
el butlletí NÚMERO 13
MAIG 2011

INDEPENDENTS DE BIGUES I RIELLS DEL FAI

Pactarem?
Si no som la primera força
política, prioritzarem:

ELECCIONS MUNICIPALS 2011 - PRESENTACIÓ PROGRAMA

per evitar caure en les molèsties que
genera el fet d’anar-hi a remolc.
Destinarem els nostres recursos
laborals i econòmics a millorar els
serveis a les persones, en especial de
les persones més necessitades. Per
això, aproparem l’Ajuntament a la
ciutadania.
Potenciarem / Treballarem per tal que
els partits polítics treballin conjuntament
tots ells, seguint el nostre model de
gestió, sempre en benefici del municipi.

Actes centrals:

Bigues, 11/5, a les 20h30'
Casal d'Avis
Oriol Amorós i Joan Galiano:
"Els Ajuntaments davant la crisi"

Riells, 18/5, a les 20h30'
Casal de Riells
Carles Bassaganya i Joan Galiano:
"Avantatges de l'EMD per a Riells del
Fai"

UN GRAN EQUIP, AMB EXPERIÈNCIA I
AMB L'EMPENTA DEL JOVENT

1- Assegurar un compromís per evitar
l’apertura de la nova Pedrera, i cercar
la forma per a tancar l’existent.

2.- Definició i establiment de la figura del
Regidor de Barris

3.- Definició del grau de participació
ciutadana en les polítiques públiques.

4.- Prioritzar el recolzament a les
persones i no tant a les grans
infraestructures.

5.- Reducció mínima del 25% de la
partida del pressupost municipal
destinada a càrrecs electes, retribucions
directes i per assistències.

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Qui som i que volem la gent
d’Esquerra?

El grup municipal d’Esquerra i
Independents volem menar el municipi de
Bigues i Riells vers un futur marcadament
diferent al que fins ara ens proposava el
nostre actual ajuntament. Entenem les
necessitats actuals dels nostres
conciutadans i conciutadanes tenim en
compte la particularitat del nostre municipi.
El nostre grup potenciarà tot allò que ens
ha donat sempre una gran qualitat de vida:
el nostre entorn agrícola i forestal, les
cingleres al nord i el riu Tenes a la plana i
el nostre patrimoni històric de masies
disseminades. El creixement dels darrers
anys amb una fórmula d’urbanisme molt
poc densificat, ha dificultat l’aparició
d’una identitat com a poble (s), a la
vegada que repercuteix en una elevada
despesa municipal per a mantenir els
serveis públics en condicions.
Des d’Esquerra-Independents ens
comprometrem a canviar l’estil de fer a
l’Ajuntament,  avançant-nos a les
necessitats dels nostres veïns i veïnes

Foto de grup al parc de Can Badell
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Ibh et laorper cillan vel ullummy nim quisit
volent at lor ing elisi.

Sostenibilitat

1.   Lluitarem per un altre model de
gestió del territori i dels seus béns.
Respecte a la nova Pedrera, hem
esgotat la via política i hem
interposat un contenciós
administratiu juntament amb els
veïns. ERC-Independents a Bigues i
Riells considera vital pel creixement
econòmic, patrimonial i de natura
del municipi evitar l’obertura d’una
nova pedrera i lluitar pel tancament i
la restauració de l’actual.

2.   Creixement gradual i
sostenible: no podem urbanitzar
sense seny a qualsevol lloc. Són
fonamentals els criteris de cura del
medi natural i l'obligació d'adequar
els serveis a la població.  No es
poden permetre actuacions
irresponsables i en aquest punt
ERC-Independents a Bigues i Riells
actuarà amb mà ferma: el futur del
municipi s’ho val.

3.   Energies renovables: hem de
predicar amb l’exemple en totes les
instal·lacions de l’ajuntament
(sistemes d’estalvi de llum, paper,
aigua, calefacció…)

4.   Recuperarem camins de
passeigs i espais naturals del
nostre entorn, sobretot el riu.

5.   Estudiarem la possibilitat de
modificar l’actual servei de
recollida d’escombraries , per tal
de disminuir-ne els costos.

6.   Fomentarem el nucli dels
centres dels pobles com a lloc de
trobada i reunió. Potenciarem la
creació d’un espai cobert a

Ibh et laorper cillan vel ullummy nim quisit
volent at lor ing elisi.
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volent at lor ing elisi.

En aquesta secció us presentem les linies mestres
del nostre programa per a la legislatura
2011-2015.
El nostre objectiu es acostar-nos al màxim a
aquestes intencions, que creiem prioritàries per al
nostre municipi.
Per això necessitem tot el vostre suport.
VOTA ESQUERRA - INDEPENDENTS!!!

Bigues per fer activitats “la
Quintana”.

7.   Potenciarem el comerç de
proximitat i els productes locals
conjuntament amb la pagesia i els
nostres botiguers per considerar-los
vitals per fer “poble”.

8.   Retrobar i seguir les pautes
de la Xarxa Natura 2000 i
l’Agenda 21.

Comunicació i Participació

1.   Crearem la figura del Regidor
de Barris per tractar les necessitats
dels barris i urbanitzacions. Aquesta
figura en l’actualitat és
indispensable.

2.   Practicarem la transparència.
L’ “Ajuntament s’explica” :
avaluació semestral o anual de la
gestió municipal.

3.   Potenciarem els consells tem
àtics: comerç, joventut, esports,
cultura, urbanitzacions, savis? etc…

4.   Assessorarem sobre els drets
i deures de la ciutadania a través
de l’oficina d’atenció ciutadana.

5.   Fomentarem la participació 
de la ciutadania en les decisions
importants que afectin el futur del
municipi.

6.   Millorarem la gestió dels
equipaments públics (casals,
pistes esportives, plaça del mercat,
etc…)

Ibh et laorper cillan vel ullummy nim quisit
volent at lor ing elisi.

Presentació del programa.
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5.  Promourem la coeducació en
igualtat i el respecte mutu, fent
visibles les aportacions que han
fet i fan moltes dones del nostre
municipi i garantint el suport a
totes les associacions que
fomentin la participació, entre
d'altres, de les dones en la vida
social, cultural i esportiva dels
nostres pobles.

6.  Recolzarem les escoles,
instituts, A.M.P.A.S i totes les
entitats educatives de l'entorn.

7.  Potenciarem la pràctica
d'esports i activitats culturals per
considerar-les bàsiques en la
creació d'hàbits per la joventut dels
nostres pobles.

8.  Demanarem la millora de la
sortida de Riells.

Identitat

1.  Crearem un model Identitari
propi de funcionament: esports,
cultura, comerç, turisme i medi
natural.

2.  Potenciarem el Patrimoni
immaterial d’espais naturals  (ruta
de les llegendes, etc).

3.  Potenciarem el coneixement
del nostre entorn per a tots.

4.  Treballarem perquè Riells
esdevingui  una EMD (entitat
municipal descentralitzada) per
ajudar a l’autogestió del poble.

5.  Destacarem els punts
d’interès turístic.

6.  Crearem i adequarem un espai
per a fomentar el “fem poble”
tant a Bigues com a Riells. 
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7.   Potenciarem el butlletí, pagina
web, e-mail, plafons per cartells i
altres mitjans de comunicació com a
canal d’informació municipal i com
a eines d’informació actualitzada
per a entitats i associacions locals.

Benestar

1.   Farem més dinàmica l'oficina
de promoció econòmica per
potenciar la borsa de treball i
estrènyer vincles amb l'empresariat
local. Cal reactivar de manera més
activa la borsa de treball
mancomunada de la Vall del Tenes.

2.   Potenciarem la plaça fixa de
l'assistent social per a les famílies
i la gent gran.
• Punt diari d'assistència a les
famílies: en moments de crisi és
quan és més necessari
l'assessorament i informació a les
famílies per donar resposta i suport
a les seves necessitats i dubtes.
• Eradicació de totes les barreres
arquitectòniques que dificulten la
mobilitat als centres del municipi
a gent gran, discapacitats, cotxets
de nadons, etc...
• Estudiarem la creació d'un
centre de dia mancomunat.
• Fomentarem activitats al casal
d'avis i recolzarem els col•lectius
de joves.

3.   Volem estudiar la possibilitat de
redistribuir una part de l'IBI en la
zona de recaptació per fer més
participatius els pressupostos.

4.  Treballarem per fer arribar les
xarxes de telecomunicació més
avançades i de millor qualitat a
totes les llars i institucions del
municipi.

Ibh et laorper cillan vel ullummy nim quisit
volent at lor ing elisi.

· Potenciarem espais d'esports a l'aire lliure.
· Marcarem els camins rurals de recorregut
local.
· Carril bici i de passeig entre Bigues i Riells.
· Potenciarem el transport públic o compartit
cap a les universitats.
· Crearem una Beca Municipal de suport a
l'estudi universitari.

Les JERC proposen:
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