Bases del programa electoral
L’Ametlla del Vallès 2019-2023
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#1 Pep Moret i Tanyà (candidat a l’alcaldia)
Postgrau en Administració Pública i Política Local i consultor d’aplicacions de
gestió. Nascut a l’Ametlla, sempre ha estat relacionat amb el futbol i és president
de l’Associació de veterans de futbol de l’Ametlla. És aficionat al cinema i fa
maquetes de cotxes. El que més li preocupa és solucionar la inseguretat al nostre
poble i tornar a recuperar la vitalitat
i la cohesió del poble.
#2 Raquel García i Luque
Especialitzada en Gestió Administrativa. Va arribar a l’Ametlla des de Màlaga fa 12
anys, i des del primer dia ha participat al Carnaval i a totes les activitats de ball que
pot. Mare de tres fills, està especialment sensibilitzada amb l’estat dels carrers i les
voreres i amb l’accessibilitat als edificis públics.

#3 Gustau Saeta i Menor
És professor tècnic en l’especialitat de fusta, moble i suro. Va ser fundador del
casal de joves El Crit i va formar part de Ràdio l’Ametlla. Pare de dues nenes, li
encanta anar de càmping i estar a prop del mar.
#4 Mireia Morillas i Ramos
Especialitzada en comptabilitat,
treballa en el control de qualitat d’una empresa d’automoció. Ha estat monitora
de menjador a les dues escoles del poble, Els Cingles i Bertí. És una persona
molt creativa i és molt destra amb les manualitats. La seva preocupació és la
problemàtica de l’habitatge al nostre poble.
#5 Albert Canudas i Mas
Té els graus superiors d’Animació i d’Activitats Físiques i Esportives, i en Gestió
Forestal i del Medi Natural. Va viure l’esplai GEPA des de nen i també com a
monitor, i actualment treballa com a entrenador als dos clubs de volei de l’Ametlla.
Està interessat en dinamitzar les entitats esportives i en tornar a l’essència de les
festes recuperant el sentiment de poble.
#6 Mònica Castell i Boget
Té un programa superior en Direcció i Administració d’Empreses. Va venir a
l’Ametlla des de la Garriga fa 15 anys i és una enamorada dels animals. Participa
activament en l’AMPA de l’escola Els Cingles i és jugadora veterana del Club de
Volei l’Ametlla. Creu que cal millorar la comunicació entre
veïns, entitats i Ajuntament.
#7 Artur Baró i Tort
Llicenciat en Belles Arts en l’especialitat d’Imatge i Disseny.
Té la necessitat vital de mantenir el contacte directe amb la natura i l’aire lliure.
El trobareu recorrent els entorns del poble a peu o amb bicicleta. És gestor
comercial i de producció d’arts gràfiques i retolació. Promou que tots els seus
productes siguin el més sostenibles possible i està preocupat per la responsabilitat
mediambiental.

#8 Maria Iriso i Ariz
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i amb estudis de música, cant i
piano, ha format part del grup de teatre Nyoca i de la coral Lo Lliri. És una enamorada de la cuina vegetariana i una ferma defensora dels principis republicans de
llibertat, igualtat i fraternitat.
#9 Roger Parés i Viaplana
Va estudiar un grau mitjà de Fusteria i està implicat en
la dinamització de la gent jove. És membre de les JERC i
activista del món republicà. Li encanta anar a la muntanya
i és un gran entusiasta de la natura.
#10 Núria Farràs i Giol
Postgrau en Correcció i Adequació Lingüística, ha tingut relació amb l’Ametlla
primer com a estiuejant, i hi ha viscut des del 2004. Ha participat a les tertúlies
literàries i dirigeix el suplement cultural Amíndola, que posa en valor la història de
l’Ametlla i la seva gent i la memòria col·lectiva.
#11 David Cregut
És agent immobiliari col·legiat i ha tingut relació amb l’Ametlla des de la seva
vessant professional, cosa que l’ha portat a conèixer moltíssima gent del poble.
Cada any participa a la festa major en la simultània d’escacs, perquè aquesta
és la seva gran passió. Creu en els valors republicans i en una societat realment
igualitària.
#12 Teresa Marquès i Valls
Llicenciada en Biologia i tècnica de laboratori. Des dels 5 anys balla gitanes al
poble i és membre de la junta de l’Agrupació del Ball de Gitanes del Vallès. Pertany
a la Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla. Li agrada molt fer
puzzles i mirar curses de motos.
#13 Sergi Giraldo i Martínez
És diplomat en Estadística i màster en
Matemàtiques pels Instruments Financers.
Sempre ha estat practicant de tennis i pàdel. No seria estrany trobar-te’l passejant
per la zona baixa de l’Ametlla amb el seu gos Kenji. Està convençut que només
s’entén un poble com a tal amb un comerç local i de proximitat potent i amb
productes de qualitat.

Mireia Argemí i Melenchón

Berta Esquerda i Grauges
David Pratdesava i Vilaró

Arian Marcelino i Argemí
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100 dies
10 accions
1. Auditoria de comptes de l’Ajuntament.
2. Retornar al Ple les competències que es van traspassar a
la junta de Govern, per fomentar així major consens en les
decisions.
3. Assessorament i contacte amb totes les parts implicades en
el projecte de Can Draper per reconduir la situació actual.
4. Creació d’un calendari de trobades periòdiques amb totes
les entitats del poble per conèixer les seves inquietuds,
necessitats i projectes.
5. Elaborar l’estudi de millora per fer més intuïtiu, fàcil
d’utilitzar i atractiu el web de l’Ajuntament, dedicant-hi més
recursos.
6. Iniciar les converses amb el comitè d’empresa per millorar la
relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament.
7. Creació del Pla bàsic d’emergències municipals (PBEM).
8. Creació del Pla de rehabilitació dels edificis municipals.
9. Iniciar la xarxa de zones d’esbarjo i higiene canina
(pipicans) de l’Ametlla.
10. Identificar les zones escolars amb senyalística amigable per
incentivar el civisme i facilitar la mobilitat.

L'Ametlla del Vallès
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Participació ciutadana
1. Impulsar i desenvolupar un POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal) en un termini de
8 anys amb autèntics processos de participació ciutadana.
2. Fomentar la implicació de la població en els assumptes públics mitjançant un Pla de
participació ciutadana específic pel model de poble que vulgui l’Ametlla.
3. Crear el Patronat d’Entitats per millorar la coordinació i col·laboració entre totes les
associacions del poble.
4. Crear un Punt de voluntariat municipal per incentivar la col·laboració entre la gent del
poble en diferents àmbits del dia a dia.
5. Celebrar anualment un Ple sobre l’estat del poble on es debati la situació de l’Ametlla i els
veïns hi tinguin un paper actiu.
6. Fomentar que la població assisteixi als plens municipals per entendre la gestió de
l’Administració local.
7. Creació d’un Consell de barris amb la finalitat de conèixer i explicar les necessitats dels
diversos barris i establir les prioritats d’acció de manera conjunta.

L’Ametlla plena de vida
8. Revitalitzar i repensar el mercat
municipal i impulsar mercats d’intercanvi i
de segona mà (Mercat Boig).
9. Planificar circuits de salut i implantar
programes de salut amb l’esport,
coordinant entitats, Ajuntament i serveis
mèdics, per fomentar també les activitats
intergeneracionals que apropin els
diversos sectors de la població.
10. Recuperar les Nits a la Fresca durant
els mesos d’estiu amb activitats culturals variades, com ara cinema, música o teatre en tot el
terme municipal.
11. Crear el Carnet Ametllatà que, en col·laboració amb els comerços i l’Administració local,
oferirà descomptes i promocions i facilitarà l’accés als processos de gestió municipal.
12. Planificar i reordenar els espais municipals i els serveis que donen per reactivar el centre
vital de l’Ametlla. Ordenarem la zona esportiva perquè esdevingui un centre neuràlgic, social i
actiu.
13. Millorar l’ús i manteniment de les zones d’esbarjo, i crear-ne de noves amb aspectes
educatius per satisfer les perspectives educatives actuals.
14. Crear la fira de les entitats per publicitar-les, per tal d’aconseguir sinergies entre elles i
augmentar la participació ciutadana.
15. Crear unes jornades lúdiques multiesportives per donar a conèixer les diverses activitats
esportives i clubs del poble i que els ciutadans en puguin fer un tastet.

Un Govern igual per a tothom
16. Promoció de la igualtat real entre
dones i homes amb protocols, xerrades i
actuacions per a tots els grups d’edat.
17. Elaborar el Pla local LGTBI+ per enfortir
la cohesió i justícia social.
18. Adequar l’accessibilitat als edificis
municipals. Garantir que s’incorporen els
criteris d’accessibilitat universal (mínim
amb els paràmetres legalment establerts)
de manera coordinada a tots els plans sectorials que s’impulsin i executin al municipi.
19. Augmentar i potenciar els serveis socials i aplicar una fiscalitat progressiva a les famílies
que ho necessiten.
20. Fomentar el lloguer i crear un pla d’habitatge social efectiu per afavorir que els joves es
quedin al poble, i adequar-lo a les necessitats reals actuals de les famílies i les persones soles.
21. Garantir una igualtat d’oportunitats real entre totes les empreses de l’Ametlla per accedir
a les obres de manteniment i servei del poble.
22. Estudiar les possibilitats efectives per la municipalització de serveis (per exemple l’aigua).

Govern del dia a dia
23. Iniciar la transformació digital per facilitar els tràmits virtuals amb l’Administració local.
24. Ser eficaços i eficients en la resolució dels processos administratius interns de l’OAC
(Oficina d’Atenció al Ciutadà).
25. Fixar una partida específica anual per a millorar la circulació de vianants, de les persones
amb mobilitat reduïda, famílies amb cotxets, etc.
26. Establir eixos de mobilitat entre el centre del poble i la zona esportiva per crear rutes
segures prioritzant les persones.
27. Crear l’ordenança municipal sobre convivència ciutadana, amb un criteri basat en la
informació, l’avís, i només en última instància, la sanció.
28. Fomentar el consum responsable en
els processos de compra pública, com
per exemple en l’àmbit de la compra
d’electricitat o de la telefonia, aprofitant
les experiències cooperatives en el
sector.
29. Assegurar que les obres i serveis als
quals s’atorguen llicències municipals
(des d’obres menors fins a instal·lacions
efímeres a la via pública) compleixen
els criteris i la normativa legal
d’accessibilitat i no-discriminació.

30. Reordenar i pacificar el circuit del trànsit a la zona escolar de l’IES Eugeni Xammar a les
hores d’entrada i sortida.

Sostenibilitat i medi ambient
31. Afiançar la transició cap a l’autosuficiència energètica i al consum d’energia 100% verda
de fonts renovables en tot l’equipament municipal per assolir els objectius de la UE en grau
d’eficiència energètica.
32. Programar la reducció progressiva de les emissions de CO2 en tot el consistori per
adequar-nos als objectius concrets de la UE, a assolir el 2020 i el 2030, per la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
33. Millorar la gestió de residus per facilitar la recollida selectiva i optimitzar els recursos
per assolir un entorn mediambientalment equilibrat.
34. Revisar l’horari de la deixalleria i les bonificacions segons l’ús.
35. Crear campanyes informatives periòdiques sobre l’ús correcte dels serveis de gestió i
recollida de residus disponibles al poble.

L’Ametlla, poble de comerç de
proximitat i turístic
36. Recuperar els recorreguts per l’Ametlla
i potenciar el Centre d’interpretació del
territori de l’Ametlla del Vallès (CITA).
37. Fer de l’Ametlla un poble productiu
potenciant la instal·lació de noves empreses
als nostres polígons, preferentment
vinculades a les noves tecnologies i al
sector mediambiental.
38. Potenciar l’Ametlla Comerç Actiu com una gran entitat, sense ànim de lucre, amb
l’objectiu principal de promocionar el petit comerç. Organitzar diversos actes populars
i d’animació comercial durant l’any amb la finalitat d’ajudar a promocionar els nostres
comerços perquè en gaudim tota la gent de l’Ametlla i els visitants.
39. Potenciar els punts forts del poble (masies, Modernisme, patrimoni natural, ermites i
personalitats...) per donar a conèixer l’Ametlla.
40. Renovar la senyalització de senders i fer una proposta de rutes BTT.
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El 26-M serà el nou
impuls republicà
Gent de l’Ametlla del Vallès, ens presentem davant
vostre com un grup de persones que ens hem unit
en un projecte comú i plural que no és cap altre que
fer del nostre poble un municipi on tothom se senti
representat.
I sense ser polítics ens hi hem implicat perquè sabem del
cert que estem preparats per aconseguir una evolució
de l’Ametlla. Un moviment endavant en el qual totes i
tots puguem dir-hi la nostra. Volem fer de l’Ametlla el poble que voldríem que sigués.
Les propostes que portem al projecte estan pensades perquè tothom se senti orgullós
de dir que és de l’Ametlla del Vallès. Podem ser el pal de paller que aguanti totes les
sensibilitats que s’aportin per aconseguir l’objectiu comú de fer un poble modern,
inclusiu, cohesionat i just. On la transparència política sigui la premissa de govern.
Volem que tothom tingui l’oportunitat d’implicar-se en les propostes de millora del
nostre espai.
Hem de preservar el comerç local i de proximitat i millorar, i molt, la gestió de la
seguretat. Reforçarem el teixit associatiu apoderant les entitats cíviques i culturals, per
tal d’incrementar la vida social del poble, tenint molt en compte els nostres joves i les
nostres persones grans.
Sabem que podem fer-ho i volem fer-ho bé. Impulsarem una nova manera de fer, de
sentir i de viure. Nosaltres fem poble perquè som poble.
Som els que fem avançar el país.
Construïm junts la majoria republicana.

Trobareu el programa complet
al nostre web:

esquerra.cat/lametllavalles
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