
FEMPOBLE

Un any governantUn any governant
Les  dificultats heretades i 
nouvingudes no ens aturen

Pla de modernització de la
Policia Hem estat treballant
durant aquest primer curs
per definir les directrius i les
mesures adients per aconseguir
una policia local de proximitat, 
eficient i moderna. Aquest pla es

L’AMETLLA, MUNICIPI 
FEMINISTA
Des de la Secció Local, 
Esquerra Republicana a 
l’Ametlla del Vallès hem 
impulsat una moció, a 
la qual es van adherir 
la resta de grups, per 
declarar el nostre poble 
municipi feminista.

Això significa que 
s’hauran de crear o 
adaptar i aplicar un seguit 
d’accions que permetin 
repensar les maneres de 
fer que fins ara han regit 
la nostra realitat. Les 
dones ens hem de sentir 
tan representades com els 
homes. 

Hem de conèixer 
referents femenins, donar 
valor a les opinions de 
les dones i fer del nostre 
entorn un lloc segur i 
agradable per a tots i 
totes.
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L'Ametlla del Vallès

començarà a implementar a partir
del segon any de legislatura.

Millora en la relació de llocs de 
treball a l’Ajuntament Estem 
treballant amb els representants 
dels treballadors per tal de definir 

millor quines tasques corresponen 
a cada categoria salarial i de 
quina manera cal reorganitzar els 
recursos humans del consistori 
perquè l’ens públic sigui més 
eficient per a la ciutadania.

@donesERCametlla
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Primer any al capdavant de l’Ajuntament 

i hem viscut ventades, temporals com el 

Glòria i pandèmies d’àmbit global. Si sumem 

això a l’aprenentatge del funcionament de 

l’Administració local i pública com a equip de 

govern novell es podria resumir tot de forma 

senzilla: el primer any no ha estat fàcil. No 

vull que soni a excusa, en absolut. Només 

enumero uns fets i una realitat.

Però som positius. Estàvem i seguim 

preparats per assumir tots els reptes que 

sorgeixin en aquesta legislatura. Cada vegada 

més madurs i madures i conscients de les 

nostres grans possibilitats. Unes petites 

pinzellades del nostre treball: hem traçat les 

línies del Pla de Modernització de la Policia 

Local perquè sigui un referent a la comarca. 

Treballem colze a colze amb els barris. 

Donem suport i fem costat a les direccions 

dels centres escolars, a les AMPES i AMIPES 

i als seus protagonistes, els alumnes. S’han 
recuperat els pisos de protecció oficial 
del Maset Nou: més habitatges per als joves, 

la gent gran, les famílies i les persones en 

situació de vulnerabilitat. Hem posat les 

bases per redefinir el poble els propers anys 

engegant el nou POUM (Pla d’Ordenació 

Un any convuls, un any d’experiència

Un any d’alcaldia
Urbanístic del Municipi) per tal que l’Ametlla 
sigui el poble que la seva gent vulgui i 
desitgi. També s’està treballant amb projectes 

innovadors per promocionar el comerç 
local i de proximitat del poble. Farem que 

l’Ametlla sigui més sostenible canviant el 

model de recollida de deixalles, protegint el 

nostre entorn natural i liderant polítiques 
sostenibles per dur a terme una necessària 

transició ecològica. I traurem del calaix totes 

les fires que hi hem hagut de deixar a causa 

de la pandèmia perquè ens les mereixem.

Encarem el segon any de legislatura amb 

el principal repte d’adequar i conscienciar 

tothom que el virus segueix entre nosaltres. 

No ens relaxem, si us plau. No fem que 

aquests tres mesos de confinament no hagin 

servit per a res.

Treballarem, a més, per fer possible una 

recollida selectiva porta a porta, per fer 

efectives accions de participació ciutadana, 

per desplegar la fibra òptica al territori i així 

millorar la comunicació de les persones i per 

Ens hem adherit al projecte 360, 
que organitza la Diputació de 
Barcelona. Aquesta iniciativa 
permetrà portar a terme, amb les 
escoles i l’institut, el nou pla local 
d’educació, que també vol tenir 
en compte molts altres espais 
públics del poble per convertir-los 
en espais educatius (de lectura, 
de creació o de relaxament).

Adhesió al projecte 
360 d’Educació 

Perquè tots som poble, l’alcalde 
no gaudeix de privilegis respecte 
dels altres servidors públics.

Moltes de les fires i festes que 

no s’han pogut fer a causa del 

confinament per la Covid-19 

incorporaven novetats de les 

quals podreu gaudir ben aviat.

Fires i festes

fer que tots els veïns i veïnes us sentiu, encara 

més, part de l’Ametlla del Vallès. Bon estiu!

Pep Moret i Tanyà

Ni cotxe oficial
ni targeta de crèdit



Incentivem la participació ciutadana amb 

una càmera que emet els plens municipals 

en directe l’últim dilluns de mes a les 19.00h. 

Donem importància als torns de paraula 

dels veïns i veïnes al final del ple, i per això 

ens hem compromès a respondre totes les 

preguntes o a donar resposta personalitzada 

si no podem fer-ho el dia del ple. Hem 
exposat els comptes reals de l’Ajuntament 

perquè la ciutadania sàpiga amb què es 

compta per aquest any 2020.

Plens municipals més 
participatius

Fem Poble perquè Som Poble 3

Després d’estudiar les possibles opcions, hem 

resolt eliminar l’Esclat de la zona nova de 

Can Draper i pacificar la construcció dels 

nous habitatges, mantenint-ne la quantitat, 

modificant les volumetries i espaiant els 

edificis amb zones verdes.

Calia repensar la decisió de l’anterior Govern 

perquè no responia a les necessitats reals 

de la nostra població i perquè complicava 

l’entrada al poble des de la C-17.

Gràcies a l’acció de la dinamitzadora juvenil 

del PICA, que assisteix periòdicament a 

l’hora del pati a l’institut, s’està creant el 

grup de joves JAC (Joves ametllatans 

collonuts). L’Ajuntament dona suport a la 

feina de la dinamitzadora i anima els joves 

a posar en marxa el JAC. A més a més, ens 

comprometem a fer possible que rebin les 

formacions en el món del lleure adients a la 

seva franja d’edat. 

Així mateix, també animem la resta de joves 

del poble a organitzar-se segons els seus 

interessos i ganes de crear activitats, i els 

instem a comunicar-se amb nosaltres per tot 

allò que puguin necessitar.  

Juntament amb els pobles de la Vall del Tenes 

i amb la coordinació del Consell Comarcal i 

de la Generalitat de Catalunya s’ha creat un 

pla d’actuació pel control de la plaga dels 

porcs senglars. És un pla a llarg termini que 

s’havia de començar a implementar aquest 

febrer i s’iniciarà tan aviat com sigui possible. 

Les actuacions previstes estan pensades per 

minorar els accidents de trànsit, disminuir 

les destrosses a horts i jardins i millorar la 

seguretat a les zones urbanes i periurbanes 

del poble. La posada en marxa d’aquest 

pla no es pot aplaçar perquè la població de 

senglars està creixent descontroladament.

Can Draper Control de la plaga 
de porcs senglars

Hem realitzat un tractament per esponjar 

la terra que envolta les arrels de les alzines 
centenàries de Ca l’Arenys, que havia quedat 

compactada amb els anys. Les alzines corrien 

el perill de morir. Malauradament, n’hi ha 

hagut una que no s’ha pogut salvar. I hem 

decidit, després d’estudiar diferents opcions, 

reutilitzar la fusta del seu tronc en benefici del 

medi ambient reutilitzant-ne parts per fer-ne 

tamborets i un banc per la zona de davant 

el bar. Un altre fragment s’utilitzarà com a 

suport d’una pantalla per projeccions.

Recuperació de les alzines 
de Ca l’Arenys

Hem creat un pla per fer realitat la recollida 
selectiva porta a porta aquest proper 

2021. Mentrestant, s’incrementarà el número 

de contenidors a tot el poble i es millorarà 

el control de l’incivisme. També hem fet 

diverses campanyes per incentivar i millorar 

el reciclatge i hem eliminat al màxim possible 

els plàstics en les activitats organitzades per 

l’Ajuntament.

Recollida porta a porta
i gestió de residus

Les bases del programa reflectides en accions

Incentivem la 
dinamització juvenil



L'Ametlla del Vallès

Hem fet un llistat actualitzat de totes les 

empreses i comerços  del poble. S’està 

impulsant l’ACA vinculant els comerços que 

en formen part a la venda d’entrades de 

Carnaval i altres festes. La campanya «Fem 

poble, fem comerç local» i la inclusió dels 

nostres comerços a l’App «No et perdis» són 

altres accions per reforçar el comerç local.

Campanyes de promoció
del comerç local

Hem creat un grup amb les associacions 

que representen les famílies de l’alumnat 

de l’escola Cingles, l’escola Bertí i l’institut 

Xammar per treballar coordinats. La primera 

acció: Final de curs de l’Ametlla, un projecte 
unitari més enllà dels espais escolars.

Cooperació de les associacions 
de pares i mares d’alumnes

@ercametllav

Vols formar part 

de la nostra secció local?

T’agrada la política municipal, i més?

Quedem i coneix-nos! Apunta’t.

ercametlla.cat

wwwwww

lametllavalles@esquerra.cat

A causa de la Covid-19 s’ha hagut de 

cancel·lar la Festa Major tradicional. 

Hem optat per portar les activitats 
alternatives als barris. D’aquesta manera, 

també iniciarem el contacte amb les 

associacions per crear les trobades 

periòdiques amb els representants 

veïnals de cara a atendre les seves 

necessitats de forma més eficient. I si en 

algun barri no existeix cap associació, 

n’incentivarem la formació.

Festa Major als barris

Durant el temps de confinament hem 
mantingut totes les activitats gratuïtes 
que l’Ajuntament ofereix a la gent gran, 
com Ment Activa, Anglès, Català, Ioga o 
Gimnàstica,  mitjançant correus, trucades 
i classes virtuals. També s’ha fet una 
atenció personalitzada als majors de 65 
anys: les voluntàries, coordinades des de 
la regidoria, els han felicitat l’aniversari, 
els han donat el bon dia cada matí i 
els han portat la compra, i tot el que 
demanaven, a casa. També hem coordinat 
les voluntàries que confeccionaven 
mascaretes, bates, etc. i les hem 
repartides a les residències, hospital de 
Granollers, sanitaris del CAP, comerços 
del municipi, majors de 65 anys que ho 
sol·licitaven, als escolars... I tot gràcies a la 
col·laboració de Protecció Civil.

Tal com havien demanat els paradistes i 
l’ACA, hem recuperat la localització del mercat 
municipal al passeig, que l’antic Govern volia 
traslladar al centre comercial Sant Jordi. Hem 
repartit bosses reciclables com a prova pilot i, 
a més, s’està treballant per incorporar noves 
parades al mercat dels divendres. 

Mercat municipal

Estem treballant conjuntament les regidories 

d’Educació i de Medi Ambient per millorar 

l’aparcament, els camins per anar a l’escola 

i els camins rurals a la zona de l’institut 

Xammar i l’escola Cingles.  Creiem que és 

necessari que els nostres infants i joves 

puguin accedir als seus centres escolars 

amb seguretat i sense aglomeracions. A més 

a més, de cara al proper setembre volem 

fluidificar l’arribada i la recollida de l’alumnat 

als centres escolars.

Millora de la mobilitat a 
l’entorn escolar

Hem recuperat la gestió dels 35 habitatges 
de protecció oficial del Maset Nou. Tal com 
havíem programat, per afavorir els joves, la 
gent gran i les necessitats reals de les famílies 
vulnerables hem treballat transversalment 
amb Urbanisme, Joventut i Afers Socials per 
fomentar un lloguer accessible i facilitarem, 
així, l’habitatge a l’Ametlla.

Recuperació dels pisos
del Maset Nou
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Atenció a les persones
durant la Covid-19




