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El nombrós grup de persones que formem 
Esquerra Republicana a Vilablareix us 
presentem la nostra proposta pels propers 
quatre anys. És, com sempre, una proposta 
nascuda de treballar amb vosaltres, 
d’escoltar-vos, de palpar i viure el dia a 
dia del poble en tots els àmbits de la vida 
i de les propostes que ens heu fet arribar 
en el procés de jornades participatives 
fet ara fa uns mesos, en definitiva, d’estar 
sempre, els quatre anys, al vostre costat. I, 
com no pot ser d’una altra manera, és un 
programa que continua aprofundint en el 
model de poble que us hem proposat els 
darrers vint anys: 

Un poble per les persones, on els nostres 
veïns i veïnes pugueu participar, on els 
nouvinguts s’hi sentin acollits plenament, 
on aquells qui més ho necessiten trobin 
escalf i empara, on les associacions 
puguin desenvolupar les seves activitats 
en òptimes condicions. Per aprofundir en 
aquest model us presentem el projecte 

Fem Xarxa, un projecte que enfortirà i 
preservarà la nostra identitat de poble, 
que fomentarà la participació individual 
i col·lectiva i que donarà un primer 
acompanyament a tots i totes els qui han 
decidit acompanyar-nos triant Vilablareix 
com el poble on implantar el seu projecte 
de vida personal i familiar.

Un poble amable, on la prioritat en 
la mobilitat sigui per aquells que us 
desplaceu a peu o amb bicicleta, on 
la seguretat viària sigui preponderant, 
respectuós amb la seva gent, on els joves 
puguin accedir al seu primer habitatge, on 
la mainada pugui anar de forma segura 
a l’escola o a qualsevol dels equipaments 
municipals i tingui els seus espais públics 
per a jugar i aprendre i on les noves 
tecnologies siguin una eina per a tothom 
i facilitin la comunicació entre veïns i 
administració. Per això us plantegem el 
projecte de transformació de la carretera 
de Santa Coloma. Un projecte que ja 
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té aprovada la primera fase (que es 
començarà a executar aquest any 2019) i 
que consisteix en estrènyer el vial central 
per a reduir la velocitat dels vehicles i en 
eixamplar les calçades laterals –que van a 
un únic nivell- per a garantir la circulació 
tranquil·la i segura de vianants i ciclistes.

Un poble actiu, on, com fins ara, hi 
segueixin passant moltes coses. On fem 
de la cultura el quart pilar de l’estat del 
benestar, fomentant la lectura, la formació, 
l’escriptura, les arts, l’aprenentatge de 
l’anglès, la pràctica esportiva –organitzada 
o espontània-, on les associacions 
segueixin estant al centre de l’activisme 
cultural, esportiu o social. Per això 
construirem la nova sala polivalent, 
que ens permetrà tenir un espai on fer 
teatre, concerts, actes de celebració 
de l’escola, l’institut o la llar d’infants, 
de les associacions, els sopars o dinars 
multitudinaris habituals (hi haurà una 
cuina i un bar), festes solidàries, balls o 

qualsevol altra activitat que requereixi 
un espai ampli i multifuncional. Però 
també ens servirà per a ubicar-hi la nova 
biblioteca municipal, àmplia, moderna 
i amb tots els serveis necessaris per a 
formar part de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Catalunya. Aquesta nova 
biblioteca ens permetrà, també, doblar 
l’actual espai de la ludoteca en la seva 
ubicació actual. L’educació és un pilar 
fonamental de la nostra proposta i, un 
cop aconseguida la construcció del nou 
edifici de l’institut, seguirem treballant 
sense defallir, del costat del Govern de la 
Generalitat, per aconseguir la construcció 
del nou edifici de l’escola al costat de 
Can Gruart, tancant així el conjunt 
d’equipaments educatius del nostre poble.

Un poble sostenible i respectuós 
amb el medi i amb el nostre entorn. 
Seguirem apostant per la minimització 
de residus, per la recuperació i contra 
el malbaratament alimentari, i per la 



implantació de les energies renovables 
en els equipament municipals. Però hem 
de fer un pas més i engeguem un nou 
projecte per incentivar l’ús de les energies 
renovables a casa i a la feina a través del 
qual promourem la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als habitatges particulars 
i a les empreses per així reduir la factura 
energètica i reduir també l’impacte 
ambiental.

Un poble compromès amb el país, el 
Govern, el Parlament de Catalunya i 
la voluntat popular, tal i com ha estat 
aquesta darrera legislatura i, especialment, 
l’u d’octubre. Sempre que Vilablareix 
segueixi manifestant, elecció rere elecció, 
la seva voluntat de decidir el seu futur 
votant, i esdevenir una República, 
nosaltres estarem al costat de la gent, de 
la democràcia i de la llibertat, costi el que 
costi, i tornarem a estar a l’alçada cada 
vegada que faci falta.

Aquest és el nostre programa, aquest és el 
nostre model de poble, aquest és el nostre 
compromís amb Vilablareix i amb cadascú 
de vosaltres. Ja ens coneixeu, sabeu com 
som i com treballem, feu-nos confiança, 
feu-nos arribar les vostres observacions, 
ajudeu-nos a millorar la nostra proposta 
cada dia i de ben segur que farem, entre 
tots i totes, un Vilablareix millor cada dia 
del qual sentir-nos-en més orgullosos 
encara. 









Un poble per 
les persones 
Projecte Fem Xarxa

Per què ho farem?
_ Per fomentar la participació dels veïns a les diverses entitats i associacions.

_ Per enfortir i preservar la identitat de poble.

_ Perquè els nous veïns se sentin acollits des del moment que arriben a Vilablareix.

Com ho farem? 
_ Potenciarem les entitats culturals, esportives i socials, i la seva interrelació.

_ Potenciarem el grup de treball de les diferents entitats i els múltiples professionals de 
serveis a les persones (serveis socials, educació, sanitat, etc.) per crear sinèrgies i nous 
projectes comunitaris.

_ Crearem una fira d’entitats per donar a conèixer el teixit associatiu del poble.

_ Facilitarem tota l’oferta cultural i associativa als nous veïns i veïnes.

_ Mostrarem el poble als nous empadronats/des, a través d’un acompanyament pels 
diferents equipaments i llocs d’interès.





_ Consolidarem i ampliarem els serveis de Can Ribotic i el servei de voluntariat.

_ Seguirem treballant per l’atenció a la gent gran ampliant l’oferta de serveis amb 
l’objectiu principal d’aconseguir un centre de dia.

_ Crearem el Consell de la Gent Gran per a fomentar la seva participació en la presa de decisions.

_ Crearem una guia de recursos per l’atenció domiciliària.

_ Crearem un espai d’informació nutricional al web de l’ajuntament (menús, consells, receptes, etc.)

_ Ampliarem l’escola de pares i mares, adreçant-la també a les famílies de secundària. 

_ Orientarem a les famílies pel futur professional i d’estudis dels seus fills i filles.

_ Impulsarem el projecte «Aquest estiu toca el 2!» per fomentar que els joves realitzin 
estades educatives a l’estranger. 

_ Seguirem amb la gestió econòmica rigorosa que ens permet mantenir una pressió fiscal 
baixa i poder fer les inversions necessàries.

_ Impulsarem accions per fomentar el comerç local.

_ Crearem una borsa de parcel·les, naus i locals disponibles.

_ Actualitzarem el directori d’empreses del municipi.

_ Crearem un espai de consulta per donar suport a l’ús de noves tecnologies (mòbil, 
internet, ordinador, etc.)

_ Ampliarem les noves tecnologies (TIC) en tasques de gestió i control municipal 
(enllumenat, alarmes, xarxa d’aigua, comunicacions, gestió del territori (GIS), etc.).

_ Fomentarem la participació ciutadana a través l’aplicació mòbil i el web municipal. 

_ Renovarem el web municipal.





Un poble amable
Reforma de la carretera Santa Coloma al seu pas
pel poble 

Per què ho farem?
_ Per donar prioritat i major seguretat a vianants i ciclistes.

_ Per reduir la velocitat dels vehicles.

_ Per millorar la connectivitat del poble.

Com ho farem? 
_ Ampliarem les calçades laterals, aparcaments i voreres per reduir els carrils centrals. 

_ A les calçades laterals, crearem una única plataforma al mateix nivell de les voreres.
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_ Continuarem implementant mesures per la reducció de la velocitat dels vehicles en els 
carrers i prioritzant la mobilitat de vianants i bicicletes.

_ Realitzarem una nova diagnosi de les necessitats d’habitatge dels joves per a promoure, 
si s’escau, noves promocions d’habitatge protegit en règim de compra o de lloguer.

_ Promourem ajudes per eliminar barreres arquitectòniques als habitatges.

_ Millorarem els parcs infantils adaptant-los als infants amb diversitat funcional. 

_ Crearem la Xarxa d’itineraris segurs als centres educatius i equipaments públics.

_ Farem la darrera fase de soterrament de serveis: Carrers Farigola, Montseny i La Vinya, i 
Carrer Travessera Perelló.

_ Farem el Projecte de remodelació de la plaça Perelló.

_ Consolidarem el servei d’Agent Cívic (civisme, animals, neteja, etc.)

_ Instal·larem plafons informatius a diferents punts del municipi per difondre les activitats.

_ Ampliarem les zones de WIFI gratuït.

_ Crearem una àrea d’esbarjo per a gossos. 
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Un poble actiu
Sala polivalent a la plaça U d’octubre

Per què ho farem?
_ Per crear nous espais per a les entitats i centres educatius del poble on realitzar les 
seves activitats.

_ Per ampliar l’actual sala de lectura per convertir-la en la biblioteca municipal.

_ Per ampliar l’oferta cultural.

Com ho farem? 
_ La ubicarem a continuació del Casal de la Gent Gran.  

_ El nou equipament disposarà d’una gran sala polivalent amb graderia retràctil, escenari, 
biblioteca, cuina, magatzem i un espai d’assaig, per a poder fer-hi concerts, teatre, àpats 
populars, espectacles infantils, etc.

_ La nova biblioteca tindrà diferents espais (sala d’estudi, consulta de llibres i premsa, 
ordinadors, audiovisuals, etc.) i formarà part de la Xarxa de Biblioteques Municipals.





_ Seguirem donant suport a les entitats i associacions del poble.

_ Promourem un concurs literari infantil i juvenil.

_ Crearem el projecte «Vilablareix llegeix»: caminades literàries, punts de lectura a l’aire 
lliure, promoció de la lectura infantil, etc.

_ Promourem activitats culturals intergeneracionals. 

_ Potenciarem l’envelliment actiu i saludable. 

_ Farem del monument de La Torratxa un espai visitable.

_ Redactarem el Projecte d’adequació de l’Era i ampliació de la Piscina municipal.

_ Fomentarem la pràctica d’esport lliure i espontani: noves rutes, circuits d’orientació, etc. 

_ Celebrarem una festa esportiva anual. 

_ Promourem l’activitat física en els espais públics per mitjà de jocs: rocòdrom, jocs 
interactius, etc.

_ Ampliarem la ludoteca, doblant l’espai actual. 

_ Implementarem mesures de protecció en pistes esportives.

_ Farem activitats periòdiques d’oci per adolescents i joves.

_ Ampliarem i millorarem els equipaments esportius municipals.

_ Seguirem treballant per fer realitat el nou edifici de l’escola.





Un poble 
sostenible
Estalvi energètic a casa i a la feina

Per què ho farem?
_ Per reduir la factura i la despesa energètica.

_ Per disminuir l’impacte ambiental.

Com ho farem? 
_  Promourem les energies renovables als habitatges particulars i a les empreses.

_  Crearem un servei d’assessorament en estalvi energètic. 

_  Elaborarem una línia de subvencions.

_  Realitzarem xerrades, material divulgatiu, estudis a domicili de manera individualitzada, etc.
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_ Instal·larem plaques fotovoltaiques a equipament públics: a l’Ajuntament, a l’Escola i a la 
Llar d’infants.

_ Canviarem l‘actual enllumenat públic per leds.

_ Ampliarem i millorarem la xarxa de camins rurals que facilitin fer rutes al medi natural.

_ Farem el projecte de la segona fase del camí fluvial.

_ Promourem accions contra el malbaratament alimentari, a nivell domèstic, comerços, 
establiments de restauració, l’escola i en activitats organitzades per l’ajuntament.

_ Facilitarem adhesius per les bústies dels particulars que no desitgin publicitat.

_ Acabarem d’instal·lar a tots els equipaments municipals fonts d’aigua de consum per 
evitar envasos de plàstic.

_ Incentivarem la minimització de residus i l’ús d’embolcalls reutilitzables.

_ Promourem l’ús de vaixella reutilitzable a les festes populars.
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La nostra llista
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01_ David Mascort

05_ Pau Rovira

09_ Miquel Molas

03_ Jordi Frigola

07_ Marc Avellí

11_ Josep Moreno

02_ Maite Tixis

06_ Imma Vilà

10_ Montse Enrech

04_ Sònia Ruiz

08_ Judit Auguet

12_ Àngels Linde



13_ David Boada

17_ Albert Turon

21_ Manel Pallàs

15_ Carles Buisac

19_ Quim Sala

23_ Martí Carreras

14_ Mònica Julià

18_ Sandra Fontarosa

22_ Pere Vilà

16_ Eva Olivan

20_ Marta Fusté

24_ Dolors Ferré



25_ José Martínez

29_ Jofre Sáez

27_ Isabel Rigau

31_ Ricard Guich

26_ Jaume Font

30_ Pedro Zamora

28_ Josep Touron

32_ Susi Molina

#ambtuvilablareix





_ Tonyi Barroso Martínez:
“D’ençà que vaig venir a viure a 
Vilablareix, he vist que és un grup que 
treballa i es preocupa molt pel poble.”
_ Joaquim Peracaula Batlle i Júlia 
Sidera Garangou:
“Ens agrada perquè sempre ajuden i 
col·laboren en tot.”

_ Roberto Hidalgo González

_ Judit Besalú Velázquez

_ Miquel Sayols Barrot

_ Herminia Ventura Solà:
“Amb fermesa, amb vosaltres.”

_ Jaume Musellas Cristovao

_ Olga Rodríguez de Guzman Sanchez

_ Guillem Fernández Campaña:
“Recolzo aquest grup per la confiança 
que m’ha aportat els darrers anys.”
_ Raquel Manrique Varela

_ Jordi Guillamet Morer

_ Maria José Herreros Flores
_ Xevi Mir Serrano

_ Cristina Esteras Farcy:
“Al poble cada vegada s’hi fan moltes més 
coses! Aquests últims anys hem tingut 
grans millores: carrils bici, Can Ribotic, 
piscina d’aigua salada, etc.Tenim gent que 
cuida el nostre poble i cuida de nosaltres!
Moltes gràcies!”

_ Roser Carreras Gironès

_ Felipe Arroyo Tirado

_ Francesc Xavier Cornellà Pont i Iris 
Sala Lleal:
“Des d’aquest govern hem trobat sempre 
obertura al diàleg i ganes de treballar per 
aquest poble i fer-lo, dia a dia, millor per 
tots els seus habitants.”

_ Anna Vilaró Bardagí

_ Glòria Rodríguez Martín

_ Anna Claret Coma

_ Jordi Pagès Fortuny

_ Àngels Vila Vidal

_ Raquel Martí Vinyals

_ Pere Adroher Armengol i Assumpció 

Llista de suport



Martínez Garcia:
“Lluitem pel present per una república en 
un futur.”

_ Rafel Avellana Rodríguez

_ Montserrat Picart i Barrot:
“Un equip de govern proper, del poble i que 
es desviu pel poble.”

_ Enric Pilsa Daranes:
“Sempre hi sou, sempre esteu a punt.”

_ Mar Bosch Oliveras:
“Per la vostra aposta decidida per la cultura 
com a forma de benestar i com a fonament 
del desenvolupament cívic.”

_ Sergi Lanzas Bubé

_ Glòria Paredes Parra:
“Aquest grup de govern ha fet molt bona 
feina pel que fa a les ajudes rebudes per 
l’associació esportiva; ens han escoltat, 
recolzat i ajudat.”

_ Carles Roura Ferrer

_ Martí Gironell i Gamero:
“Us dono el meu suport perquè 
m’inspireu confiança, perquè sou 
propers, pencaires i oberts a escoltar 
el que se us proposa, demana o critica. 
Sort, salut i encerts.”

_ Marc Pallejà Ragàs:
“Fa poc que vivim al poble i estem molt 
contents de la gran quantitat de serveis 
que s’ofereixen pels pares i mares amb 
mainada, sobretot pels més petits.”

_ Maria Barceló López

_ Robert Cubarsí Roura

_ David Segura Rigau:
“Heu aconseguit que el nostre poble sigui 
un model de sostenibilitat i encara us queda 
molta feina per a fer. Endavant!!”

_ Gemma Sánchez Fernández:
“Confio en el grup d’Esquerra de 
Vilablareix en el seu camí per fer el millor 
pel nostre poble perquè és un equip molt 
vàlid i ens ho han demostrat amb la feina 
feta fins ara.”

_ Núria Badet Panosa

_ Jordi Pòrtules Bosch:
“Amb la feina feta, heu aconseguit un 
poble cordial, amable i de bon viure. 
Esperem que amb la feina que es farà 
segueixi així.”

_ Maria Lucía Lopez Nuñez, (Luci): 
“M’agrada la gent que va de cara.”
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