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a vèncer 

 

 

 

 

 

1. JOAN RABASSEDA I FERRER1. JOAN RABASSEDA I FERRER1. JOAN RABASSEDA I FERRER1. JOAN RABASSEDA I FERRER    

49 anys, casat i amb dos fills. Portaveu del grup municipal d’ERC. Tècnic superior de 
l’Administració de la Generalitat, expert en sistemes de gestió de la qualitat i optimització de 
processos, ha exercit diverses responsabilitats tècniques i directives als departaments 
d’Agricultura i de Governació. Màster en Alta Funció Directiva. Màster en Gestió Mediambiental. 
Químic. Apassionat per Arenys de Munt, coneixedor del món local i de l'administració supramu-
nicipal. (Més informació a: http://blocs.esquerra.cat/joanrabasseda) 

 
2. TÒNIA VILA I PAITUVÍ2. TÒNIA VILA I PAITUVÍ2. TÒNIA VILA I PAITUVÍ2. TÒNIA VILA I PAITUVÍ    

Nascuda a Arenys de Munt fa 48 anys, casada i amb dos fills adolescents. Cicle formatiu de 
grau superior. Treballa a l’Administració pública, al Departament d’Ensenyament. Actualment 
és responsable de la Secretaria d’Imatge i comunicació de l’executiva local d’ERC. Ha participat 
en diferents grups mediambientals locals i  comarcals. Ha estat  implicada a les AMPES  i   
Consells Escolars.  Li agrada el cinema, llegir i la música del Barroc. 

 4. JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS4. JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS4. JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS4. JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS    

38 anys. Amb estudis d’Administració d’Empreses a ESEI i a University of Humberside, treballa 
actualment en la seva empresa de rehabilitació d’habitatges. Va ser un dels impulsors de la Cam-
panya 'Salvem Can Globus' i va participar activament en les tasques de difusió, imatge i comuni-
cació de la Consulta sobre la independència del 13S. És responsable de la Secretaria de Política 
Municipal d'ERC Arenys de Munt, des d’on analitza acuradament el pressupost de l’ajuntament i 
Secretari de Mobilització d'Esquerra Maresme. 

 3. MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER3. MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER3. MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER3. MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER    

48 anys. Diplomada en infermeria i postgraus d’especialització en cures intensives i en quiròfan. 
Mestratge en Gestió hospitalària i Serveis sanitaris per la Universitat de Barcelona. Especialista i 
docent en temes d’àmbit hospitalari, amb nombroses activitats de recerca i de presentacions en 
congressos, i membre de diferents associacions professionals. Experiència en gestió hospitalà-
ria en l’àmbit públic i privat. Mare de dos fills. Implicada en diverses activitats locals, amant de la 
música i l’excursionisme. Amb energia i vitalitat encomanadissa.  

 

5. JOAQUIM MACH I ABRIL5. JOAQUIM MACH I ABRIL5. JOAQUIM MACH I ABRIL5. JOAQUIM MACH I ABRIL    

53 anys.  Cap de Sala del Centre de Gestió d’Emergències de Bombers de Barcelona a la Sala 
Conjunta. Casat i amb dos fills. Regidor del grup municipal d’ERC des de juny de 2010 i presi-
dent de la Secció Local d’ERC a Arenys de Munt des de fa 6 anys, home de consens i garant dels 
valors republicans. Trenta anys en el Cos de Bombers avalen la seva experiència en el treball 
en equip i en la presa de decisions ràpida i responsable. 
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 LLISTA ELECTORAL MUNICIPALS 2011 LLISTA ELECTORAL MUNICIPALS 2011 LLISTA ELECTORAL MUNICIPALS 2011 LLISTA ELECTORAL MUNICIPALS 2011    

 

 

 

 

7. JORDI MAIMÍ I GIRBAL7. JORDI MAIMÍ I GIRBAL7. JORDI MAIMÍ I GIRBAL7. JORDI MAIMÍ I GIRBAL    

38 anys. Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió. Casat i amb 
dos fills. Actualment treballa a l’Administració local com a res-
ponsable del Departament d’Informàtica. Ha estat president de 
les JERC a Arenys de Mar i actualment és responsable de la 
Secretaria de Finances de l’Executiva Local. Participa activa-
ment en l’organització de la Breda del Pi Gros. És aficionat a 
l’esport,  especialment en curses de muntanya i mitges mara-
tons. 

 

 

 

 

13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO

Nascut a Arenys de Munt fa 34 anys. Pare de dos fills. Diplomat 

en magisteri d’Educació Especial. Mestre de primària i membre 

del Consell Escolar.  Ha col·laborat amb editorials en la creació 

de llibres per a l’ensenyament. Regidor de 2007 a 2010. Ha estat 

col·laborador actiu de moltes entitats i associacions del poble.  

Actualment és un component del grup de jazz “Arreuband”.

 
6. RAMON PUJOL I BAYO6. RAMON PUJOL I BAYO6. RAMON PUJOL I BAYO6. RAMON PUJOL I BAYO    

47 anys. Tècnic electrònic. Casat amb dos fills, membre actiu de la co-
missió organitzadora de la consulta per la independència de Catalunya 
del 13 de setembre, col·laborador de Decidim.cat en la divulgació de la 
consulta d'Arenys de Munt i en l'organització de les posteriors consultes 
fetes arreu del país. Apassionat per la història del nostre poble i del 
nostre país. Motorista de llarg recorregut, submarinista profund, fotògraf 
submarí i esforçat ciclista de muntanya. Independentista de pedra picada 
i optimista de mena. 

 
8. TERESA FORN I POL8. TERESA FORN I POL8. TERESA FORN I POL8. TERESA FORN I POL    

68 anys. Militant d’ERC des de l’any 1982 i ha estat regidora a 

l’ajuntament d’Arenys de Munt en el mandat que finalitzà l’any 

2007. Ha treballat en nombrosos àmbits dins del partit republicà. 

Casada i mare de dos fills bessons. Actualment dóna classes 

d’informàtica a l’Esplai i està molt implicada en el teixit associatiu. 

Dinàmica i activa, forma part de diferents associacions del poble. 

 

10. JOAN CARLES DE LA IGLESIA I FORMATGÉ10. JOAN CARLES DE LA IGLESIA I FORMATGÉ10. JOAN CARLES DE LA IGLESIA I FORMATGÉ10. JOAN CARLES DE LA IGLESIA I FORMATGÉ    

46 anys, casat i amb dues filles. Ha treballat molt anys al sector 

tèxtil. Actualment treballa de representant  de comerç. Implicat 

en el Hoquei on hi treballa activament, ocupant el càrrec de 

Secretari de la Junta. Les seves aficions són les motos, la vela i 

el submarinisme. 

 

9. JORDINA ROIG I BARBENA9. JORDINA ROIG I BARBENA9. JORDINA ROIG I BARBENA9. JORDINA ROIG I BARBENA    

Nascuda a Arenys de Munt fa 21 anys, està acabant la carrera 
de magisteri d’Educació especial. Compagina estudis i feina, a 
les tardes dóna classes i porta activitats amb nens.  És monito-
ra de les catecolònies i com a aficions li agrada molt passejar 
per Arenys de Munt i visitar llocs desconeguts. 

 

 

 

 

11. LAURA BORRÀS I ROSALES11. LAURA BORRÀS I ROSALES11. LAURA BORRÀS I ROSALES11. LAURA BORRÀS I ROSALES    

43 anys. Casada i amb tres fills. Llicenciada en Pedagogia per la 
Universitat de Barcelona. Nascuda a Barcelona, viu a Arenys de 
Munt des de fa anys. Voluntària de la Fundació el Maresme de 
Mataró per a persones amb disminucions psíquiques. Actual-
ment treballa en l’àmbit editorial amb materials educatius i 
didàctics. Afeccionada a la navegació i el ball. 

 

 

 

 

12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS

45 anys, casada i amb dos fills. Psicòloga. Treballa en el món 

educatiu des de fa 4 anys. Té una consulta de teràpia familiar. 

Per tradició familiar ha estat vinculada amb ERC des de sem-

pre. Aficions: caminar, bon cinema i la música.

    

 

14. JOAN PENYA I TORRENT14. JOAN PENYA I TORRENT14. JOAN PENYA I TORRENT14. JOAN PENYA I TORRENT

Nascut a Arenys de Munt fa 39 anys,  casat i pare de tres fills. 
Electricista de professió, ha col·laborat durant més de 15 anys 
amb l’esbart dansaire del Centre Moral,
escèniques. A la dècada dels 90 va ser monitor
colònies i actualment col·labora en els muntatges d’els Eskake-
jats.  

15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA

63 anys, casat amb dues filles i 4 néts. Relacions públiques, 

amb estudis d’Econòmiques i Recursos Humans. Treballa de 

Delegat d’una empresa holandesa de servei a petroquímiques. 

Per motius professionals viatja molt i dedica el poc temps de 

lleure a la família. Li agrada el futbol i els esports en general.

 
16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA

42 anys. Casat i pare d'una filla. Amb estudis d’electrònica.  
Actualment és copropietari d'una petita empresa del sector 
industrial. Apassionat del món del motor i lligat durant molts 
anys a l'organització de proves d'aquest esport a nivell nacio-
nal. Li agrada passejar per la muntanya. Nouvingut al poble des 
de fa 6 anys, però enamorat
del primer dia.  

 

17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN

37 anys. Casada i mare de dues filles. Llicenciada en Pedagogia 

i Màster en Logopèdia. Té un despatx a Arenys de Munt on exer-

ceix de logopeda. Ha estat vinculada amb el projecte d’ERC des 

de l’anterior mandat municipal. És amant de la natura, li agrada 

passejar amb la família i la lectura.
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13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO13. DOMÈNEC MONTERO I CARRASCO    

Nascut a Arenys de Munt fa 34 anys. Pare de dos fills. Diplomat 

en magisteri d’Educació Especial. Mestre de primària i membre 

del Consell Escolar.  Ha col·laborat amb editorials en la creació 

de llibres per a l’ensenyament. Regidor de 2007 a 2010. Ha estat 

col·laborador actiu de moltes entitats i associacions del poble.  

Actualment és un component del grup de jazz “Arreuband”. 

12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS12. ELIONOR HERNÁNDEZ I SOTERAS    

45 anys, casada i amb dos fills. Psicòloga. Treballa en el món 

educatiu des de fa 4 anys. Té una consulta de teràpia familiar. 

Per tradició familiar ha estat vinculada amb ERC des de sem-

pre. Aficions: caminar, bon cinema i la música. 

14. JOAN PENYA I TORRENT14. JOAN PENYA I TORRENT14. JOAN PENYA I TORRENT14. JOAN PENYA I TORRENT    

Nascut a Arenys de Munt fa 39 anys,  casat i pare de tres fills. 
Electricista de professió, ha col·laborat durant més de 15 anys 
amb l’esbart dansaire del Centre Moral, fent les il·luminacions 
escèniques. A la dècada dels 90 va ser monitor  a les cate-
colònies i actualment col·labora en els muntatges d’els Eskake-

 

15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA15. CARLES MARTÍNEZ I GARCIA    

63 anys, casat amb dues filles i 4 néts. Relacions públiques, 

amb estudis d’Econòmiques i Recursos Humans. Treballa de 

Delegat d’una empresa holandesa de servei a petroquímiques. 

Per motius professionals viatja molt i dedica el poc temps de 

lleure a la família. Li agrada el futbol i els esports en general. 

16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA16. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA    

42 anys. Casat i pare d'una filla. Amb estudis d’electrònica.  
Actualment és copropietari d'una petita empresa del sector 
industrial. Apassionat del món del motor i lligat durant molts 
anys a l'organització de proves d'aquest esport a nivell nacio-
nal. Li agrada passejar per la muntanya. Nouvingut al poble des 
de fa 6 anys, però enamorat i disposat a treballar des 

17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN17. SÒNIA PASTOR I ANTOLÍN    

37 anys. Casada i mare de dues filles. Llicenciada en Pedagogia 

i Màster en Logopèdia. Té un despatx a Arenys de Munt on exer-

ceix de logopeda. Ha estat vinculada amb el projecte d’ERC des 

de l’anterior mandat municipal. És amant de la natura, li agrada 

passejar amb la família i la lectura. 

 

 

 

 

18. GEORGINA MAYNOU I VIRGILI18. GEORGINA MAYNOU I VIRGILI18. GEORGINA MAYNOU I VIRGILI18. GEORGINA MAYNOU I VIRGILI 

34 anys. Casada i mare de dos fills. Té estudis de Dret. Afeccio-

nada a la música i la lectura, ha participat en el projecte d’ERC a 

Arenys de Munt en anteriors mandats municipals. En l’àmbit 

associatiu ha participat activament en l’organització d’actes 

festius i lúdics com a  membre de la Comissió de Festes. 

 

 

 

 

19. SUSANNA CAMBRAY I GISPERT19. SUSANNA CAMBRAY I GISPERT19. SUSANNA CAMBRAY I GISPERT19. SUSANNA CAMBRAY I GISPERT    

52 anys. Casada i mare de dos fills. Observadora del dia a dia a 

Arenys de Munt, ha participat en el projecte d’ERC  en anteriors 

mandats municipals. En l’àmbit associatiu, ha format part de 

l’AMPA de l’escola Sant Martí i de la Junta de Patinatge Artístic 

d’Arenys de Munt. 

 

 

 

 

20. ANTONI SALVÀ I SOLER20. ANTONI SALVÀ I SOLER20. ANTONI SALVÀ I SOLER20. ANTONI SALVÀ I SOLER    

76 anys. Tècnic agrícola. Militant d’ERC des de la recuperació de 

la democràcia, considera la honradesa com a un dels principals 

valors republicans. Regidor d’ERC a Arenys de Munt durant el  

mandat municipal 1983-1987. Afeccionat als escacs i coneixe-

dor de l’evolució històrica de la vila d’Arenys de Munt. 

 

 

 

 

21. FRANCESC GONZÁLEZ I GALLEGO21. FRANCESC GONZÁLEZ I GALLEGO21. FRANCESC GONZÁLEZ I GALLEGO21. FRANCESC GONZÁLEZ I GALLEGO    

53 anys. Casat i pare de 2 fills. Treballa al bar del pavelló del 

Torrent d’en Terra. Té els orígens a la Granada franquista i és 

català de soca-rel. Coneixedor del món de l’esport, el trobareu a 

la Penya Barça i a totes les “mogudes” del seu barri: Ca 

l’Aranyó. 

 

 

 

 

22. TERESA ROURA I ANGLADA22. TERESA ROURA I ANGLADA22. TERESA ROURA I ANGLADA22. TERESA ROURA I ANGLADA    

65 anys. Casada amb un fill i dos néts, en Pau i en Lluc. Va tre-
ballar al sector tèxtil, actualment està jubilada. . Col·labora a la 
Marxa dels Termes des dels seus inicis, a la Breda de la Plaça i 
en defensa dels animals (DADA). Dintre de les seves aficions 
destaquen el Barça, sortir a caminar i les sèries de TV3. 

 

 

 

 

23. ANTONI TORRENT I ALSINA23. ANTONI TORRENT I ALSINA23. ANTONI TORRENT I ALSINA23. ANTONI TORRENT I ALSINA    

66 anys. Casat i amb tres fills. Delineant mecànic, actualment 

està jubilat. Regidor d’esports en el primer Ajuntament demo-

cràtic després de la Dictadura, en el que ERC va assolir majoria 

absoluta. Membre de l’equip d’escacs d’Arenys de Munt. Relaci-

onat amb diverses entitats i co-fundador de la secció de pati-

natge.  
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Fomentarem el consens i el diàleg. Les nostres  prioritats són:Fomentarem el consens i el diàleg. Les nostres  prioritats són:Fomentarem el consens i el diàleg. Les nostres  prioritats són:Fomentarem el consens i el diàleg. Les nostres  prioritats són:    

    SOPAR DE LA REPÚBLICASOPAR DE LA REPÚBLICASOPAR DE LA REPÚBLICASOPAR DE LA REPÚBLICA    

    

 

En el decurs del Sopar de Repú-
blica, i davant de 220 veïns i 
veïnes, vam  presentar la candi-
datura electoral per a les prope-
res eleccions municipals, una 
llista que combina la continuïtat 
dels actuals regidors amb noves 
incorporacions. 

L’acte, després de la benvinguda 
del President de la Secció Local, 
s’inicià amb la presentació d’un 
vídeo històric sobre l’època 
republicana a Arenys de Munt 
dels anys 30 i, també, del retorn 

a la democràcia el 1979. Un reportatge històric de gran qualitat tan en continguts 
com en presentació audiovisual. 

A l’hora del cafè, el periodista Marc Colomer va fer la presentació del diputat Joan 
Tardà, qui centrà la seva intervenció en el valors republicans i presentà el candi-
dat a l’alcaldia per a Arenys de Munt, Joan Rabasseda. 

Després de la projecció del vídeo “2007-2011, quatre anys construint l’alternativa 
de govern”,  que resumeix la tasca d’ERC durant el mandat municipal 2007-2011, 
el cap de llista va presentar un per un els 23 integrants de la candidatura. Final-

ment, integrants de candidatures històriques d’ERC que van assistir al sopar 
també van pujar a l’escenari i van fer-se una “foto de família” amb la llista 2011.  

La intervenció del cap de llista va cloure la vetllada en la que ERC d’Arenys de 
Munt va tenir cura de tots els detalls: des del “programa de mà” del Sopar, que 
incloïa el nom de totes les persones que han participat a les llistes d’ERC des de la 
recuperació de la democràcia, fins a les ampolles de cava etiquetades especial-
ment per al Sopar de la República, passant pels vídeo-reportatges elaborats amb 
la màxima qualitat i rigor.  

Amb aquest acte, ERC d’Arenys de Munt ha mostrat el seu potent equip i la seva 
rigorosa manera de treballar. 

 

PER ALS MÉS GRANSPER ALS MÉS GRANSPER ALS MÉS GRANSPER ALS MÉS GRANS 

Impulsarem un conveni per a que tots els residents de l’actual geriàtric Verge del Remei puguin ser acollits a l’altra residència, sense que això suposi cap cost addi-
cional per a les famílies. La gent gran d’Arenys de Munt podrà gaudir de les instal·lacions de la cèntrica residència en el marc del conveni establert, i transformarem 
l’actual residència Verge del Remei en un espai multifuncional, amb centre de diacentre de diacentre de diacentre de dia i altres instal·lacions per a la gent graninstal·lacions per a la gent graninstal·lacions per a la gent graninstal·lacions per a la gent gran.  

MILLORAR LA SITUACIÓ ECONÒMICOMILLORAR LA SITUACIÓ ECONÒMICOMILLORAR LA SITUACIÓ ECONÒMICOMILLORAR LA SITUACIÓ ECONÒMICO----FINANCERA FINANCERA FINANCERA FINANCERA de l’Ajuntament    a partir de dos àmbits de treball principals: 

  - Racionalitzar l’estructura organitzativa de l’ajuntament i l’empresa municipal GUSAM, aprimant l’Administracióaprimant l’Administracióaprimant l’Administracióaprimant l’Administració. 

        ---- Mancomunar serveis Mancomunar serveis Mancomunar serveis Mancomunar serveis (recollida d’escombraries, servei d’aigua i clavegueram, instal·lacions esportives, ...) amb els municipis propers. 

ENDREÇAR EL POBLE ENDREÇAR EL POBLE ENDREÇAR EL POBLE ENDREÇAR EL POBLE passa per millorar la neteja de l’espai públicneteja de l’espai públicneteja de l’espai públicneteja de l’espai públic i el manteniment de les instal·lacions municipals, per establir un Pla d’Usos de la Riera Pla d’Usos de la Riera Pla d’Usos de la Riera Pla d’Usos de la Riera a 
partir del consens amb veïns, comerciants i tots els agents implicats, i per modificar el planejament urbanístic. 

PER ALS JOVESPER ALS JOVESPER ALS JOVESPER ALS JOVES    

---- Youth on the move Youth on the move Youth on the move Youth on the move. . . . Des de l’ajuntament facilitarem les gestions per als qui vulguin anar a treballar o a aprendre idiomes a d’altres països de la Unió Europea en 
el marc del programa “Youth on the move”, que té per objectiu aconseguir més oportunitats per als joves. 

---- Brigada Jove Brigada Jove Brigada Jove Brigada Jove. Durant els mesos de juliol i agost, l’ajuntament contractarà joves entre16 i 18 anys per a dur tasques de manteniment i neteja de l’espai públic. Els 
estudiants o els joves sense feina podran tenir una feina retribuïda, a jornada parcial, que reforçarà les actuacions de la Brigada Municipal. 

----    FestestestestArenyrenyrenyrenySportportportport. Facilitarem l’esbarjo dels joves arenyencs potenciant concerts i activitats lúdico-esportives a redós de la riera de Sobirans. 

PER A ENTITATS i ASSOCIACIONSPER A ENTITATS i ASSOCIACIONSPER A ENTITATS i ASSOCIACIONSPER A ENTITATS i ASSOCIACIONS    

- Mantindrem  col·laboració estreta amb  el teixit associatiu, complirem els terministerministerministerminis per al pagament de les subvencions subvencions subvencions subvencions i n’augmentarem la dotació econòmica.  

- Impulsarem l’obra del cobriment de la tribuna del camp de futboltribuna del camp de futboltribuna del camp de futboltribuna del camp de futbol amb un sostre de plaques solars, que permeti la producció d’energia elèctrica.- Impulsarem 
l’obra del cobriment de la tribuna del camp de futboltribuna del camp de futboltribuna del camp de futboltribuna del camp de futbol amb un sostre de plaques solars, que permeti la producció d’energia elèctrica. 

- Sol·licitarem la declaració de Bé Cultural d’Interès Local per a la Sala CorriolesSala CorriolesSala CorriolesSala Corrioles del Centre Moral, i ens comprometrem fermament amb l’entitat per a la comme-
moració del seu primer centenari, l’any 2013. 

OFICINA D’HABITATGE LOCAL OFICINA D’HABITATGE LOCAL OFICINA D’HABITATGE LOCAL OFICINA D’HABITATGE LOCAL per a gestionar tot allò relacionat amb l’habitatge. Oferirem totes les garanties per als propietaris d’habitatges que el vulguin llogar i 
ajuts per a rehabilitacions i manteniment. Per als qui busquin habitatge, l’oficina gestionarà ajuts i programes per a garantir un lloguer just i l'ús social d'habitatges ús social d'habitatges ús social d'habitatges ús social d'habitatges 
desocupatsdesocupatsdesocupatsdesocupats. 

PRIORITZAR LA INVERSIÓ EN ESPAI PÚBLICPRIORITZAR LA INVERSIÓ EN ESPAI PÚBLICPRIORITZAR LA INVERSIÓ EN ESPAI PÚBLICPRIORITZAR LA INVERSIÓ EN ESPAI PÚBLIC, en la millora de carrers, places, jardins, contenidors soterrats, etc. perquè la realitat econòmico-financera de totes 
les Administracions públiques no permetrà grans inversions per a la construcció de nous equipaments. La prioritat en inversió serà ACABAR LA RIERAACABAR LA RIERAACABAR LA RIERAACABAR LA RIERA d’una vega-
da, millorar el projecte d’urbanització superficial, enllestir els trams de vorera que falten, pavimentar-ne la llera amb materials ecològics, i no acceptar l’obra de 
canalització fins que funcioni correctament. 


