos.

•

Estudiarem les possibilitats efectives per la municipalització de
serveis (per exemple l’aigua, perquè l’Ametlla és un dels municipis
amb els cànons més alts).
@ercametllav
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Govern del dia a dia
Considerem que la transparència no es basa merament en una sèrie de
punts a complir, sinó en una comunicació real i una rendició de comptes públics
a tota la població.
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•

Volem reprendre les trobades amb els nous ametllatans (gent
que s’acaba d’empadronar) per conèixer el consistori i la gent
que en forma part. Volem explicar-los com és el poble, i donar-los
informació mitjançant fulletons i altres recursos perquè coneguin
les associacions, les entitats, els llocs que poden visitar, com
poden conèixer l’entorn, sobre què es poden informar amb el Diari
de l’Ametlla, la pàgina web i altres mitjans de comunicació que
es puguin fer servir. D’aquesta manera afavorirem la integració i
cohesió social.

•

Iniciarem la transformació digital definitiva per facilitar els tràmits
virtuals amb l’Administració local. En l’època que vivim, som
conscients que hi ha ciutadans que no poden perdre dies de feina
per dedicar-los a tràmits en l’horari d’obertura de l’Ajuntament, i
fins i tot amb l’obertura d’unes hores una tarda a la setmana no
n’hi ha prou. Per això estem convençuts que, amb la tecnologia
actual, és possible agilitzar els tràmits virtuals, i aquesta serà una
de les nostres prioritats per a la millora del tracte amb els nostres
conveïns.

•

Serem eficaços i eficients en la resolució dels processos
administratius interns de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). L’OAC
no ha de ser una eina burocràtica que faci més difícil la vida dels
nostres veïns i veïnes, sinó un lloc on els ciutadans trobin solucions
eficaces i eficients a les seves demandes. La nostra intenció és
millorar els processos administratius interns de l’Ajuntament per
tal que això sigui possible. També, i amb la mateixa intenció de
millora de la relació entre Ajuntament i ciutadania, ens proposem
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crear una App perquè els veïns puguin fer-nos arribar les seves
queixes o suggeriments puntuals que no requereixin una entrada
formal al registre. De la mateixa manera, ens comprometem a fer
que aquestes queixes i suggeriments tinguin una resposta ràpida,
ja sigui informativa, ja sigui mitjançant una acció de resolució.
La creació d’un Cap de Brigada Virtual ajudarà a possibilitar
l’alleugeriment de la resolució de les queixes que tinguin a veure
amb el manteniment i la millora del nostre entorn urbà i rural.
•

Establirem eixos de mobilitat entre el centre del poble i la zona
esportiva per crear rutes segures prioritzant les persones. D’aquesta
manera crearem un gran centre transitable, amb rutes segures
per a la quitxalla i la població en general, amables al trànsit de
les persones i que generin una major mobilitat a peu dels nostres
ciutadans.

•

Crearem l’ordenança municipal sobre convivència ciutadana, amb
un criteri basat en la informació, l’avís, i només en última instància,
la sanció. Tots hem vist pintades a diverses parets, fonts o indrets
diversos del poble. També estem avesats a veure deixalles tirades
sense control, enganxines i papers que embruten el mobiliari urbà
i altres coses que fan del nostre poble un indret poc cuidat. Cal
un treball de conscienciació perquè les persones del nostre poble
l’estimin tant com per voler-lo net. Però alhora, cal actuacions
ràpides i contundents per revertir aquests comportaments poc
cívics. Farem un pla d’actuació per revertir aquestes situacions poc
desitjables i vetllarem per la netedat als diversos indrets del poble.

•

Fomentar el consum responsable en els processos de compra
pública, com per exemple en l’àmbit de la compra d’electricitat
o de la telefonia, aprofitant les experiències cooperatives en el
sector. Cal que l’Ametlla del Vallès sigui un poble capdavanter amb
les polítiques ecològiques i innovadores. Volem ser un puntal en
aquests temes en l’àmbit de Catalunya, i per això treballarem de
@ercametllav
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cara a estudiar i promoure actuacions per fer de l’Ametlla un poble
sostenible i responsable en el consum de serveis.
•

Assegurarem que les obres i serveis als quals s’atorguen llicències
municipals (des d’obres menors fins a instal·lacions efímeres a la via
pública) compleixen els criteris i la normativa legal d’accessibilitat
i no-discriminació. Perquè és necessari que tots juguem amb les
mateixes regles, i perquè el fet d’estar fent obres no significa que els
ciutadans deixin de tenir els seus drets de mobilitat i accessibilitat
garantits.

•

S’ha de reordenar i pacificar el circuit del trànsit a la zona escolar
de l’institut Eugeni Xammar a les hores d’entrada i sortida és una
prioritat. El fet que l’institut no estigui al centre del poble mateix fa
que moltes vegades els seus usuaris, tant alumnes com professors i
personal de servei se sentin abandonats per les polítiques cíviques
i de pacificació de l’entorn. Vetllarem per la seguretat i la pacificació
dels entorns de l’institut durant les hores de més trànsit, i per això
reordenarem el circuit de trànsit de la zona.

•

En el mateix sentit del punt anterior també estudiarem la
possibilitat de crear un servei de bus escolar per tal d’aconseguir
un descens de densitat de la circulació i augment de seguretat pels
vianants a hores punta.

Sostenibilitat i medi ambient
Els ajuntaments són les administracions amb més responsabilitats i a la
vegada amb eines per implementar la llei del canvi climàtic, reduir emissions
i estalviar en energia. Des del punt de vista dels objectius ambientals volem
crear un model mediambiental sostenible, integral i innovador. El nou país
que bastim serà sostenible o no serà. Les polítiques de sostenibilitat han de
convertir-se en un dels eixos principals de totes les polítiques municipals i
nacionals. L’impacte d’aplicar-les és immediat, i estimula l’economia local.
20
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•

Per aconseguir-ho crearem una estratègia de gestió cap al residu
zero establint un model de recollida de residus sostenible en tot el
seu cicle de vida, prioritzant l’aprofitament econòmic i el reciclatge i
fomentant l’ús d’energies renovables a través d’ordenances fiscals.

•

Volem implementar la transició cap a la sobirania energètica
i al consum d’energia 100% verda, de fonts renovables, en tot
l’equipament municipal per assolir els objectius de la UE en grau
d’eficiència energètica i promoure la sostenibilitat energètica a
partir d’altres mesures com la instal·lació de sistemes de biomassa,
geotèrmia, aerotèrmica o aïllaments, entre altres. Treballarem
per fer possible que les ordenances fiscals redueixin fins el 95%
dels impostos a qui fa obres sostenibles i redueixin fins el 50% de
l’IBI durant 10 anys (fins a 1000 euros) a qui posi plaques solars
fotovoltaiques amb potència superior a 1,5 KWh. A més a més,
promocionarem un concurs pel subministrament elèctric públic, on
només les empreses elèctriques 100% verdes hi puguin concórrer.

•

Iniciarem la compensació i reducció progressiva de les emissions
de CO2 en tot el consistori per adequar-nos als objectius concrets
de la UE, a assolir el 2020 i el 2030, per a la reducció d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle i certificant els espais com a “neutres
d’emissions”.

La “compensació” és l’acció de neutralitzar la quantitat d’emissions de
CO2 (petjada de Carboni) que emet una persona, empresa o organització quan
fa una activitat, invertint econòmicament en un projecte per la millora del medi
ambient i l’entorn social on es desenvolupa. Donarem prioritat a crear aquests
projectes de forma local, renovant o actualitzant materials, instal·lacions, etc.
•

Volem millorar la gestió de residus per facilitar la recollida
selectiva i optimitzar els recursos per assolir un municipi més
net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten
@ercametllav
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desbordaments, problemes de males olors i sorolls, i es guanya
espai públic. Promourem un estudi de viabilitat i implantació total
o sectoritzada per la recollida porta a porta (PAP), ja que aquests
programes augmenten i regulen els nivells de recollida selectiva i
recuperació aconseguint un balanç econòmic favorable: la reducció
de la freqüència de recollida de la fracció resta, la redistribució de
recursos per tal d’augmentar la captació de matèria orgànica, l’ús
de vehicles no compactadors, la desaparició de les despeses de
manteniment, neteja i reposició dels contenidors de carrer i el cost
del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes
integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon), i el cost
net general, majoritàriament, és favorable.
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•

A partir d’aquesta aplicació sabem que els sistemes complementaris
de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.)
tendeixen a funcionar millor i per això revisarem l’horari de la
deixalleria i les bonificacions segons l’ús. A més podrem crear una
zona de recuperació de materials per afavorir-ne la reutilització o
restauració.

•

Incentivarem l’ús de la deixalleria incloent l’actual carnet de la
deixalleria al Carnet Ametlletà per a tots els propietaris subjectes
al pagament de taxes d’escombraries. Crearem campanyes de
conscienciació on explicarem el funcionament de les bonificacions,
les diferents iniciatives sobre l’ús correcte dels serveis de gestió i
recollida de residus disponibles al poble, a més d’altres campanyes
informatives en relació al compostatge, les energies renovables i
d’autogeneració, per tal de sensibilitzar sobre la importància de
reciclar per al medi ambient.

•

També donarem la informació als usuaris per consultar l’estat de la
seva bonificació amb el seguiment i el control de les entrades a la
deixalleria. En la mesura del possible treballarem per augmentar el
percentatge de bonificació en la taxa d’escombraries.
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•

Promourem municipalment (d’acord amb els tècnics i els acords
de govern) propostes per planificar les obres per tal de construir
o reconvertir habitatges de manera eficient i amb tècniques
i materials sostenibles (habitatges ecològics, amb materials
sostenibles i eficiència energètica). Per incentivar aquest tipus
d’actuacions crearem, en aquest sentit, ordenances municipals
favorables a la creació d’empreses, i potenciarem que vinguin a
l’Ametlla empreses de caire ecològic, amb avantatges fiscals.

•

Reprendrem i promocionarem de manera adequada el cotxe de
quatre.

Mobilitat
Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de
la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions
o condicionants en algun moment de la vida. Alhora, esdevé un element
fonamental per a la consecució d’una societat basada en la igualtat de drets
i oportunitats; dota els ciutadans d’autonomia i els proporciona mitjans per
desenvolupar una vida social i laboral activa.
•

Per implementar-ho adequarem l’accessibilitat als edificis
municipals garantint que s’incorporen els criteris d’accessibilitat
universal, entesa com el conjunt de característiques que fan possible
que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de
persones en condicions de confort, seguretat i igualtat. Ho farem,
com a mínim, amb els paràmetres legalment establerts i de manera
coordinada amb tots els plans sectorials que s’impulsin i executin al
municipi.

•

Fixarem una partida específica anual per millorar la circulació de
vianants, de les persones amb mobilitat reduïda, famílies amb
cotxets, etc. Perquè tots hem pogut comprovar que és pràcticament
@ercametllav
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impossible fer un tram de carrer a qualsevol lloc del poble sense
haver de baixar de la vorera o havent d’esquivar arbres, senyals de
trànsit i altres entorpiments. Perquè fins ara l’Ametlla del Vallès és
un poble més pensat per als cotxes, i no per als vianants. Perquè
les nostres voreres són estretes, no tenen rampes per a facilitar
l’accés i moltes vegades estan malmeses. Creiem que és necessari un
manteniment constant dels nostres carrers, perquè tenim al voltant
de cent quilòmetres de carrers al poble aquesta és una tasca que cal
escometre de manera constant.
•

També revisarem les mides de les places d’aparcament de tot el
poble, perquè siguin més còmodes, pràctiques i accessibles, i a més
a més s’adeqüin a l’ús que se n’ha de fer, sigui aparcament rotatori
(zona blava) o normal (zona blanca).

•

Amb l’objectiu millorar la mobilitat al nostre poble és necessari
actuar sobre el pla d’urbanisme. L’urbanisme del municipi de
l’Ametlla del Vallès està condicionat per les diferents urbanitzacions
que envolten el centre de la població i que, en bona part, utilitzen
la seva trama urbana per accedir a la connexió amb la C-17. Els
objectius que ens proposem són: pacificar el centre urbà mitjançant
la derivació del trànsit rodat; fomentar l’activitat econòmica i
social en espais ja existents, i millorar la connectivitat de les
urbanitzacions per tal d’incrementar la seguretat dels nuclis
habitats que només tenen una via de sortida.

Indústria, comerç local i de proximitat i turisme
Tenim la sort que el nostre poble està situat en un dels eixos principals
de comunicació que uneix Barcelona-capital, el sector industrial vallesà,
Granollers-capital de comarca i Osona. Els nostres polígons estan directament
connectats a aquest eix i poden ser la dinamització més important respecte
dels recursos econòmics que poden repercutir directament a la millora de
l’entorn urbanístic i serveis municipals per aconseguir, d’aquesta manera, un
24
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guany qualitatiu evident.
•

Hem de crear sinergies amb sectors industrials veïns, col·laboracions
amb vivers d’empreses i promoure trobades amb empresaris i pimes
per fer aflorar noves oportunitats de negoci.

•

Potenciarem l’Ametlla Comerç Actiu com una gran entitat, sense
ànim de lucre, amb l’objectiu principal de promocionar el petit
comerç. Organitzarem diversos actes populars i d’animació
comercial durant l’any amb la finalitat d’ajudar a promocionar els
nostres comerços perquè en gaudim tota la gent de l’Ametlla i els
visitants. Un comerç viu fa un poble viu, i viceversa.

•

Recuperararem els recursos disponibles que s’havien creat des
de l’Ajuntament, com els recorreguts per l’Ametlla i potenciar el
Centre d’interpretació del territori de l’Ametlla del Vallès (CITA),
museu virtual de les postals, arxiu municipal, ràdio, ampliar la Sala
Sindreu… Tots aquests i altres són equipaments i serveis que hem
pagat entre tots els ametllatans i ametllatanes, i cal que tornin a
reviure i s’adeqüin als nous temps. No volem deixar morir el que ja
existeix i han fet els governs municipals anteriors, sinó que creiem
que cal mantenir les bones idees i adequar el que ja tenim als usos
que considerem més interessants.

•

Potenciarem els punts forts del poble (masies, Modernisme,
patrimoni natural, ermites, personalitats...) per donar a conèixer
l’Ametlla del Vallès com a municipi amb oferta cultural pròpia.
L’Ametlla és un poble de més de mil anys, amb molta història i molt
de patrimoni. Cal que fem valer el que ja tenim per donar a conèixer
les nostres particularitats com a poble, la nostra identitat. Cal que
es conegui l’Ametlla pel que és i pel que tenim, que és molt i molt
interessant.

Per fomentar la salut entre els nostres conciutadans i la cura i el
@ercametllav
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coneixement del nostre medi ambient farem un seguit d’actuacions de cara a
adequar camins i rutes en l’entorn natural:
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•

Volem renovar la senyalització de senders i camins rurals perquè
siguin transitables tant en bicicleta com a peu, i fer una proposta de
rutes BTT creant un centre de BTT (amb rutes marcades i amb GPS).
Farem més quilòmetres de carril bici, estudiarem la conveniència de
crear una zona d’acampada de campers i autocaravanes.

•

Cal fer de l’Ametlla un poble productiu potenciant la instal·lació de
noves empreses als nostres polígons, preferentment vinculades a
les noves tecnologies i al sector mediambiental. Es realitzarà un
estudi de viabilitat per un programa d’ajuts i incentius per afavorir
aquestes noves incorporacions al nostre teixit industrial. Una
altra línia d’actuació, en aquest sentit d’ampliació, serà mantenir
contactes amb la Cambra de Comerç per oferir localitzacions o naus
industrials desocupades a empreses que s’hi puguin establir.

•

Hem de fer que els nostres polígons estiguin correctament
senyalitzats i amb la informació adequada per facilitar-ne l’accés i
ús i a les empreses se’ls ha d’oferir la possibilitat d’aparèixer en un
directori web municipal actualitzat i complet amb contingut referent
a contacte i serveis.

•

Valorarem la possibilitat de crear un centre col·laboratiu en l’àmbit
de la formació professional i els oficis: un local o nau industrial
amb equipaments perquè els usuaris els puguin compartir, i amb
col·laboració amb la Diputació i la Generalitat volem considerar la
nostra iniciativa com a prova pilot perquè pugui ser implantada en
altres poblacions més endavant.
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Comunicació
L’Ametlla del Vallès és un poble en el qual, encara que la major part de
vegades no ho sembli, hi ha una activitat constant. El fet que una gran part
de la nostra població es tanqui a casa per gaudir de la tranquil·litat, pensant
que és l’únic que poden trobar al nostre poble, ens indica que hi ha un greu
problema de comunicació. En aquest temps actual nostre, en el qual podem
tenir a l’abast gran quantitat d’inputs, és més que mai imprescindible crear una
molt bona estratègia de comunicació. La dificultat rau en saber fer arribar la
informació pels canals adients, i en el nostre cas, saber com fer que gent d’edat
molt diversa i de costums molt diferents puguin rebre la informació del que els
interessa i els és més proper de la manera adequada.
•

Ens proposem millorar la comunicació de l’Ajuntament cap als
veïns de l’Ametlla amb referència als àmbits següents: participació,
esdeveniments, entitats, comerços, Ajuntament, acció de govern i
plens. Així que tota la població tindrà un accés més senzill i còmode
a la informació i activitats per afavorir la socialització, cohesió i
participació.

•

Un dels medis de comunicació que totes les llars reben és el Diari
de l’Ametlla. Creiem que s’ha fet una deriva no apropiada del nostre
mitjà de comunicació local per excel·lència i ha deixat de ser neutral.
Creiem que els veïns i veïnes del nostre poble tenen dret de ser
informats amb la màxima objectivitat possible, i que el Diari de
l’Ametlla no ha de ser una eina de propaganda del Govern del poble,
sinó un mitjà de comunicació digne del seu nom. Vetllarem perquè el
Diari de l’Ametlla torni a ser una eina informativa i representativa de
tot el poble.

•

La pàgina web de l’Ajuntament resulta actualment feixuga, amb
informació poc actualitzada i amb moltes mancances, sobretot quan
parlem d’empreses, entitats i altres apartats que no tenen a veure
amb el grup de govern. És poc intuïtiva, poc còmode, no s’hi troba
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bé la informació, falta informació d’interès, hi ha pocs enllaços a
les entitats, la informació que no té a veure amb les notícies més
actuals no està actualitzada, la borsa de treball no és visible, és poc
atractiva… Creiem que és clarament millorable i actualitzable.
•

Ràdio l’Ametlla: després d’un intent per dinamitzar la ràdio, un
mitjà de comunicació local que va viure al nostre poble una època
d’esplendor ja fa alguns anys, actualment es fa servir, només, en un
taller a l’institut. Està clar que posar en marxa una ràdio local, amb
la gran oferta audiovisual que hi ha actualment no és viable, però
hi ha altres maneres d’actualitzar i utilitzar aquest recurs municipal
que és ben poc conegut pels nostres veïns i veïnes. Creiem que és un
recurs que poden fer servir tant les escoles i com l’institut. També és
un recurs que es pot fer servir en activitats per a altres grups d’edat,
tant per ajudar a comunicar-nos millor, com a promocionar entitats,
etc.

Activitats cíviques i associatives per reviure l’Ametlla
El valor de poble que des d’Esquerra Republicana us proposem
per recuperar la vida social i participativa és el de cohesió i sentiment de
pertinença de totes i tots nosaltres. Hem de recuperar l’ànima que havia tingut
l’Ametlla quan era referent de festa popular pels pobles veïns, sinònim de
qualitat de vida i poble actiu. I ho farem perquè ho vivim.
No hi ha millor manera de cohesionar un poble que unir-nos al voltant
de les seves festes populars, on tothom s’hi senti representat. Per estimar el
poble s’ha de conèixer, i l’Ametlla té molt de patrimoni immobiliari interessant
i important que ens ha de fer valorar positivament el nostre municipi. Les
entitats han de tenir-hi un pes important i ser l’eix social vertebrador, i han de
tornar a agafar pes les iniciatives més socials, del poble i per al poble.
•
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crear un circuit cultural a través de visites, xerrades, concerts,
jornades fotogràfiques, concursos de pintura i dibuix, o que les
associacions i escoles hi puguin realitzar activitats formatives.
D’aquesta manera integrarem famílies, farem cohesió social,
donarem a conèixer el patrimoni i diversificarem els recursos i el
panorama i potenciarem el civisme amb l’entorn.
•

Per fer créixer els nostres menuts amb les ganes de participar i
desenvolupar la vida al poble hem de procurar que existeixi una
oferta completa d’opcions que cobreixin les seves necessitats
lúdiques i socials. Cal promoure més activitats i espectacles infantils
de caire cultural i de lleure, millorar els parcs infantils i fer-ne de
nous amb aspectes educatius que cobreixin les noves perspectives
educatives de molts pares i mares (espais oberts, lliures, que
estimulin la imaginació, la creació…).

•

Prioritzar i augmentar el suport a la joventut del poble en tots els
àmbits és una de les nostres puntes de llança.

La partida de la regidoria de joventut s’augmentarà. Els joves són el futur
del poble. Els hem d’entendre, preguntar i que s’impliquin a fons en el poble. La
creació del Consell de Joves de l’Ametlla serà prioritari.
•

Cal donar màxim suport a entitats joves de caire educatiu en el
temps de lleure (esplai GEPA i recuperar el Casal de Joves El Crit),
així com promocionar-ne altres per augmentar l’oferta segons les
necessitats existents. Atendre els joves en les seves necessitats de
lleure no es redueix a oferir-los algun concert de música de tant
en tant. Els joves han de tenir veu i vot en la decisió de les seves
necessitats, han de sentir que se’ls escolta i se’ls té en compte, s’han
de promoure les seves iniciatives, i han de trobar a l’Ametlla del
Vallès raons per quedar-se al poble i sentir-s’hi atesos. Parlarem
amb Casals de Joves de Catalunya per tenir dinamitzador a l’Ametlla
i així tornar a engegar el casal de Joves a l’Ametlla.
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•

Tornarem a fer la Festa Major més participativa pel que fa a les
entitats, perquè han de ser-ne el motor. Una Festa Major feta per
tots i per a tots. Una Festa Major més nostra. De la mateixa manera
ens proposem recuperar les Olimpíades que s’havien fet a diversos
indrets del poble i que tanta participació i acceptació tenien, per tal
de dinamitzar i cohesionar tots els veïns.

•

Crearem activitats per les franges d’edat menys representades
actualment, perquè totes les persones de l’Ametlla del Vallès se
sentin del poble durant tot l’any i tinguin l’oportunitat de conèixer
els seus veïns i veïnes.

•

Promourem la creació d’entitats culturals noves (gegants, bastoners,
etc.) que puguin interessar a persones que potser en els seus llocs
d’origen les portaven a terme i s’hi poden sentir més identificades.
Acompanyarem la iniciativa de les persones que vulguin crear
associacions i entitats i farem promoció del seu esforç perquè es
converteixin en realitat de manera àgil.

•

Impulsarem les Jornades Modernistes com a referent lúdic, didàctic
i cultural. Integrarem el nostre patrimoni històric en aquestes
jornades i les promourem en el circuit de trobades modernistes
perquè aquest sigui un atractiu turístic més dintre de les accions per
a la promoció de l’Ametlla del Vallès de cara a l’exterior.

Tant en les Jornades Modernistes com en les altres fires i jornades que
proposarem mirarem que no sigui tant impotant la seva durada com la
seva singularitat. L’objectiu d’aquestes fires i jornades és que l’Ametlla
sigui coneguda i estimada, viscuda i visitada, tant per la gent del poble
com per als visitants. Per tant, caldrà que cadascuna tingui un segell
propi i reconeixible, i que per això es converteixin en una cita anual per
als visitants.
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Alhora, creiem que cal promoure més activitats o jornades en les quals
la gent nouvinguda pugui sentir-se còmode i mostrar-nos les qualitats
culturals dels seus països d’origen. Aquesta serà una manera d’integrar
els nostres veïns que provenen d’altres llocs. Fa temps que se senten
desatesos i han de deixar per a la intimitat els seus costums d’origen. La
nostra és una societat plural i històricament d’acollida. Volem fer visibles
totes les cultures que en formen part.
Continuarem donant suport a les entitats esportives, perquè aquest és
un dels grans patrimonis humans que tenim a l’Ametlla del Vallès. La
promoció de la salut i dels valors de què els practicants poden gaudir és
un incentiu social que no podem deixar perdre.
•

Facilitarem la creació de clubs o equips d’esports no practicats al
poble i proposarem la creació d’una associació esportiva global que
aglutini totes les entitats esportives municipals per tal d’agilitzar
gestions administratives, compres coordinades per aconseguir
millors ofertes, etc.

Una de les activitats que forma part històrica de la vida tradicional de
l’Ametlla del Vallès és el ball de gitanes.
•

Ens proposem enfortir les gitanes de l’Ametlla donant suport
a l’entitat mare (Comissió de carnaval i colles de gitanes)
proporcionant un local d’assaig definitiu.

Molta gent gran es queixa que, tot i estar ben atesos, tenen poca relació
amb grups d’edat diferents als seus, que les associacions de les quals
formen part no tenen relleu generacional, que no es dona valor a la
història que ells han viscut.
•

Cal donar suport a l’entitat de la gent gran, i escoltar-los, però
sobretot creiem que cal fer-los partícips de la vida social del poble.
A més, crearem punt d’esports adaptats a les seves necessitats,
promocionarem més matrícules a l’Illa Activa i farem un programa
@ercametllav
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per augmentar les activitats de salut i esportives que, a més, els
ofereixin l’oportunitat de conèixer i crear llaços d’amistat amb
persones d’altres franges d’edat.
•

Cal dinamitzar i promoure més sinergies entre entitats i escoles,
demanar-los accions que no els suposin feina extra i els suposi un
benefici per al seu interès, acompanyar-les en el seu dia a dia, fer
promoció activa i eficaç de les seves activitats, promoure que els
ciutadans sàpiguen quan, com i on apuntar-se a les activitats de les
entitats, la creació de la jornada d’entitats que proposem serà on
totes es trobin i puguin mostrar què fan i fer-ne propaganda (com
fira d’entitats, però participativa i ben organitzada, amb temps, i
que les activitats d’uns i altres no es molestin entre si).

100 dies, 10 accions
Fem poble perquè som poble, i per això us presentem les 10 accions que
portarem a terme durant els 100 primers dies:
1.

Auditoria de comptes de l’Ajuntament: serà necessària i prioritària
per saber l’estat financer i econòmic en el qual es troba l’Ajuntament
al final de la legislatura recentment acabada. S’haurà de saber de
quins recursos es disposarà per poder portar a terme i organitzar les
prioritats i les necessitats del poble durant el proper mandat.

2. Assessorament i contacte amb totes les parts implicades en el projecte
de Can Draper per reconduir la situació actual. No sabem del cert
quines són les accions que es podran portar a terme, però tenim
clar que treballarem fins l’últim moment per redreçar tant com sigui
possible la situació actual del projecte urbanístic del pla parcial de
Can Draper per tal d’aconseguir una solució molt més harmoniosa i
adequada. Per això, si tenim l’oportunitat de formar part del Govern
de l’Ametlla del Vallès ens farem assessorar per professionals de
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l’urbanisme i d’aquesta manera podrem proposar canvis. Perquè no
estem d’acord en el pla actual tal com està previst, i creiem que ha de
ser tota la població de l’Ametlla la que es pronunciï sobre aquest tema,
perquè fins ara no n’ha tingut una oportunitat real.
3. Retornar al Ple les competències que es van traspassar a la junta
de Govern, sobretot les que fan referència a temes urbanístics,
per fomentar així major consens en les decisions. Hi ha una sèrie
de competències que es poden decidir per consens i després de
la discussió al Ple de l’Ajuntament, o bé les pot assumir la junta de
Govern sense que l’oposició tingui veu ni vot. Volem que tots els grups
que conformaran el Ple puguin fer sentir les seves opinions i raons.
Perquè creiem que una democràcia plena necessita transparència en
les discussions i decisions.
4. Creació d’un calendari de trobades periòdiques amb totes les entitats
del poble per conèixer les seves inquietuds, necessitats i projectes.
Creiem que les entitats són el punt de trobada de les persones
actives que estimen el poble, i volem que la resta de ciutadans les
coneguin i en formin part. Perquè cal que les entitats tinguin un relleu
generacional. Revitalitzant les entitats, fent-les fortes, donarem vida al
poble.
5. Elaborar l’estudi de millora del web de l’Ajuntament per fer-lo més
intuïtiu, fàcil d’utilitzar i atractiu. Evidentment, caldrà dedicar-hi més
recursos. La conseqüència d’aquesta feina serà una millor comunicació
entre l’Ajuntament i la gent de l’Ametlla i els visitants del nostre poble.
6. Iniciar les converses amb el comitè d’empresa per millorar la relació
de llocs de treball del personal de l’Ajuntament. És necessari que
l’Ajuntament funcioni de manera més eficient i que el personal que
en forma part estigui conforme amb el que implica el seu lloc de
treball. Per poder diagnosticar que tot està en ordre o millorar aquells
aspectes que no acaben de rutllar caldrà portar a terme aquesta acció
juntament amb el comitè d’empresa de l’Ajuntament.
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7. Creació del Pla bàsic d’emergències municipals (PBEM). Aquest Pla
d’emergències és un pla territorial per a l’Ametlla del Vallès que ha de
contenir la previsió d’emergències, els recursos humans i materials
disponibles i les actuacions necessàries per afrontar aquestes
emergències. Inclourà els tipus de riscos que hi ha a l’Ametlla, quins
són els ordres jeràrquics, els protocols d’actuació i els mitjans dels
quals disposem. També inclou les directrius per restablir els serveis
i tornar a la normalitat. És important perquè en cas d’emergència
serà molt més fàcil informar la població, reduir els danys materials i
personals i solucionar-la gràcies a l’actuació prèviament coordinada.
8. Creació del Pla de rehabilitació dels edificis municipals. Cal posar
al dia els edificis municipals perquè segueixin la normativa actual
d’accessibilitat. També n’hi ha que, a més a més, han quedat antiquats
i resulten incòmodes per als usuaris en general, com per exemple el
pavelló. En aquest equipament, el pavelló, i també al camp de futbol,
a més, garantirem l’accés a les grades per a persones amb mobilitat
reduïda, cadires de rodes i cotxets. Amb aquest Pla farem una diagnosi
de la situació i podrem decidir la prioritat d’acció respecte de tots els
edificis de titularitat municipal.
9. Iniciar la xarxa de zones d’esbarjo i higiene canina (pipicans) de
l’Ametlla. L’Ametlla del Vallès és un poble amb una gran quantitat
d’espais naturals, però els propietaris de gossos troben a faltar un lloc
acotat on els animals puguin jugar amb altres gossos i fer exercici, i
on els propietaris tinguin també un punt de trobada per conèixer-se i
relacionar-se en una zona condicionada i ben il·luminada.
10. Identificar les zones escolars amb senyalística amigable per incentivar
el civisme i facilitar la mobilitat. D’una manera amable aconseguirem
que les zones escolars estiguin més pacificades i alhora deixin de ser
colls d’ampolla per als vehicles dels acompanyants.
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Sabem que podem fer-ho i volem fer-ho bé. Impulsarem
una nova manera de fer, de sentir i de viure. Nosaltres
fem poble perquè som poble.
No us demanem que ens feu confiança. El que volem és
que ens doneu l’oportunitat de guanyar-nos la vostra
confiança a base de fets i no només de paraules i bones
intencions.
Som els que fem avançar el país.
Construïm junts la majoria republicana.
36

@ercametllav

