
1. Paquita Clarà
2. Josep Urpí
3. Joan Roura
4. Ramon Pujol

5. Pere Vila
6. Miquel Dachs
7. Joan Casals

8. Àngela Orra
9. David Pujol
10. Regina Sala
11. Jaume Pou

Treballarem
per a TOTHOM

Els municipis són una peça clau del país nou i millor, i són l’eina impres-
cindible per millorar la vida i el benestar de les persones de tots els 
pobles, viles i ciutats. El municipalisme republicà ha estat al costat de 
la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els 
drets polítics al vot, a la llibertat d’expressió i de manifestació i els drets 
d’associació i de participació, que han estat atacats per part de l’Estat 
espanyol.



SERVEIS SOCIALS - SALUT
1.  Continuar donant un bon servei i atenció a les persones per millo-

rar el seu benestar.
Teleassistència gratuïta per tothom.
Assistència domiciliària subvencionada per l’ajuntament.
Ajut per les persones en funció del grau de dependència (gestió 
llistes d’espera per a residencies, llicencies de carnet d’aparcament 
de minusvàlids).
Adequació i accessibilitat d’habitatges (llits articulats, alces, acces-
sos adaptats…).
Ajut per desplaçaments.
Servei de podologia subvencionat. 

2.  Impulsar i adequar un espai per poder destinar a centre de dia.
3.  Festa de la vellesa.
4. Continuar impulsant els horts solidaris, col·laborant amb El Tupí.

Col·laboració, també, amb la Marató de TV3.
5. Seguir amb les tardes al Centre.

CULTURA
1.  Continuar programant sortides i excursions culturals subvencio-

nades.
2.  Promoure i vetllar per una bona gestió del llegat de la Pilar Cabot.
3.  Fer una bona gestió de les festes populars (Festa Major, Fira de 

Sant Galderic, Sant Isidre, Diada 11 de setembre, incorporar festa 
dels Tonis…).

4.  Promocionar la interacció entre els diferents nuclis de Tavèrnoles a 
través de la programació d’activitats conjuntes i descentralitza-
des.

5.  Incentivar i promoure, en la mesura del possible, la fibra òptica a tot 
el municipi. 

6.  Inventari d’eines antigues del poble.

TERRITORI
1.  Promocionar el desenvolupament del Sector 2 del POUM per tal 

d’augmentar la oferta d’habitatges al poble.
2.  Normalitzar la situació a Fussimanya per equiparar-lo als altres 

sectors.
3.  Carril bici/vianants des del centre urbà fins a BV 5213 que enllaça 

Tavèrnoles amb Folgueroles.
4.  Crear una zona d’aparcament adequat a la zona de Sant Feliuet.
5.  Millorar la gestió de boscos, camins i les franges de protecció.
6.  Augmentar la partida per arreglar els camins rurals del poble i fer 

que el repartiment sigui més equitatiu i uniforme.
7.  Assessorament i suport al món de la pagesia.
8.  Bassa de purins: Promoure un ús racional de la gestió de purins que 

afecta a tota la població.

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
1.  Promoure les activitats de lleure creant sinergies amb els negocis 

locals aprofitant noves rutes o les existents.
2.  Pagesia: reactivar xerrades, cursos i sortides destinades al món ru-

ral (visites a granges, mercabarna, cursos d’interès per a la pagesia 
i autònoms i sortides a punts d’interès).

3.  Fira de Sant Galderic: actualitzar-la i posar-la al calendari de fires i 
festes populars catalanes: concurs de gos d’atura, exposició d’eines 
i tractors antics, raid hípic, etc…

4.  Promocionar el poble com a lloc idoni per a la celebració d’events 
diversos.

ESPORTS
1.  Mantenir i potenciar les activitats esportives per tal de donar ús a 

les instal·lacions existents.


