
Després d'uns anys de govern d'ERC a l'Ajuntament,

amb la col·laboració de tot un grup de suport, es va

decidir de crear la secció local d'Esquerra de

Vilablareix.

La finalitat era la de continuar donant suport a l'equip

de govern, treballant per fer un poble millor i poder

aplicar d'alguna manera els valors republicans

d'igualtat, fraternitat i llibertat. Continuem treballant

amb la mateixa finalitat i entusiasme, amb la

particularitat que ara complim 10 anys.

És per aquest motiu que el divendres dia 7 de juliol ho

celebrarem com cal. Hi esteu tots convidats.

Salut i república.

Joaquim Sala

President de la secció local
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...què hem fet? 2 anys de mandat
a Vilablareix

David Mascort,

� Hem seguit reduint la pressió fiscal sobre els veïns i veïnes.

� Hem mantingut el rigor pressupostari i la contenció de la
despesa.

� Hem seguit reduint l’endeutament i a finals d’any el
situarem en el 18’5% i paguem les factures amb una mitjana
d’11 dies des que entren a l’Ajuntament.

� Fomentem la formació del personal municipal i els dotem
dels recursos materials i tècnics necessaris.

� Seguim amb la política d’atracció d’inversions empresarials
a Vilablareix.

� Hem implementat el software de gestió de la informació
(GIS) a l’ajuntament. Això ens permet ser més àgils en les
gestions administratives que es fan amb els veïns i facilitar
l’accés a la informació municipal a través de la xarxa. Fem de
la transparència, la nostra forma de gestionar el pressupost
municipal.

� Oferim cursos de formació per augmentar l’ocupabilitat de
tots el veïns.

� Donem suport als emprenedors en l’estudi i disseny del seu
projecte empresarial i a la futura implementació d’aquest.

� Treballem perquè els col·lectius amb més risc d’exclusió
social (joves, dones i majors de 45 anys) tinguin oportuni-
tats laborals, gestionant i impulsant la borsa de treball coma
eina bàsica d’inserció laboral.

� Col·laborem amb altres administracions per aconseguir
ajuts per a dinamitzar l’economia del nostre municipi.

Jordi Frigola,

� Fem tot tipus de campanyes de sensibilització mediambien-
tal.

� Hem continuat impulsant la participació en la recollida
selectiva i en la recollida de residus porta a porta.

� S’han implementat mesures per a l’estalvi energètic als
equipaments municipals i a l'enllumenat públic.

� Continuem mantenint els camins rurals, rieres i zones
verdes del municipi.

� Impulsem unes accions de jardineria més sostenibles als
espais públics.

� Hem organitzat sortides a peu pels espais naturals del
Vilablareix més rural.

� Fem polítiques per promoure l’ús de la bicicleta.

� S’està redactant el Pla de Prevenció de Residus Municipal,
on detallarem totes les accions que farem per prevenir la
generació de residus.

� S’ha fet l’ordenança municipal sobre la gestió de residus.

� S’ha acordat planificar al llarg de l’any unes auditories en els
parcs infantils de tot el municipi, per poder-hi actuar en cas
que sigui necessari.

� S’ha contractat el servei de neteja de la via pública a una
empresa del tercer sector.

� S’ha millorat el parc mòbil de la brigada municipal.

� Hem creat una zona de pícnic en el parc del carrer Raset.

� S’ha fet una actuació integral, de manteniment i millora del
cementiri.

� S’han executat les obres de millora en un tram del C/Perelló,
ampliant voreres, soterrant serveis, canviant els tubs
d’aigua potable i construint un carril bici.

Marta Fusté,

� Des de l’any 2015 subvencionem classes i activitats en
anglès. Aquesta iniciativa tindrà continuïtat els pròxims
anys.

� Hem creat el Club de Lectura de Vilablareix.

� Fem les Nits de Can Gruart. Teatre de petit format amb
diferents espectacles.

� Fem les Tardes de Can Gruart. Espectacles de petit format
adreçats al públic infantil.

� Hem organitzat el concurs literari Relata’ns.

� Ens hem adherit i participem activament a Al Gironès
Llegim.

� Hem organitzat les Brigades Joves.

� Ajudem a formar als joves com a premonitors i després com
a monitors.

� Continuem amb el conveni PISCES amb l’Institut de
Vilablareix.

� Hem construït, amb els joves i per als joves, un skate-parc.

Pau Rovira,

� Hem completat les obres de millora del carrer Perelló, des
de la plaça de l'ajuntament fins a la carretera de Santa
Coloma.

� S'ha redactat el projecte de millora de la mobilitat del
municipi entre el carrer Marroc i la ctra. de Santa Coloma.

� S'han dut a terme les obres de millora en el tram del carrer
Marroc, entre els mòduls de l'escola.



� S'està redactant el projecte de l'edifici polivalent que ha de
dotar el municipi d'un gran espai destinat a activitats
culturals i socials.

� S'ha redactat el projecte de millores en el pavelló per la
instal·lació d'una caldera de biomassa i plaques solars
tèrmiques.

� Hem aconseguit una important subvenció pel canvi de
l'enllumenat del municipi, amb el programa FEDER del 2016,
que ha de reduir la factura elèctrica a una tercera part.

� S'ha editat un document que refon i ordena la normativa
urbanística del municipi i s'ha posat a disposició dels veïns a
través del web municipal.

� S'ha avançat en l'entrada de dades en el GIS Municipal.

Sònia Ruiz,

� Hem col·laborat amb el projecte de millora del pati dels
mòduls de l’escola.

� Hem subvencionat el material necessari per dur a terme el
projecte de robòtica a l’escola.

� Hem iniciat l’aula d’estudi per als nostres estudiants de 5è i
6è de primària, ESO i batxillerat.

� Hem realitzat les tasques de manteniment, exterior i
interior, de l’edifici de l’escola.

� Hem col·laborat amb el manteniment del pati de l’Institut de
Vilablareix.

� Hem convocat les beques pel treball de recerca de batxille-
rat pels alumnes de l’Institut.

� Hem dotat els espais municipals amb dispositius dechoker
(contra l’asfíxia per ennuegament) .

� Hem organitzat tallers saludables.

� Hem participat en el dia mundial de la salut.

� Hem organitzat activitats saludables per promoure
l’activitat física.

� Hem format als treballadors de la brigada municipal en la
utilització del DEA. El vehicle de la brigada disposa d’un
DEA portàtil.

� Hem fet campanyes per a conscienciar als propietaris de
gossos incívics.

� Hem aprovat la renovació dels programes de protecció de la
salut.

� Vam celebrar el dia de la dona amb una exposició fotogràfi-
ca a Can Gruart.

Manel Pallàs,

� Hem fet diferents millores al pavelló municipal.

� Hem ampliat la sala polivalent del pavelló.

� Hem fet l’skate-parc.

� La nostra revista “La Torratxa”, segueix informant puntual-
ment de les activitats que es realitzen al nostre poble.

M. Teresa Tixis,

� Hem comprat un local al municipi per poder crear un Centre
de Serveis per a Gent Gran.

� S'ha fet l'adaptació dels semàfors del poble per a persones
amb discapacitat visual.

� Hem iniciat el projecte de voluntariat Ser gran amb dignitat.

� Hem ampliat els grups dels Tallers de Memòria.

� Hem finalitzat l'estudi 70 i més, de la gent gran de
Vilablareix.

� S'ha iniciat un programa de ràdio mensual per part de
persones grans.

� Hem organitzat xerrades per informar sobre la llei de
dependència i el seu funcionament.

� Hem organitzat la XVIII Festa de la Gent Gran de Vilablareix.

� Hem organitzat una jornada sobre la violència de gènere.

� Hem participat en el Gran Recapte d'aliments.

� Col·laborem amb el Fons Social de Cooperació.

� Hem col·laborat amb equipament tècnic amb l'entitat
Proem-aid.

� Hem organitzat el Servei Local d'Orientació Familiar.

� S'ha participat activament amb Mulla't per l'esclerosi
múltiple.

� Hem subvencionat a famílies que requereixen un suport
escolar per l'aprenentatge dels seus fills.

Miquel Molas,

� Hem implementat nous sistemes de pagament al taulell
d’atenció ciutadana de l’ajuntament i a la plataforma
d’inscripcions de cursos online.

� S’ha redissenyat el web en format responsiu, millorant
l’accessibilitat i adaptabilitat a qualsevol distintiu mòbil.

� Hem potenciat la comunicació a través de les xarxes socials:
Facebook i Twitter.

� Hem millorat el format i la gestió del butlletí electrònic.

� S’ha fet l’APP del Porta a Porta.

� Hem potenciat la participació d’associacions i veïns a la
programació de la ràdio municipal.

� S’ha fet el nou web i APP de la ràdio municipal.

� Hem donat de baixa, per obsolescència, el servei WIFI
municipal.

� Donem suport a l’escola, l’institut i el Tecnoateneu en
projectes tecnològics de divulgació i aprenentatge.

� S’han millorat les comunicacions del centre Can Gruart.

� S’han renovat els ordinadors de l’aula de formació de Can
Gruart.

� S’han reestructurat totes les línies de veu i dades de
l’ajuntament per optimitzar en prestacions i costos.



Oriol Junqueras

Perquè des de 1957 ja s’han realitzat més de 70

referèndums d’autodeterminació al món i

nosaltres hi tenim el mateix dret (Ja, Oui, Da,

Yes… Sí).

Perquè el nou estat podrà revertir en els

ciutadans tot l’esforç que aquests realitzen i ara

no reben.

Perquè les estaran enpensions més garantides

una República catalana, tenint en compte que es

paguen amb les cotitzacions i a Catalunya són

més altes.

Perquè volem lluitar contra la pobresa

energètica, l’emergència social, posar impostos

a la banca o als habitatges buits, i tot allò que

ajudi als nostres conciutadans sense que un

estat ens ho impedeixi.

Perquè serem les dones i els homes,

conjuntament, qui posarem les bases de la nova

República, garantint-ne la desigualtat efectiva

de l’inici.

Perquè la millor manera de defensar les

llengües pròpies de Catalunya és tenir un estat

propi.

Perquè volem construir un nou estat on la

corrupció no hi tingui lloc per fer un país més

net, més just i més transparent.

Perquè i hi volem formar partcreiem en Europa

amb veu pròpia.

Perquè volem un estat on puguem acollir les

persones refugiades sense demanar permís.

Perquè volem un estat on l’objectiu sigui sumar

drets, mai restar-ne.

Per la de tots aquells que ens hanmemòria

precedit i per garantir el de lesfutur

generacions que vindran.

L’únic canvi possible. Fem-ho!




