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Balanç  
del primer 
any de 
mandat 
a BiRF

Feina feta

26 de maig del 2019, espai 1 d’Octubre 
de Bigues. 8 h del matí. Trobada 
d’apoderats d’Esquerra Republicana-
Independents de Bigues i Riells del Fai.
Ningú, ni els més optimistes, 
imaginàvem que unes hores més tard 
estaríem celebrant una majoria bastant 
més que absoluta. 
Confiàvem en tenir majoria, si pogués 
ser folgada millor, però mai en els 
termes en els que es va produir.
Estem convençuts que va ser producte, 
entre altres coses, de la feina realitzada 
al municipi en el mandat anterior.
Aquest èxit era, primordialment,  
un repte de compromís, responsabilitat  
i feina.
Des de la Secció Local donàvem  
i donem tot el suport a l’equip de nou 
regidors, d’un total de tretze, que el 15  
de juny del 2019 varen prendre 
possessió dels seus càrrecs  
al Consistori.
Tres regidors veterans amb 
l’experiència de l’anterior mandat 
han acompanyat els sis novells en les 
tasques de les seves Regidories,  
a fi de donar compliment a les fites
marcades al programa electoral.
Començàvem a greixar la maquinària 
quan la COVID-19 obligà a fer un esforç
suplementari. Calia reinventar-ho tot, 
ser imaginatius, explorar solucions mai

imaginades. No parlem de les 
teleconferències, sinó de com donar 
vida al municipi en una situació mai 
prevista.
Els escrits, que venen a continuació, 
descriuen de primera mà, per part dels 
Regidors, d’aquelles accions dutes  
a terme i fets esdevinguts durant 
aquest primer any de mandat.
Hi ha escrits que descriuen  
el perllongament de la tasca feta durant 
els quatre anys anteriors i d’altres que 

constaten la novetat i una situació no 
esperada. Encara queden tres anys  
de feina i més feina. Des de la Secció 
Local us animem a participar a les 
reunions que cada dimarts, a les 8 h.  
del vespre, de forma telemàtica. En 
aquestes reunions tenim informació 
de primera mà de les activitats que es 
fan al Consistori i podeu expressar les 
vostres opinions i intercanviar idees de 
com afrontar els problemes del nostre 
Municipi. Us hi esperem.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Bigues i Riells del Fai

Estem a la vostra disposició  
a través dels següents canals:

biguesiriells@esquerra.cat  

Bigues i Riells del Fai

@ERC_BiR

@erc_bir

@esquerrabiguesiriells
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Serveis Socials

Igualtat

Habitatge Digne

Joventut

Els resultats aconseguits durant  
i després del confinament són  
un clar reflex de col·laboració  
i de la gran feina feta. La covid-19 
ens ha obligat a revisar els ajuts  
i l’assistència per respondre  
a l’augment de desigualtats socials.
De tot el que hem viscut em quedo 
amb les trucades fetes als veïns  
i veïnes per veure com es trobaven 
i les respostes que ens donaven. 

L’equip humà, tècnic i professional com el que tenim a 
l’Ajuntament ha estat clau per fer front a la situació,  
i retenim el sentiment de gratitud i de reconeixement que 
es mereixen, com també la xarxa de voluntaris.
El nostre compromís ara és recopilar tota l’experiència  
i transformar-la en polítiques permetin millorar la vida  
de tothom, especialment de la gent gran. Hem de canviar 
models d’atenció i buscar i donar espais. Per això hem 
impulsat un centre de dia per atendre aquestes necessitats.
Respecte als ajuts socials, treballem perquè serveixin per 
donar segones oportunitats a les persones. 
Estem en contacte amb tots els organismes supramunicipals   
i gestionem tots els ajuts, beques i recursos disponibles.

El canvi de nom de la regidoria de la Dona a regidoria 
d’Igualtat no és només gramatical, és de fons.

 – En breu presentarem el Protocol per a la prevenció, 
detecció i abordatge de l’assetjament sexual per raó 
de sexe, orientació sexual o identitat de gènere de 
l’Ajuntament, ja iniciat al mandat anterior amb  
el personal de la casa;

 – Hem revisat els llocs de treball, per eliminar  
les desigualtats laborals;

 – Seguim elaborant el Pla d’igualtat de l’Ajuntament;
 – Impulsarem un Pacte local contra la violència masclista;
 – Mantindrem el suport a les associacions i treballarem amb 
elles per a defensar, denunciar, i visualitzar les situacions 
d’injustícia i discriminació;

 – Mesurarem la participació de dones i homes en les 
activitats municipals i valorarem els resultats en clau  
de gènere i d’igualtat;

 – Treballarem transversalment temes de salut, educació, 
urbanisme, participació, economia....

 – Mantindrem les polítiques ja iniciades a la Mancomunitat 
en d’igualtat d’oportunitats: SEOVT, Escola de persones 
Adultes, Dones Juristes...;

 – Potenciem la presència dels col·lectius Feministes i LGTBI  
als mitjans de comunicació;

 – Hem declarat Bigues i Riells del Fai municipi feminista, 
que ens insta a complir el decàleg per a la construcció 
de ciutats feministes: perspectiva de gènere per a futurs 
projectes urbanístics i la revisió dels actuals.

Maria Teresa Escobar Josep Anton Tripiana

S’han renovat els convenis 
amb Sorea i Estabanell i 
Pahisa per eixugar deutes de 
subministraments. 
També s’ha mediat amb entitats 
bancàries per a ajudar a afrontar 
el pagament d’hipoteques i de 
lloguers.
En col·laboració amb el Col·legi 
d’Advocats de Granollers, s’ha 
aconseguit el següent:

 – De 7 consultes obertes amb anterioritat, 3 usuaris han 
arribat a un acord a favor seu; de les restants, 2 encara 
estan obertes, una altra s’ha tancat per inactivitat de 
l’usuari i la darrera s’ha tancat sense resolució.

 – De 25 consultes noves: 14 han estat sobre hipoteques: 
5 s’han resolt favorablement; 5 han estat tancades per 
inactivitat dels usuaris; 4 resten obertes. Una consulta 
sobre la clàusula ‘terra’ s’ha resolt favorablement.

 – 8 consultes més han estat sobre lloguer entre particulars: 
6 s’han resolt favorablement (en dos casos ja hi havia 
data de desnonament). Una s’ha hagut de tancar sense 
resolució i la darrera resta oberta.

 – Una consulta per a la finalització del RDL roman oberta 
per negociació amb l’entitat bancària.

 – N’hi ha una altra per reclamació de deute a la que s’ha 
recomanat l’aplicació de la Llei de segona oportunitat.

Durant la covid19, l’Oficina d’Intermediació Hipotecària  
ha continuat funcionant de manera telemàtica. 
Projectes de futur
Negociem amb les companyies de subministrament per 
assolir convenis semblants als ja signats amb dues. 
Treballem amb Urbanisme per generar una major oferta 
d’habitatge, especialment per a la gent gran i els joves.

Primer any
 – Procés de renovació del Consell Jove per donar-li 
personalitat pròpia, més autonomia i objectius concrets.

 – Hem assolit els objectius en dues de les activitats amb 
pressupostos participatius que ara ja funcionen com a 
entitat: Fai Fest i Rural Trail.

 – Pla de gestió del nou equipament al Parc de Can Badell.
Durant el confinament covid19

 – Campanya de conscienciació sobre les normes  
del confinament;

 – Concursos per mantenir el contacte i activa la població 
jove, malgrat que l’espai jove estigués tancat.

 – En col·laboració amb la Regidoria de Cultura, programació 
de la FM de Bigues.

Projecte de futur
 – Dinamitzar i ampliar els usuaris al Parc de Can Badell, 
posant l’accent en la transversalitat i la captació de nous 
col·lectius.

 – Presència i incidència en zones freqüentades  
per adolescents a través d’un/a educador/a de carrer;

 – Incorporació al Consell Jove dels delegats dels estudiants 
de l’Institut Maria de Bell-lloc i de representants d’entitats 
esportives;

 – Generar diferents borses de treball destinades al jovent.
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Educació
Ens impliquem amb els centres 
del municipi, bo i respectant 
l’autonomia de cada centre i la seva 
particularitat. Per exemple amb:

 – La setmana de la mobilitat amb 
la implicació dels dos centres de 
primària i la Policia local; 

 – El concert de Santa Cecília, per 
primer cop al Teatre Auditori;

 – L’equip de psicòlogues 
municipals, educadores i tècnics 

d’educació i de serveis socials, treballen per detectar 
necessitats especials. 

 – S’han fet plecs de menjador pels quatre centres garantint 
la qualitat nutritiva i els aliments de quilòmetre zero.

Covid 19
 – S’han repartit equips i connectivitats;
 – S’ha preparat i repartit material pedagògic als alumnes 
que els ha calgut i s’han atès els informes escolars i altres 
necessitats que cada centre ha demanat a l’Ajuntament;

 – S’ha facilitat la neteja d’escoles i avançat el manteniment 
de centres, neteja d’espais que envolten els centres, 
material de seguretat per a les famílies i pel personal;

 – Hem facilitat la preinscripció presencial;
 – L’equip de psicòlogues ha fet un seguiment dels casos 
més vulnerables i la detecció  de situacions de dol.

Què farem?
 – Dotarem d’eines per millorar la competència digital a 
professionals, famílies i els alumnes;

 – Continuarem la socialització de llibres i llicències digitals  
i fer una xarxa de professionals de l’educació tant dins 
com a fora dels centres, junt amb la regidoria de Joventut. 

 – Treballem per aconseguir un PFI per propiciar més 
oportunitats en el món laboral o continuar els estudis; 

 – Treballarem amb les entitats esportives per potenciar  
els valors d’equip, tant a l’escola com en el temps d’esbarjo.

Tres formacions per a entitats: 
 – Protecció de dades; 
 – Espai web per a entitats,
 – Otenció del certificat digital  

 per a entitats. 
Activació d’un espai de recursos  
per a entitats al web municipal.
Procés intern per a revisar 
el model del Consell veïnal i, 
properament, sessió del Consell. 
Formació en participació per als 
equips de govern i tècnic.

Suport a la regidoria d’Educació pel Consell d’Infants.
Coordinació de la campanya de voluntariat per a la creació  
i repartiment de 1.000 mascaretes solidàries.

Administració electrònica i Transparència.
Actualització de la connectivitat dels locals municipals
per tal de millorar els recursos del personal de l’Ajuntament,  
i per tant, la tasca municipal. 
Avenços en la implementació de l’administració telemàtica:

 – Formació realitzada al personal de l’Ajuntament que dona
 – resposta a la ciutadania a través d’aquests programes  
i dispositius.

 – Suport a la Regidoria de Participació en l’organització  
de la formació sobre com obtenir el certificat digital  
per a entitats, que també han rebut, de manera 
telemàtica, els tècnics de l’Ajuntament.

Revisió de la informació disponible al portal de Transparència 
per avançar i oferir a la ciutadania un web on s’accedeixi  
a la informació necessària.

Riu Tenes
 – Millora del contracte de vigilància.
 – Avenços al projecte del camí fluvial.

Prevenció d’incendis
 – Nova fase de manteniment de 

totes les franges. 
 – Recordem a propietaris de boscos  

i parcel·les, de la conveniència  
de mantenir-los nets.

Convenis
 – Renovació amb Humana, Càritas 

i APINDEP i protectora d’animals;
 – Protocol de col·laboració amb les entitats animalistes.

Sostenibilitat
 – Plaques solars al Centre Cívic i Cultural El Rieral.

Salut i residus
 – Protocol de desinfecció de la via i dels equipaments;
 – Campanya per a l’ús correcte dels contenidors, mentre 
treballem en un nou contracte de gestió residus;

Entorn natural
 – Avenços en el catàleg de camins d’ús públic.

Eva Martínez Olada

Margarida Fontcuberta

Jesús Cano

Promoció econòmica i Turisme
Hem restructurat la programació de 
l’any i endegat mesures d’urgència.
Confinament covid 19

 – Contacte amb tots els 
establiments;

 – Informació dels serveis oberts: si 
feien servei a domicili, horaris i 
telèfon de contacte; 

 – Quan es va permetre l’obertura 
de la resta de comerços es varen 
incloure al llistat;

 – Pel que fa als mercats, vàrem ser dels primers municipis  
a permetre les parades de productes essencials;

 – Es va utilitzar l’estructura de la Fira de Proximitat de Riells 
del Fai per muntar les parades de productes essencials;

 – Visita, un per un, a bars i terrasses, i autorització de més 
espai a les voreres;

 – Campanya en favor de la compra local, encara vigent:  
missatges al web de l’Ajuntament, les xarxes socials  
i la televisió local; pancartes a la via pública; publicació 
d’un directori al web de l’Ajuntament; lliurament de bosses 
ecològiques als mercats; edició d’un vídeo promocional.

El contacte amb tots els negocis ha servit per adquirir  
un profund coneixement, i crear, per primera vegada,  
una base de dades completa i actualitzada.

Antoni Verdugo

Participació Ciutadana

Noves tecnologies, 

Medi Ambient



Riells del Fai
Què hem fet?
A Riells del Fai calia fer-nos visibles  
i accessibles. Hem portat la regidoria 
a un espai de trobada cada dimarts: 
hi hem conegut les inquietuds dels 
veïns i veïnes de les diferents zones 
del poble. S’han assentat les bases 
de l’Assemblea de Riells,   
per acomodar els assistents  
a les seves dinàmiques.
Què volem fer?

L’assemblea marcarà les línies d’actuació de Riells. Elaborarem 
el pla d’acció per a Riells. L’assemblea ha de ser una eina per 
desenvolupar el pla i pel seu seguiment de la implementació.
Pel que fa a temes més tangibles, cal fer millores a la plaça 
de la Sagrera, a la urbanització de Vall de Ros, al col·lector 
de la Vall Blanca (ja finalitzat), i altres actuacions puntuals 
per a la millora urbanística i de la via pública del poble.

Què hem fet?
 – Dinamitzar i obrir les comissions de cultura i de festes  
a la societat civil no vinculada a entitats;

 – Programacions regulars més enllà de les festes majors  
i les festivitats; 

 – El nou TAP ha ajudat a tenir més activitat cultural. Entitats 
locals i de fora tenen ganes de conèixer i treballar a la sala. 

 – Paral·lelament, busquem nous espais on apropar la cultura 
i l’oci a les urbanitzacions i a d’altres espais.

 – Treballem per diversificar l’oferta cultural: cinema, teatre, 
circ, música, espectacles infantils, tallers, xerrades… i les 
assignatures pendents són: les exposicions i les residències.

Què volem fer?
Treballem per la consolidació del Consell Cultural com  
a eina per canalitzar i potenciar les inquietuds culturals.
Serà a partir del seu funcionament que es podran desenvolupar 
espais de creació, residències artístiques, i espais d’exhibició. 
El seu objectiu arribar a diferents públics, i, de mica en mica, 
generalitzar-la en una necessitat del/s poble/s.

Judit Canal Bonamusa
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Mobilitat

Governació

Què hem fet?
 – Sensibilització i accions 

educatives dins de la Setmana  
de la Mobilitat Sostenible  
i Segura. Entre elles, participació 
a la Cursa del Transport cotxe-
Bus Exprés E7.

 – Setembre 2019, unitat de 
transport públic gratuïta per a 
l’acte Les Llegendes del Castell 
de Montbui;

 – En funcionament el 100 % de la línia E7. Pendent: la 
implantació en breu del bitllet senzill acordat Sagalés i 
prova pilot d’una App per a la compra del bitllet senzill.

 – Implementació de la ruta Bigues-UAB.

Joan Galiano

Cultura
Ha entrat en vigor el nou conveni i organigrama de la Policia 
Local. Arrel d’això, s’ha reforçat l’estructura assignant caps 
d’àrea ocupades pel caporal existent i tres nous caporals 
que ajuden al Caporal en Cap. Està en curs la convocatòria 
de places per nous agents. Els resultats s’han fet visibles en 
seguretat ciutadana, ocupacions il·legals, control d’habitatges 
i lluita contra el tràfic de drogues, junt amb l’estratègia 
conjunta amb els Mosos d’Esquadra. 
Governació ha assumit la responsabilitat de Protecció Civil.
També s’ha adquirit material:

 – Una armilla individual per a cada agent;
 – Un vehicle de patrulla nou i un de renovat, i un furgó;
 – Nous equips d’emissores;
 – Una pistola taser;
 – Càmeres de control d’accés al municipi.

Què farem? 
El 2021 es farà el tasllat de la base de la Policia Local a 
Montparadís i Protecció civil s’instal·larà a Can Coromines, 
amb la intenció de captar nous voluntaris i la nova plantilla.

Gestió
 – Millora de la relació entre les entitats usuàries del Pavelló;
 – Increment d’ajuts a entitats;
 – Planificació del nou equipament esportiu;
 – Tràmits pel sender de Petit recorregut (PR).

Obres
 – A la pista coberta del Turó: nou paviment i col·locació  
de tanques per a la pràctica de l’hoquei.

 – Al Camp de futbol: noves grades i arranjament del pàrquing;
 – Al Pavelló: nous paviment i tanca perimetral; col·locació 
de cortines; nova instal·lació d’aigua i descalcificador.

Activitats
 – Edició del díptic Beneficis de fer esport;
 – Organització d’esdeveniments i col·laboració amb 
competicions d’entitats;

 – Actes de reconeixement a entitats i invididuals;
Què farem?

 – Col·locar d’elements d’esports a l’aire lliure a Can Badell;
 – Més suport a les activitats físiques de la gent gran;
 – Adequació dels vestidors del camp de futbol.

Esports
Urbanisme

Per urbanisme pensat en clau 
sostenible, participatiu, inclusiu, 
social, i integrador de noves 
polítiques, treballem en dues línies:

 – Reactivar els punts nodals 
per noves centralitats i sinergies. 
Fruit d’això el projecte de la 
plaça de Riells, que a més serà 
qüestionat per la ciutadania de 
Riells del Fai; o bé el nou casal 
jove, exemple d’arquitectura 

ecològica, vinculat amb el parc i els altres equipaments de 
l’entorn, que han de genera un nou punt de trobada al centre.

 – Reinterpretació del pla urbanístic vigent amb modificacions 
puntuals per respondre a noves necessitats, per exemple: 
nous usos en plantes baixes dels locals a Can Feliuà, 
Can Viver, Ca la Maria, d’acord amb el Departament 
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Xavier Torre-Marin


