COMPTEM AMB TU
Som un grup de veïns de Sant Martí de Centelles, de la zona de
l’Abella i de la zona rural, que volem canvis.
Tenim clares tres premisses:
• El poble de Sant Martí de Centelles està compost per tots els que
vivim en el municipi.
• El govern de l’Ajuntament ha d’ajudar a tots els veïns en el desenvolupament del dia a dia. El fet de sortir elegit no suposa governar
d’esquena al poble que, amb les seus impostos sustenta i possibilita
la gestió municipal.
• Tots tenim el dret i el deure de saber què es fa amb els nostres impostos i decidir què és el més adequat per als interessos del poble.
D’acord amb aquests punts bàsics, us proposem el programa que,
vosaltres si voleu, podeu completar amb les vostres propostes enviant
un email a aracanvisantmartidecentelles@gmail.com i tindrem en
compte tots els vostres suggeriments i peticions a través de les xarxes
socials.
El nostre cap de llista, Xavier Serrat Sellabona, es compromet a no
cobrar cap sou, en el cas de ser elegit alcalde, i a no allargar el seu mandat per més de dues legislatures per garantir la renovació democràtica.

Aquestes són les nostres propostes inicials, la resta
dependrà de tots vosaltres, volem ser l’expressió
dels vostres interessos i comptar amb tots vosaltres
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URBANISME I SERVEIS
• Promocionar espais patrimonials de l’Ajuntament per a ús dels ciutadans.
• Rendibilitzar les instal·lacions esportives de l’Oller, habilitant competicions esportives, actes socials, concerts, etc.
• Potenciar la preservació de la zona protegida dels Cingles d’en Bertí, catalogada com a Xarxa Natura 2000 i Espai d’Interès Natural, mantenint l’entorn i els
animals que viuen en ell, facilitant l’ús dels GR que existeixen per a les zones
de caminades.
• Preservar el patrimoni rural, les zones de bosc i la pagesia.
• Revisar el contracte que es va realitzar amb Sorea per a la privatització de
l’aigua. Un dels seus acords era l’arranjament de la xarxa d’aigües del poble
abans de la pujada de les quotes que hem sofert tots, aquest acord no s’ha
complert íntegrament. Negociar amb Sorea tenint com a objectiu la desprivatització d’aquest servei bàsic.
• Promoure una consulta popular per a les actuacions que s’hagin d’efectuar en
matèria d’urbanisme, segons pressupostos municipals, de manera que entre
tots decidim quines són les obres més necessàries per al conjunt del poble.
Destinar un percentatge del pressupost anual a projectes del municipi i que
siguin escollits per votació.
• Eliminar barreres arquitectòniques i facilitar el moviment de persones amb dificultat i assegurar punts que suposen riscos per a les població.
CULTURA I CIUTADANIA
• Impulsar l’ús de l’oficina d’Atenció al Ciutadà, on tots podem expressar les nostres peticions, queixes o suggeriments, assegurant que totes seran contestades
i ateses.
• Potenciar activitats culturals com fires, trobades, concerts, actes literaris, exposicions d’autors locals i altres esdeveniments d’interès del poble.
• Potenciar zones d’aparcament i implantació de zones de càrrega per a vehicles
elèctrics.
• Crear zones de joc infantil i juvenil i adequar les ja existents. Portar a terme la
creació d’un Skate Park que ja hauria d’estar executat. Fer un estudi de viabilitat
per a la creació d’un circuit d’aventures, un espai per a un parc de salut amb
aparells de gimnàstica, petanca...
• Establir ponts de comunicació amb els municipis veïns. En aquest àmbit, en les
darreres setmanes ja s’han fet les primeres passes per crear un grup de treball

i de col•laboració amb Aiguafreda.
• Homenatjar anualment una veïna de Sant Martí de Centelles amb motiu del dia
mundial de la dona com seria posar el nom d’una dona a un carrer o plaça del
poble.
EDUCACIÓ I SALUT
• Desencallar la situació en la qual es troba l’escola Valldeneu pel que fa a necessitats d’espai. Treballar per trobar un nou emplaçament que satisfaci les
necessitats de l’escola, els infants i les famílies.
• Coordinar amb l’AMPA i l’escola les seves necessitats i afavorir en tot moment,
el desenvolupament de les activitats que se sol•licitin.
• Treballar amb els municipis veïns en un projecte de creació d’un Institut de
Secundària per donar continuïtat en l’educació dels nens i nenes del poble en
un entorn més proper.
• Revisar el patrimoni municipal amb la finalitat de situar l’Ambulatori en un lloc
més adequat, que no sigui l’Ajuntament, arribant a acords amb els organismes
corresponents.
ECONOMIA I TREBALL
• Potenciar Plans d’Ocupació, mantenint els acords ja existents, per a la contractació de ciutadans en situació d’atur del poble.
• Crear un departament d’Activació Econòmica que potenciï al nostre poble la
creació d’empreses dins el polígon industrial existent i la implantació de botigues i negocis en el nucli del poble. Concedirem beneficis fiscals municipals
a les noves empreses que vulguin implantar-se a canvi de la contractació de
veïns del poble en situació d’atur.
• Arribar a acords amb els propietaris forestals del municipi i les empreses que
generen biomassa i pèl•lets per netejar el sotabosc i les zones boscoses amb
arbres caiguts pel vent, per tal de minimitzar el risc d’incendis forestals i aconseguir un benefici addicional.
• Finalitzar les obres a la zona de Les Comes amb la depuradora que engegarà el
clavegueram pagat pels veïns de la zona ja fa anys. Sol•licitar les subvencions
necessàries i l’ajuda de les administracions implicades.
• Estudiar la possibilitat d’autoproducció d’energia per al municipi (fotovoltaics,
eòlica, biomassa...)

