Eleccions municipals 2015

Junts Fem Més
Set Pobles, Un Municipi

Quim
Roca

S

er alcalde significa dedicació, tenir capacitat de
treball per assolir i fer possibles els objectius
marcats al programa, amb esforç i a vegades amb
una dosi d'enginy; estar sempre disponible, al servei de
les persones, escoltar a tothom i buscar solucions a les
seves inquietuds, els seus problemes o els seus
suggeriments. Vol dir tirar endavant projectes i activitats,
treballar en equip, buscar sempre els encerts i fer-ho
sempre el millor possible, saber corregir i rectificar, quan
convé. Ser alcalde és no parar de pensar de fer créixer, en
positiu, el municipi que representes. Tot això i molt més
és un repte i una responsabilitat que he tingut l'honor
d'assumir i que m'agradaria continuar assumint
juntament amb tot l'equip de persones que ens
presentem a aquestes eleccions municipals. La feina feta
ens avala com a garantia per continuar treballant, des del
primer dia, pel municipi de Sant Gregori i cadascun dels
seus pobles, amb molta estima, com hem fet fins ara.
Tot el grup municipal de Convergència i Unió a Sant
Gregori hem treballat de valent per elaborar aquest
programa, fruit de la nostra experiència i visió, però
també fruit de moltes propostes que ens han arribat a
través de diversos canals, de parlar amb els veïns i veïnes
en diferents actes i de trobar-nos per intercanviar
impressions i escoltar propostes de totes les entitats del
municipi. Per això, també estem orgullosos de dir-vos
que aquest és un programa basat en la participació de
moltes persones. Des d'aquí, volem agrair totes les
aportacions que ens heu fet arribar.
Presentem 24 eixos principals i més de 200 propostes
de govern, algunes de concretes, de participatives o
altres de més àmplies, totes les que volem assolir en els
propers quatre anys. Tenim bones propostes, continuem
fent poble i volem apropar encara més el municipi a les
persones, el volem apropar a tu, perquè junts fem més,
som set pobles en un municipi, aquesta és la nostra
identitat per fer de Sant Gregori un municipi encara més
acollidor, amb una bona qualitat de vida i ben cohesionat
socialment.
Per fer possible aquest intens i complet programa durant
els propers quatre anys, necessitem la teva confiança i el
teu vot el proper 24 de maig.
Vota la nostra candidatura.

Quim Roca Ventura

Som un grup obert, dinàmic, amb empenta, il·lusió, experiència, amb ganes de treballar i
capacitat per complir el programa que presentem. Som una candidatura d'homes i dones
de diferents edats i d'àmbits diversos amb representació a tots els pobles del municipi:
Sant Medir, Cartellà, Constantins, Ginestar, Taialà, Domeny i Sant Gregori. Som persones
arrelades i implicades en diferents entitats i associacions del municipi. Som coneixedors
del territori i de la seva gent però també volem comptar amb col·laboració, ajuda i participació de totes les persones que vulguin sumar en aquest gran projecte, per això volem
comptar amb tu!
Creiem en la identitat de poble i que el motor són les persones, el teixit associatiu, empresarial, comercial i industrial, però també la pagesia, l'agricultura i el nostre entorn. Volem
incrementar la qualitat de vida i el nivell de cohesió social del municipi, i ho volem fer des
de totes les vessants: cultura, joventut, ensenyament, serveis a les persones i salut, medi
ambient, igualtat, mobilitat, obres i via pública, territori, participació ciutadana, comunicació, esports, seguretat, patrimoni, promoció econòmica, comerç i turisme.
Tots els punts són importants i tots els punts són pensats per a les persones.

Junts Fem Més
Set Pobles, Un Municipi

www.ciusantgregori.cat

El nostre equip
també ets tu!

1. Quim Roca Ventura
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Vaig néixer a Sant Gregori fa 31 anys i visc amb la meva parella, l'Elisa. La meva implicació
en el món municipal s'inicia l'any 2003 com a membre d'una entitat esportiva del municipi,
el Club Ciclista Sant Gregori – El Llémena. A partir d'aquí, l'any 2008, com a regidor i des de
l'any 2013 com a alcalde de Sant Gregori. Actualment, compagino aquesta tasca cursant la
carrera de Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya.
També sóc conseller comarcal del Gironès des de 2011 i membre de la Mancomunitat de la
Vall de Llémena des de 2009.
Podeu conèixer més en Quim a www.ciusantgregori.cat > El candidat

2. Josep Nadal Colomer

3. Àfrica Masó Sumsí

Nascut a Palol de Revardit fa 63 anys,
casat amb la Fina i tinc cinc néts.
Vivim a Sant Gregori des de fa 18
anys. He estat alcalde a Palol de
Revardit. Actualment prejubilat i
regidor de l'ajuntament des de 2013.

Tinc 42 anys i visc a Sant Gregori.
Estic casada i tinc dos ﬁlls i una ﬁlla.
Sóc coordinadora de Dipsalut,
l'organisme de Salut Pública de la
Diputació. Regidora de l'ajuntament de
Sant Gregori des de 2011.
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4. Anton Sunyer Serrat

5. Lídia Vidal Juventench

Visc a Taialà, nascut a Can Sunyer.
Tinc 47 anys. Estic casat i tinc tres
ﬁlls. Sóc enginyer tècnic i bomber de
la Generalitat. Membre de la comissió
de Festes de Taialà.
Sóc regidor de l'ajuntament de Sant
Gregori des de 2007.

Tinc 35 anys, sóc de Sant Gregori de
tota la vida i des de sempre he
col·laborat amb diferents entitats del
poble. Estic llicenciada en Periodisme i
Relacions Públiques i Publicitat; he
treballat en varis mitjans de
comunicació i actualment les meves
funcions són de gestió.
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6. Eduard Grabulosa Bosch

7. Josep M. Serra Noguer

Tinc 43 anys. Sóc ﬁll de Ca la Cinta
de Sant Gregori. Casat i amb dos ﬁlls.
Treballo en una empresa de
supermercats de responsable
d'inversions i manteniment. Sóc
regidor de l'ajuntament de Sant
Gregori des de 2007.

Tinc 43 anys. Vaig néixer a Sant Medir i visc
a Can Roseta de Cartellà. Estic casat i tinc
una ﬁlla. Treballo a una empresa de neteja
viaria. Sóc president de l'ADF Muntanyes del
Llémena i membre de la Comissió de Festes
de Cartellà i de l'Associació de Caçadors
Taialà i Sant Medir. Regidor de l'ajuntament
de Sant Gregori des de l'any 2007.
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8. Fredi Guillazo Blanch
Tinc 44 anys. Vaig néixer a Girona i fa
13 anys que visc a Sant Gregori. Sóc
pare de tres nens i professionalment
em dedico a la comercialització i
distribució de gasos químics.
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9. Mònica Arnau Roura
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Tinc 24 anys i visc al Molí de Ginestar.
Sóc mestra i estic estudiant el grau de
Pedagogia. Formo part del grup de
teatre Increixendo i de la Comissió de
Festes de Ginestar.

10. Marina Molas Badosa

11. Conxa Torrado Oliva

Tinc 31 anys, vaig néixer a Sant
Gregori i treballo d'administrativa a
l'empresa familiar.

Vaig néixer a Girona i fa 32 anys que visc a
Sant Gregori. Casada, tinc dues ﬁlles i dos
néts. Estic jubilada i estic vinculada a diferents
entitats del municipi, el grup de teatre els
Rovellats, el Zoom Amics de la Fotograﬁa i
l'Associació de Dones de la Vall.
Regidora de l'ajuntament de San Gregori des
de 2007.
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El nostre

equip
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12. Sergi Casademont Escolà

13. Marta Ferrer Picard

Tinc 22 anys i vaig néixer a Sant
Gregori. Actualment estic acabant la
carrera de Periodisme especialitat en
esports. Vaig jugar diverses
temporades al Club Bàsquet Sant
Gregori, una de les meves grans
aﬁcions.

Tinc 18 anys. Visc a Can Pou de
Constantins. Actualment estic
estudiant segon de batxillerat cientíﬁc.
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14. Olga Mascarell Sararols

15. Jordi Planas Prada

Tinc 58 anys i fa 34 anys que visc a
Taialà, tinc dos ﬁlls. Treballo en el
sector immobiliari.

Tinc 39 anys. Visc a Can Nofre de
Cartellà i treballo com a pagès.
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16. Josep M. Quintanas Isern

17. Anna Massaguer
Puigdemont

Tinc 44 anys i visc a Domeny. Tinc un ﬁll.
Treballo de pagès a Cartellà.
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He nascut i visc a Sant Medir, tinc 39
anys. Treballo com a administrativa al
sector privat. Sóc membre de la
comissió de Festes de Sant Medir.

18. Raquel Pujadas de Palol

19. Pere Batlle Ventulà
Fa 27 anys que visc a Sant Gregori,
a la urbanització de Soler i Patel,
tinc dos ﬁlls i dos néts.
Sóc enginyer. Actualment estic
jubilat.
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Vaig néixer a Sant Gregori fa 37 anys.
Sóc llicenciada en Història i treballo de
professora en un Institut.
Regidora de l'ajuntament de Sant
Gregori de 2003 a 2008 i de 2011 ﬁns
a l'actualitat.

20. Jaume Ribas Massachs

21. Jordi Noguer de Palol
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Tinc 57 anys, vaig néixer a Ginestar i
fa 37 anys que visc a Sant Gregori,
estic casat i tinc dos ﬁlls i un net.
Sóc el president de l'associació Zoom
Amics de la Fotograﬁa de la Vall de
Llémena.

Vaig néixer a Sant Gregori fa 46 anys,
casat i amb un ﬁll i una ﬁlla. Treballo en
una empresa de Distribució al detall.
He estat alcalde de Sant Gregori del
2003 al 2013 i regidor del 1999 ﬁns el
2003.

19

21
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Eixos principals del Programa Electoral

Mobilitat

Enllumenat LED

Ensenyament

Portarem a terme un projecte de
mobilitat per adaptar
progressivament totes les voreres
i passos de vianants per fer-los
accessibles per a tothom.

Instal·larem, per fases, enllumenat
LED a tots els fanals del municipi.
Millorant l’eficiència energètica,
l’estalvi en el consum elèctric
municipal i evitant la contaminació
lumínica.

Garantirem la qualitat dels
equipaments d’ensenyament
per cobrir les necessitats
educatives de la Vall.

Entorn natural

Parcs Infantils

Patrimoni

Crearem i conservarem espais
de passeig i d’observació de la
natura a l’entorn del municipi.

Ampliarem i millorarem les
zones infantils.

Contribuirem a conservar el
patrimoni històric local.

Seguretat

Economia

Habitatge

Crearem un cos de protecció
civil i garantirem una major
presència dels Mossos
d’Esquadra.

Mantindrem l’estabilitat
pressupostària que permeti
garantir continuar realitzant
inversions i projectes al municipi.

Promourem nous habitatges
de protecció oficial per a
persones del municipi.

Equipaments Esportius

Comerç i Turisme

Reciclatge

Arranjarem i ampliarem els
equipaments esportius:
pavelló, pistes de tennis i
camp de futbol.

Impulsarem accions de promoció
del comerç, el turisme i la
gastronomia de Sant Gregori sota
el paraigua de la marca
Vall de Llémena.

Portarem a terme campanyes
de sensibilització per millorar
el reciclatge domèstic i per
continuar millorant els índex
de reciclatge establerts.
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Eixos principals del Programa Electoral

Ajudes a les Persones

Cultura i Art

Salut

Potenciarem accions per a les
famílies i continuarem garantint
les ajudes en impostos, taxes i
preus públics en funció de la
renda i la situació familiar.

Promourem la cultura a través
d’espectacles de teatre i música. I
farem costat als artistes locals.

Fomentarem la salut
individual i col·lectiva per
millorar les condicions i la
qualitat de vida de les
persones.

Indústria

Emprenedoria

Entitats municipals

Buscarem noves empreses
que vulguin implantar o ampliar
la seva activitat al polígon
industrial per generar més llocs
de treball.

Crearem un viver
d’empreses per a
emprenedors.

Donarem suport a les activitats
que organitzin les diferents entitats
i els oferirem assessorament
jurídic i suport en la gestió
administrativa.

Participació Ciutadana

Igualtat

Transport públic

Continuarem ampliant els
canals de participació i
informació per apropar,
l’ajuntament als veïns i
veïnes.

Treballarem per continuar garantint,
en tots els àmbits municipals, les
mateixes oportunitats per les
dones i els homes.

Ajustarem els horaris que
siguin necessaris per garantir
cobrir les franges més
sol·licitades en la línia de
Sant Gregori a Girona.

Joventut

Pagesia i Agricultura

Camí Ral

Donarem suport als interessos
dels joves en totes les franges
d’edat a través de l’Espai Jove
Cal Bolet.

Defensarem el món rural, la
pagesia i l’agricultura, com a
sector econòmic del municipi i com
a elements de preservació del
territori.

Seguirem adequant el camí ral
entre Sant Gregori i Girona com a
eix de comunicació i passeig.
També el millorarem en direcció
cap a la Vall de Llémena per a la
practica del cicloturisme.
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Governació i Hisenda
Mantenir uns bons indicadors econòmics a l'ajuntament és una prioritat
per garantir un bon funcionament i solvència de tota l'estructura municipal. Ho farem amb transparència, eficiència i honestedat però també
amb rigor i perseverança per continuar oferint una bona qualitat de vida a
les persones del municipi.

1.

Mantindrem el rigor pressupostari que garanteixi l'assoliment dels projectes i accions municipals previstos per a cada exercici i continuarem reduint l'endeutament municipal.

2.

Ens acollirem a totes les convocatòries de subvencions per aportar més inversió al municipi.

3.

Establirem canals de participació ciutadana per consultar inversions del pressupost municipal, a cada exercici (pressupostos participatius).

4.

Continuarem garantint les ajudes en el pagament d'impostos, taxes i preus públics en funció dels ingressos familiars, la situació laboral, discapacitat, família nombrosa o monoparental. I
establirem un espai a la web municipal on cercar totes les ajudes disponibles.

5.

Com fins ara, controlarem l'endeutament municipal i els diferents indicadors econòmics per
no sobrepassar els límits establerts i garantir la bona salut econòmica de l'ajuntament.

6.

Ens adaptarem a la nova llei de transparència de l'administració pública.

7.

Com fins ara, mantindrem els canals de comunicació amb l'alcalde i els regidors i regidores que permetin un contacte proper i àgil.

8.

Treballarem per aconseguir una administració més propera al ciutadà, eficient, innovadora i
que respongui als nous reptes que sorgeixen.

9.

Demanarem a Xaloc el fraccionament dels rebuts d'impostos municipals en tres terminis.

10.

Mantindrem la figura del Delegat Local a cada poble del municipi com una via més per canalitzar les necessitats dels veïns i veïnes.

11.

Continuarem defensant el territori davant projectes com el de la N-141, proper a la zona de la
Pilastra, perquè no afectin al nostre municipi i garanteixin un menor impacte per les persones i
l'entorn medi ambiental.

12.

Estarem atents i exigirem el desmantellament de la línia elèctrica de 220kW entre Constantins i Cartellà.

13.

Defensarem el procés cap a l'estat propi i ens posarem a disposició del Govern del País per
tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de l'Estat Català.

14.

Estarem al costat de l'Assemblea Nacional Catalana local i l'Associació Catalana de Municipis per la Independència.

15.

Fomentarem la inscripció a cursos de formació per el personal municipal amb l'objectiu
d'oferir més eines en el seu àmbit laboral.

16.

Ajustarem aquells impostos, taxes i preus públics municipals en funció de la realitat de
cada exercici.
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Participació Ciutadana i Comunicació
Continuarem essent un ajuntament proper a les persones, tenint present que formem part de l'administració més accessible i propera, on tothom s'hi pot dirigir,
personalment o a través dels canals de comunicació que estan a la seva disposició. Potenciarem la informació a través de tots els mitjans municipals com a eix
de participació en les activitats.

17.

Millorarem la web municipal, l'adaptarem per a mòbils i afegirem l'opció de compartir per
Facebook, Twitter o Whatsapp les notícies publicades amb l'objectiu d'incrementar-ne l'abast
de difusió. I continuarem fent difusió de les activitats del municipi i de les entitats a través de les
xarxes socials municipals.

18.

Crearem un altre mitjà per facilitar la comunicació amb l'Ajuntament obrint un perfil verificat a
la plataforma Change.org per tal de respondre, de forma pública i directe, les peticions dels
veïns i veïnes.

19.

Millorarem els índex de qualitat i transparència de la comunicació pública local a través de
la pàgina web municipal.

20.

Mantindrem les bústies “Digues la teva” a diferents equipament i en col·locarem una a cada
poble del municipi.

21.

Col·locarem més cartelleres al nucli urbà de Sant Gregori i als pobles de Constantins i Sant
Medir per continuar fent la màxima difusió de les activitats municipals i de les entitats.

22.

Continuarem amb el programa d'entrevistes setmanals per ajudar a promocionar les activitats municipals i de les entitats. També promourem nous programes de ràdio (esports, cultura,
joventut ...). I elaborarem una web on es podran descarregar els programes de ràdio.

23.

Crearem càpsules informatives per comunicar les notícies d'àmbit municipal, de la Vall del
Llémena i de la Comarca a través de ràdio Sant Gregori.

24.

Celebrarem, com cada any, el dia internacional de la ràdio amb una programació especial.

25.

Establirem enquestes de participació ciutadana per valorar la qualitat dels serveis de l'Ajuntament de Sant Gregori i d'aquesta manera, si s'escau, poder millorar en tots els aspectes que
siguin possibles.

26.

Crearem un projecte, conjuntament amb l'Escola Agustí Gifre, per apropar i donar a conèixer el
funcionament de l'Ajuntament als nens i nenes del municipi.

27.

Seguirem treballant amb la revista municipal 7en1 com a mitjà de divulgació de les activitats
que s'han portat a terme al municipi.

28.

Ampliarem les zones WIFI en equipaments i espais públics del nucli urbà de Sant Gregori.

29.

Al segon pis sobre la Caixa seguirem prestant i adequant diferents sales per entitats amb
l'objectiu d'oferir un espai de reunió o de trobada.

30.

Demanarem que en el període més curt de temps arribi la Fibra Óptica a Sant Gregori.

Eleccions municipals 2015 | 9

Ensenyament
Vetllarem per tal que els equipaments de l'àmbit educatiu cobreixin les
necessitats del municipi i incidirem per tal que es reforcin estratègies
educatives pioneres que destaquin en qualitat, que treballin els valors i la
convivència i posin el nostre municipi com a referent educatiu al territori.

31.

Treballarem per un model de llar obert i participatiu que potenciï la relació família escola.

32.

Introduirem activitats a la Llar d'Infants a través d'especialistes que col·laborin amb les educadores. Farem un procés participatiu amb les educadores i els pares i mares per escollir les
activitats de cada curs.

33.

Mantindrem la formació laboral i pedagògica de les educadores de la Llar d'Infants.

34.

Continuarem amb el projecte de patis a la Llar d'Infants, millorant els espais de joc a l'exterior
de l'equipament.

35.

Valorarem la possibilitat d'obrir la Llar d'Infants en períodes de vacances (segona quinzena de
juliol, agost, Nadal i Setmana Santa).

36.

Canviarem progressivament les finestres i les portes de les aules de l'Escola i de la Llar d'Infants
per tal de millorar l'eficiència energètica.

37.

Conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, valorarem la possibilitat d'ampliar l'Escola Agustí Gifre per donar cabuda a les necessitats del centre.

38.

Continuarem dotant l'Escola amb pissarres digitals i nous ordinadors.

39.

Millorarem els espais de pati de l'Escola amb la participació del claustre de mestres i de l'AMPA de l'Escola.

40.

Mantindrem i ampliarem els itineraris escolars per garantir recorreguts més segurs pels nens i
nenes que es desplacen a peu a l'Escola o l'Institut.

41.

Donarem suport a l'Escola perquè s'adhereixin al Pla Català de l'Esport i a la Xarxa d'Escoles
Saludables.

42.

Seguirem amb el projecte EURONET 50/50 per contribuir a l'estalvi energètic de l'Escola i
l'Institut. I els donarem suport perquè s'adhereixin al projecte d'Escola Verda.

43.

Impulsarem xerrades formatives per mares i pares amb fills en edat escolar i adolescent.

44.

Continuarem la gestió del menjador escolar a través de la Mancomunitat de la Vall de Llémena.

45.

Procurarem dotar de més places d'aparcament a l'entorn de l'escola.

46.

Continuarem ampliant l'Institut Vall de Llémena a l'actual edifici de la Biblioteca. I demanarem
al Departament d'Ensenyament la construcció d'un edifici per l'Institut als terrenys de l'entrada
del poble de Sant Gregori.

47.

Cobrirem la pista del costat de la biblioteca per a pati de l'Institut Vall de Llémena. Aquest
mateix espai també servirà per activitats esportives d'entitats fora de l'horari escolar. A més
construirem uns lavabos al costat d'aquesta pista.

48.

Continuarem impulsant el projecte de mecenatge amb empreses del territori i l'Institut Vall de
Llémena per tal d'ajudar al centre escolar a adquirir nou material.
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49.

Tancarem la plaça Rafael Masó en horari escolar per poder utilitzar-la com a pati de l'Institut.

50.

Instal·larem un ascensor, a l'espai reservat per aquesta finalitat, a l'edifici de la biblioteca i l'Institut per millorar l'accessibilitat a les plantes superiors.

51.

Donarem suport a les activitats extraescolars de l'AMPA de la Llar d'Infants, de l'AMPA de
l'Escola i l'AFA de l'Institut.

52.

Farem costat al projecte de socialització de llibres de l'AMPA de l'Escola i l'AFA de l'Institut.

53.

Mantindrem el suport a les activitats del Consorci Sant Gregori.

54.

Continuarem oferint activitats pels nens i nenes durant els períodes de vacances escolars com
el Casal d'Estiu i el Parc Infantil de Nadal. I facilitarem l'organització de Casals en altres períodes com Setmana Santa o Nadal.

55.

Continuarem donant suport a l'Escola de Música del Gironès per tal que tingui una aula docent al municipi.

56.

Continuarem incentivant programes a l'Escola i a l'Institut que promoguin els estils de vida
saludables i l'aprenantge de les habilitats per a la vida d'acord amb les recomanacions de
l'Organització Mundial de la Salut.

Seguretat i Protecció Civil
La seguretat és una prioritat, volem un municipi segur i preparat davant
qualsevol emergència, per això establirem totes les mesures de prevenció
i control per garantir una major eficàcia i coordinació entre tots els cossos
de seguretat, ADF i ajuntament.

57.

Crearem un cos de Protecció Civil per a desenvolupar tasques de vigilància, emergències i, a
més, incrementar la seguretat en esdeveniments públics al municipi.

58.

Estudiarem la possibilitat d'incorporar un nou vigilant a la sortida de l'escola per la part de la
plaça Rafael Masó.

59.

Continuarem actualitzant els Plans d'Emergència Municipals, agrupats dins el Pla Multirisc,
per garantir la major eficàcia i coordinació en cas d'una emergència al municipi (incendi, inundació, vent o neu).

60.

Mantindrem el contacte amb els Mossos d'Esquadra per incrementar la seguretat al municipi.
I també amb el cos d'Agents Rurals per garantir la preservació de l'entorn i el medi natural.

61.

Donarem suport a l'Agrupació de Defensa Forestal Vall de Llémena en les mesures de prevenció per minimitzar el risc d'incendis forestals.

62.

Continuarem la neteja de les franges de protecció al voltant dels nuclis de població segons el
Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.

63

Elaborarem els plans d'autoprotecció necessaris i actualitzarem els existents en els diferents
equipaments municipals.

64.

Establirem una guia d'actuació i autoprotecció, en cas d'emergència, per a les persones que
viuen a les urbanitzacions, als nuclis de població o masies aïllades.
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Esports
L'esport forma part del dia a dia de Sant Gregori, per això vetllarem per
fomentar l'esport, els seus valors i la formació esportiva a totes les edats i
nivells. Per això estarem al costat de les entitats i els esportistes de Sant
Gregori i millorarem les instal·lacions, espais i equipaments per a la pràctica esportiva.

65.

Millorarem les instal·lacions esportives municipals:
Pavelló
Renovarem els serveis públics.
Ampliarem les sales d'activitats de manteniment.
Climatitzarem l'espai del gimnàs.
Adaptarem els llums de la pista per focus LED per aconseguir millor eficiència energètica i
estalvi.
Millorarem el vestíbul fent-lo més ampli i acollidor.
Ampliarem el magatzem de material esportiu.
Valorarem la insonorització acústica de les sales d'activitats esportives dirigides.
Camp de futbol
Construirem un nou espai de bar.
Ampliarem els vestidors i millorarem els actuals.
Construirem un nou camp de futbol 7 de gespa artificial.
Millorarem la tanca perimetral.
Construirem un camp d'escalfament.
Cobrirem les grades.
Pistes de tennis
Construirem uns vestidors i sala de magatzem al costat del les pistes.
Adaptarem l'enllumenat de les pistes amb focus LED per obtenir un millor estalvi.

66.

Iniciarem la construcció d'un espai de rocòdrom al costat del Centre BTT Sant Gregori.

67.

Mantenim el projecte del nou pavelló pendents d'una nova convocatòria de subvencions en
equipaments esportius.

68.

Facilitarem l'accés a empreses de turisme actiu al Centre BTT per tal que les seves aportacions com a lloguer recaiguin a l'entitat del Club Ciclista Sant Gregori – El Llémena.

69.

Crearem més rutes de BTT al municipi, marcades amb la senyalització homologada, i mantindrem les rutes actuals.

70.

Continuarem amb el programa d'ajudes socials en el pagament de les quotes de les activitats esportives municipals i d'entitats.

71.

Donarem suport a les entitats i clubs esportius de Sant Gregori en l'organització de les seves
activitats: Agrupació Esportiva, Club d'Escacs, Club de Bàsquet, Club Ciclista, Club de Patinatge, Club de Tennis i el grup de Gimnàstica Artística.

72.

Farem costat a les entitats esportives ajudant a tramitar subvencions oferint assessorament
jurídic i suport en la gestió administrativa.

73.

Atorgarem un guardó per reconèixer els èxits assolits per esportistes individuals i d'equips
esportius de Sant Gregori.
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74.

Crearem un programa de formació en diferents àmbits de l'esport especialment destinat als
entrenadors i entrenadores dels diferents clubs i entitats: primers auxilis, metodologia d'entrenament, etc.

75.

Construirem, juntament amb l'Ajuntament de Bescanó, la passera sobre el Ter entre Sant Gregori i Bescanó per connectar la via verda entre Girona i Olot amb les rutes de Sant Gregori i de la
Vall de Llémena potenciant la pràctica del BTT i el ciloturisme.

76.

Impulsarem un programa d'ajudes per a esportistes d'esports individuals del municipi.

77.

Millorarem la web esportiva www.stgregori.com/esports amb més informació de tota l'actualitat esportiva del municipi i farem més difusió de les activitats que es porten a terme al municipi
amb notes de premsa i anuncis als principals diaris.

78.

Crearem el projecte “Valors i Emocions” en l'àmbit esportiu conjuntament amb el Consell
Esportiu del Gironès i Dipsalut per fomentar el joc net i els valors de l'esport tant en els esportistes com a la grada.

79.

Renovarem progressivament el material de la sala de musculació del pavelló, de l'espai de
gimnàstica, d'esport base i de l'espai de psicomotricitat i activitats de manteniment.

80.

Valorarem adquirir un arc inflable, conjuntament amb tots els municipis de la Mancomunitat de
la Vall del Llémena, per a les activitats esportives (curses de BTT, caminades i marxes) que es
porten a terme al municipi i a la Vall de Llémena al llarg de l'any.

81.

Treballarem amb el Consell Esportiu Municipal per tal de vetllar pel model esportiu del municipi.

82.

Donarem suport a aquelles activitats esportives que ajudin a la promoció de l'esport o de
l'esport de base.

83.

Valorarem l'organització d'una activitat esportiva a nivell de la Vall de Llémena que tingui com
a eix el Camí Ral i altres recorreguts amb l'objectiu de promoure l'esport a la Vall i el coneixement de tota l'oferta d'allotjament, comerç i restauració del territori.

84.

Arranjarem el pas d'en Rovira i el pas del torrent del Gàrrep a la zona de Cartellà (de can
Caràs a can Falguers) per millorar l'accés de les bicicletes a les rutes de BTT marcades.

La ubicació dels diferents
equipaments no està a
escala.
*En el cas del pavelló,
només es tirarà endavant
el projecte si es troba el
finançament adequat.
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Cultura i Patrimoni
Definit com un bé públic, la cultura és un fenomen plural i distintiu, associat al benestar i al progrés de les relacions socials i humanes. Fomentar l'expressió cultural de la nostra societat i la
conservació del patrimoni, reverteix en el procés de creixement d'un poble, en les actituds i
dels valors positius de les persones.

85.

Continuarem millorant l'equipament de l'Espai la Pineda per garantir les millors condicions per
al desenvolupament de les activitats culturals.

86.

Seguirem donant suport als grups de teatre del municipi: Increixendo i Els Rovellats de Cartellà.

87.

Continuarem amb la programació cultural del municipi, combinant obres de teatre professional i obres de teatre amateur.

88.

Valorarem, conjuntament amb els grups de teatre locals, crear una mostra de teatre amateur
al municipi.

89.

Portarem cada any, a part de les festes majors, un concert de grups de música actuals i
destacats. Donarem suport a les entitats que vulguin promoure els esdeveniments musicals al
municipi.

90.

Introduirem nous elements per seguir millorant i actualitzant la Biblioteca Miquel Martí i Pol.

91.

Continuarem impulsant el Festival de Tardor com a element de promoció de la música, la cultura i el patrimoni.

92.

Continuarem donant suport a totes les activitats de les associacions culturals del municipi:
Ateneu de la Vall del Llémena, Coral Sant Gregori, Sardanistes de la Vall del Llémena i ZoomAmics de la Fotografia.

93.

Donarem suport al Zoom Amics de la Fotografia en les seves activitats i en l'elaboració d'un
arxiu històric fotogràfic.

94.

Donarem suport a les activitats de l'Ateneu de la Vall de Llémena i en el projecte de la maqueta de la Vall ubicada a la Biblioteca Miquel Martí i Pol.

95.

Valorarem, conjuntament amb la Comissió de Festes de Sant Gregori, canviar la ubicació de la
Festa Major a la zona de l'Espai la Pineda.

96.

Adquirirem un programa informàtic per reservar les entrades de teatre i espectacles on-line.
I mantindrem els punts de venda habituals a l'Ajuntament i Cal Bolet.

97.

Adequarem a l'edifici del Sindicat (actual magatzem de la brigada) un Espai d'Art per donar
cabuda als diferents artistes del municipi. I oferirem més equipaments i zones municipals per
promoure la creació artística.

98.

Continuarem donant suport a la Comissió de Reis per organitzar la cavalcada. I valorarem,
conjuntament amb la Comissió, portar a terme una nova activitat pels nens i nenes, relacionada
amb la cavalcada, a l'interior de l'Espai la Pineda.

99.

Restaurarem i conservarem, progressivament, diferents elements del patrimoni del nostre
municipi (fonts, forn de calç, ponts, ermites, esglésies). Sempre que sigui possible amb aportacions i suport de la Diputació de Girona, el Bisbat o particulars.
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Cultura i Patrimoni

100. Iniciarem un projecte d'entrades de continguts del municipi de Sant Gregori a la Vikipèdia amb
l'objectiu de mantenir informació verificada i actualitzada.
101. Valorarem l'obertura de la Biblioteca durant l'horari de matí, amb una enquesta de participació ciutadana.
102. Promourem la publicació de llibres o quaderns d'àmbit municipal i donarem suport a la creació d'un llibre de la Festa Remença.
103. Elaborarem una maqueta del Castell de Tudela (Sant Grau) per donar a conèixer, també com a
recurs escolar, la seva història i importància patrimonial.
104. Oferirem més espais de magatzem de material a les entitats del municipi.
105. Donarem suport a les activitats, oficis tradicionals, artesans i històrics com la construcció
de Carboneres, la Festa del Segar i el Batre o la Festa Remença de la Vall de Llémena.
106. Buscarem espais adequats com a localitzacions per al rodatge d'anuncis o seqüències de
films que poden generar un impacte econòmic important al municipi. Realitzarem les sol·licituds pertinents per ser acceptades per l'òrgan oficial, Film Commission de Catalunya, que
regula aquests espais.
107. Senyalització amb plafons informatius als diferents elements del patrimoni històric que tenim
al municipi.
108. Crearem el Club de Cultura per establir descomptes en la programació de l'Espai la Pineda i
tota l'oferta cultural del municipi.
109. Farem costat i col·laborarem amb les comissions de festes del municipi en l'organització de les
festes majors i les diferents activitats que desenvolupen al llarg de l'any: Comissió de Festes
de Ginestar, Comissió de Festes de Sant Medir, Comissió de Festes de Constantins, Comissió
de Festes de Taialà i Comissió de Festes de Cartellà.
110. Continuarem impulsant els Premis Literaris de Sant Gregori.
111. Dinamitzarem cursos d'informàtica per adults i cursos per ensenyar l'ús del telèfon mòbil i
les aplicacions més habituals i útils.
112. Iniciarem la digitalització de documents històrics o rellevants del municipi per poder consultar des de la pàgina web municipal.

Eleccions municipals 2015 | 15

Promoció Econòmica, Turisme i Comerç
Com a motors de la promoció econòmica del municipi farem costat a l'emprenedoria, al comerç
local i garantirem un creixement mesurat del polígon industrial. I aprofitarem el potencial natural,
cultural, patrimonial, gastronòmic del municipi per atraure el turisme familiar i actiu creant una
oferta escaient i adaptada a Sant Gregori.

113. Impulsarem un espai com a viver d'empreses per a emprenedors. Prioritzant les persones
del municipi i de la Vall de Llémena amb l'objectiu de facilitar que puguin iniciar la seva activitat
empresarial.
114. Impulsarem un espai de coworking per facilitar la relació entre les diferents empreses del viver
així com amb totes les empreses del municipi.
115. Continuarem i ampliarem les ajudes a emprenedors i autònoms que s'inicien o desenvolupen
la seva activitat al municipi.
116. Crearem un programa de formació i assessorament per empresaris i emprenedors.
117. Ens acollirem a les convocatòries de plans de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya per
contractar persones del municipi a l'atur.
118. Potenciarem la Borsa de Treball Llémena Activa per millorar encara més l'eficàcia a l'hora de
trobar feina.
119. Donarem suport a les activitats de l'Associació de Comerciants i Empresaris Sant GregoriVall de Llémena. Fomentarem, amb la mateixa associació, la Fira del Pa i de la Xocolata, com
un dels esdeveniments més destacats del municipi.
120. Farem costat al comerç local i de proximitat. Oferirem una nova pàgina web per l'Associació
de Comerciants i una aplicació per mòbils.
121. Col·locarem panells informatius, tipus “mupping”, a diferents punts del nucli urbà on, a part
de fer més difusió de les activitats municipals, oferirem espai als diferents establiments comercials i empreses de Sant Gregori.
122. Dissenyarem un mapa de localització de les diferents empreses instal·lades al polígon industrial de la Joeria.
123. Seguirem impulsant el Mercat Municipal cada diumenge a Sant Gregori, amb un creixement
sempre mesurat i prioritzant les parades del municipi. Instal·larem al mercat municipal uns
lavabos públics a la plaça de la Sardana per donar un millor servei a les persones.
124. Continuarem amb el Mercat de Segona mà i valorarem promoure periòdicament, al mateix
espai de l'aparcament del c/ Carme Rius, un petit mercat amb parades de productes específics.
125. Promocionarem la gastronomia local a través del comerç i la cultura. Amb degustacions de
productes al mercat municipal i amb tastets després d'alguns espectacles de teatre a l'Espai la
Pineda.
126. Establirem un nou model per l'ordenança de deixalles que permetrà un ajust en l'impost de
deixalles dels comerços i petites empreses.
127. Iniciarem el projecte de senyalització de masies, cases de turisme rural i restaurants.
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Promoció Econòmica,
Turisme i Comerç

128. Prepararem paquets de material turístic del municipi (fulletons de gastronomia, rutes de BTT i
senderisme, activitats de turisme actiu, oferta cultural...) per distribuir a les cases de turisme
rural de la zona.
129. Crearem un eslògan turístic com a segell del municipi de Sant Gregori, sota el paraigua de la
marca Vall de Llémena, i el promocionarem com a turisme familiar, turisme actiu, turisme
cultural i turisme gastronòmic. En aquest sentit treballarem per crear una línia de marxandatge o productes turístics, disponibles a diferents establiments del municipi, per promocionar Sant Gregori.
130. Crearem material audiovisual per promocionar els recursos naturals, culturals, turístics, patrimonials del municipi de Sant Gregori.
131. Assessorarem a les empreses per millorar la seva localització als mapes dels cercadors
d'Internet (per exemple: google maps).
132. Donarem suport a les empreses a través d'ajudes Europees Leader amb projectes de desenvolupament econòmic, projectes socials o projectes turístics.
133. Ens adherirem a la taula territorial de l'àrea de Girona per unir esforços en matèria de promoció econòmica i facilitar l'establiment de noves empreses.
134. Ajudarem al col·lectiu de la Cuina de les Carboneres per establir un conveni d'ajuda econòmica, amb el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, per les jornades gastronòmiques i les
seves activitats.
135. Continuarem sol·licitant la senyalització de la Vall de Llémena a la sortida de l'AP7 Girona
Oest. I la senyalització dins l'autopista dels municipis de la Vall de Llémena.
136. Adequarem una petita zona per autocaravanes (estacionament màxim 48 hores) per descobrir l'entorn natural i les activitats del municipi. I en aquest punt col·locarem un mapa de
recursos comercials per promoure el comerç local entre els visitants.
137. Promourem el camí ral de la Vall de Llémena, que passa per Sant Gregori, com a ruta de
senderisme amb encant turístic amb l'objectiu d'atraure visitants i de promoure la restauració, les activitats i els allotjaments al seu voltant.
138. Establirem ajudes per fomentar la contractació de joves i persones aturades de llarga durada
a través d'empreses del municipi.
139. Crearem una borsa informativa d'habitatges i locals comercials de lloguer del municipi.
140. Continuarem treballant, conjuntament amb el Consell Comarcal Gironès, en l'edició de material turístic, rutes guiades i participació en fires d'àmbit turístic per la promoció del municipi.
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Joventut
Estarem al costat dels joves per adaptar-nos i donar resposta a les seves
necessitats i inquietuds. Centrant-nos i treballant des de l'equipament
de l'Espai Jove Cal Bolet, un espai obert i dinàmic on sempre escoltarem
als joves, de totes les franges d'edats, per impulsar activitats de lleure,
formació, així com també facilitar l'accés a l'habitatge i al món laboral.

141. Iniciarem, en funció de les sol·licituds, una nova fase de 12 habitatges de protecció oficial en
règim de compra, a la zona de Can Serra.
142. Actualitzarem el Pla Local de Joventut de Sant Gregori comptant amb la participació dels
joves del municipi per adaptar-lo a les seves necessitats i preferències.
143. Continuarem amb el projecte PICES (Punt d'Informació Juvenil als Centres d'Educació
Secundària) amb l'Institut Vall de Llémena de Sant Gregori.
144. Ampliarem l'horari d'obertura de l'Espai Jove Cal Bolet durant el cap de setmana.
145. Dinamitzarem activitats per als joves de totes les edats, de 12 a 29 anys, durant tot l'any i
estarem oberts a realitzar totes les activitats que ens puguin proposar.
146. Mantindrem el projecte Brigada Jove que ofereix feina durant l'estiu a joves del municipi a
partir de 16 anys.
147. Facilitarem l'accés al món laboral a través de la Borsa de Treball Juvenil del municipi.
148. Continuarem oferint avantatges i descomptes amb el Carnet Jove de Sant Gregori.
149. Farem costat a les associacions juvenils del municipi en les seves activitats: Associació de
Joves el Quaranta Dos, perquè puguin tornar a establir el camp de treball al municipi de Sant
Gregori (projecte a l'illa de la Pilsatra) i a les Comissions de Festes del Municipi en l'organització
de nits de música per a joves.
150. Oferirem assessorament i formació als joves en temes d'habitatge, salut, treball, estudis,
mobilitat i en tots aquells àmbits que siguin del seu interès.
151. Impulsarem un projecte de joves voluntaris amb les residències de gent gran del municipi i
continuarem amb el projecte “Joves entre llibres” a la Biblioteca Miquel Martí i Pol.
152. Continuarem oferint el Bus Nit durant les Fires de Girona i les Festes del Tura d'Olot.
153. Actualitzarem i potenciarem la pista d'skate de Sant Gregori.
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Serveis a les persones, Salut i Igualtat
Les persones fan el municipi viu. Cal potenciar accions coordinades i eficients
que permetin ajudar i enfortir la xarxa social del municipi i tots aquells actius que
hi intervenen per situar-se en una lògica de cooperació i de treball en xarxa cap a
les persones, la igualtat i la salut que permetin afavorir entorns i estils de vida
saludables.

154. Continuarem donant suport al Rebost del Llémena i seguirem arranjant l'espai municipal cedit
on hi desenvolupen la seva activitat.
155. Impulsarem un espai d'horts urbans, al terreny cedit per la Diputació de Girona al costat del
Consultori Mèdic Llémena, per les persones que ho sol·licitin prioritzant les famílies que facin ús
del Rebost del Llémena i de Serveis Socials.
156. Ampliarem els horaris del bus entre Sant Gregori i Girona ajustant aquelles franges on sigui
necessari.
157. Conjuntament amb l'Ajuntament de Girona demanarem l'ampliació de la línia de bus metropolità de Girona fins a Taialà (parada a la urbanització de l'Olivet).
158. Organitzarem tallers informatius sobre alimentació per intoleràncies alimentàries per tot el
personal dels centres educatius, casals o menjador escolar.
159. Donarem suport a les activitats i actes de l 'Associació de Dones de la Vall. Buscarem un espai
municipal per establir la seva seu social i un espai municipal com a magatzem pel seu material.
160. Defensarem les polítiques d'igualtat de gènere per contribuir a conscienciar de la necessitat
d'eradicar la violència de gènere a la societat.
161. Donarem suport a les campanyes de Donació de Sang al municipi per tal d'incrementar la
participació en les donacions que s'hi porten a terme.
162. Estarem atents per garantir el millor servei al Consultori Mèdic Local Llémena, conjuntament
amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
163. Continuarem fent un seguiment de les mesures de camps electromagnètics (de les ones de
telefonia o xarxes wifi) als diferents equipaments municipals i zones del municipi que es considerin.
164. Continuarem donant suport en totes les activitats del Casal Sant Grau.
165. Continuarem sol·licitant els programes de Dipsalut per tal de garantir la salubritat de l'aigua
que bevem, gestionar el risc de les instal·lacions municipals on s'hi podria desenvolupar el
bacteri de legionel·la, controlar les plagues urbanes, vetllar pel bon estat de les piscines i per
la seguretat de les sorreres municipals entre d'altres.
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Medi Ambient, Entorn Natural i Pagesia
Entenem el medi ambient com la relació de respecte entre les persones i la natura per això ens
comprometem fermament amb la sostenibilitat ambiental de Sant Gregori. Concepte que
entenem estretament relacionat amb el benestar. Continuarem desenvolupant l'Agenda 21 i
els objectius del PAES com a municipi firmant del pacte d'alcaldes. Incidint especialment en
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i els equipaments, la mobilitat sostenible i la
sensibilització en el reciclatge

166. Instal·larem enllumenat LED, progressivament, a diferents punts del municipi per potenciar
l'estalvi, l'eficiència energètica i garantir més llum als carrers i carreteres.
167. Lluitarem, enèrgicament, en contra dels abocament incontrolats de runes i deixalles a l'entorn
natural.
168. Demanarem a l'Agència Catalana de l'Aigua, que construeixi la nova depuradora prevista a
Sant Gregori.
169. Crearem rutes verdes al voltant del nucli urbà de Sant Gregori per passejar, anar a córrer i
anar amb bicicleta a la zona de Can Serra i a la zona del Ter. Continuarem millorant la zona de la
llera de la riera de Llémena i el camí de Taialà per practicar esport i per passejar tot creant una
ruta saludable.
170. Aplicarem bonificacions en obra nova o reforma on s'implantin energies renovables.
171. Potenciarem encara més l'ús del compostador orgànic, amb majors descomptes en el rebut
de deixalles.
172. Continuarem el programa de millora de les àrees de recollida selectiva del municipi.
173. Portarem la deixalleria mòbil a diferents pobles del municipi per facilitar el reciclatge.
174. Impulsarem campanyes per millorar la recollida selectiva al municipi amb l'objectiu d'assolir
progressivament millors índex de reciclatge.
175. Aplicarem més mesures per a l'estalvi energètic i redactarem un pla de mobilitat dins les
accions previstes en el Pacte d'Alcaldes.
176. Continuarem potenciant les activitats i accions durant la Setmana Verda, la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
177. Mantindrem les accions de restauració de lleres de torrents i rieres del municipi.
178. Col·locarem papereres de reciclatge a tots els equipaments municipals.
179. Continuarem donant suport al Consorci Alba Ter en els projectes Life Riparia Ter i Life Potamo
Fauna en la conservació de l'Illa de la Pilastra.
180. Farem costat a les associacions de caçadors del municipi: l'Associació de Caçadors de Sant
Gregori i Constantins i l'Associació de Caçadors de Taialà i Sant Medir.
181. Conjuntament amb l'Associació de Caçadors de Sant Gregori – Constantins, adequarem un
local de trobada.
182. Conjuntament amb les associacions de caçadors del municipi establirem un mapa de zones
properes a nuclis de població restringides a la caça. I establirem les carreteres on senyalitzar específicament amb els senyals “precaució animals salvatges” per advertir del pas de
senglars i el perill que poden comportar en creuar la via.
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183. Condicionarem un espai per poder tenir els animals de companyia que es recullin del carrer
abans que siguin recollits per la protectora d'animals i crearem un espai a la web municipal on
aparegui la imatge de l'animal per facilitar que els propietaris el recuperin.
184. Promourem una campanya per censar als diferents animals de companyia (gossos, gats i
fures). Així com campanyes per incentivar a recollir els excrements dels gossos al carrer i als
espais públics.
185. Controlarem les colònies de gats abandonats del municipi.
186. Senyalitzarem més arbres singulars del municipi com a elements naturals que cal conservar.
187. Arranjarem i senyalitzarem millor el camí de pujada a peu a Sant Grau.
188. Continuarem aplicant mesures d'estalvi d'aigua en el reg de zones enjardinades (amb el reg
gota a gota o sensors d'humitat) així com mesures d'estalvi energètic en equipaments municipals (amb sensors de moviment per l'obertura de la llum en lavabos públics o temporitzadors).
189. Continuarem donant suport, juntament amb la Mancomunitat de la Vall de Llémena, a totes les
inversions i millores que tinguin a veure amb la pagesia i l'agricultura.
190. Implantarem les accions necessàries per controlar el consum energètic dels diferents equipaments municipals, amb el Sistema de Comptabilitat Energètica, juntament amb el Consell
Comarcal.
191. Mantindrem el nostre compromís amb la Sostenibilitat Local, contra el canvi climàtic, desenvolupant el pla d'acció de l'Agenda 21.
192. Elaborarem la Guia de Bones Pràctiques per l'estalvi energètic, a aplicar a tots els equipaments i edificis municipals. L'adaptarem per a ús domèstic i el farem arribar a totes les cases de
Sant Gregori. Formarem a tots els treballadors municipals en l'estalvi i eficiència energètica, per a
la correcta implantació d'aquesta guia.
193. Continuarem, com cada any, amb les campanyes d'informació i divulgació per a l'estalvi energètic a nivell domèstic i la mobilitat sostenible.
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Mobilitat, Via pública, Obres i Territori
Treballarem per un Sant Gregori més accessible per a tothom, volem elaborar i
aplicar un pla de mobilitat per adaptar les voreres i passos de vianants del nucli
urbà i així eliminar progressivament les barreres arquitectòniques de la via pública, guanyar més places d'aparcaments i garantir una mobilitat més segura
pels carrers i carreteres del municipi.

194. Elaborarem i aplicarem un pla de mobilitat per adequar, progressivament, els passos de vianants, voreres i diferents zones públiques i equipaments per garantir una accessibilitat total per
les persones.
195. Adaptarem progressivament diferents carrers i passos de vianants per a invidents. També
adaptarem el semàfor de l'avinguda de Girona per aquesta finalitat.
196. Senyalitzarem més aparcaments per vehicles adaptats.
197. Mantindrem i millorarem el tram del camí ral entre Sant Gregori i Girona prioritzant el pas de
bicicletes i vianants.
198. Conjuntament amb l'Ajuntament de Girona estudiarem la viabilitat de col·locar un punt de Girocleta al terreny municipal de l'inici del camí ral entre Sant Gregori i Girona.
199. Millorarem la mobilitat al carrer Joan Maragall adaptant els passos de vianants i ampliant la zona
d'aparcament. consulta el projecte a: www.ciusantgregori/joanmaragall.pdf
200. Continuarem fent el manteniment de totes les zones de joc infantils del municipi i, en especial:
Plaça Miquel Martí i Pol, ampliarem la zona de joc infantil. Plaça Francesc Macià, crearem una
zona infantil amb gronxadors, tobogans i jocs al terra. Plaça Catalunya, canviarem la tanca
perimetral per donar més visibilitat i col·locarem nous elements de joc.
201. Crearem més espais d'aparcament a la zona comercial de l'entrada del poble entre l'avinguda
Girona i el carrer Joan Maragall.
202. Traslladarem el pas de vianants i col·locarem un nou semàfor de vianants a l'avinguda de Girona
amb el carrer pagesos per millorar la seguretat de les persones al creuar la GI-531 entre la zona
comercial i el Consultori Llémena.
203. Impulsarem mesures per regular la velocitat a les entrades al nucli urbà de Sant Gregori conjuntament amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
204. Asfaltarem diferents carrers del nucli urbà i carreteres del municipi, sempre que sigui necessari.
205. Portarem a terme un manteniment constant de la carretera de terra d'accés a Constantins.
206. Millorarem l'accés per a vianants al barri de Cal Baster i adequarem les voreres dels carrers.
207. Construirem una passera per a vianants paral·lela al pont del torrent de Garrabia a la GI-531.
208. Crearem zones de càrrega i descàrrega regulades per temps, a diferents punts del nucli urbà
propers a zones comercials, en especial a l'Avinguda Girona. I controlarem els estacionaments en
zones no establertes, sobretot en aquells punts on es dificulti una correcte mobilitat del vianant.
209. Continuarem adequant el local de Ginestar: acondicionarem el primer pis i climatitzarem l'espai.
210. Continuarem adequant les escoles de Cartellà: reformes dels serveis, adequació d'un servei
adaptat i climatització de l'espai.
211. Reformarem els serveis públics del primer pis del Centre Cívic i l'accés al casal Sant Grau.
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212. Iniciarem el projecte de reforma de la plaça de la Sardana (mercat municipal) per garantir una
millor accessibilitat i més aparcaments.
213. Valorarem, conjuntament amb la Comissió de Festes de Cartellà, la construcció d'un espai
cobert a la part de darrera de les escoles de Cartellà.
214. Continuarem ampliant el servei d'aigua potable a diferents punts del municipi. I estudiarem la
viabilitat d'instal·lar xarxa de clavegueram públic als pobles i veïnats del municipi.
215. Continuarem soterrant línies de telèfon i línies elèctriques del nucli urbà.
216. Arranjarem, sempre que faci falta, els cementiris municipals.
217. Farem un mur d'escullera a la riera de Llémena amb la desembocadura del torrent Vidal.
218. Ampliarem els punts de llum a la zona de Constantins, a Sant Medir, a les cases del Xai, al
veïnat de l'Argelaguet i al barri del Raval, tots aquests punts amb enllumenat LED.
219. Conjuntament amb la Comissió de Festes de Constantins i els veïns decidirem l'ús del terreny
municipal a Constantins.
220. Millorarem l'enjardinament de diferents punts del municipi: de la zona verda de Mas Simon, de
l'entorn de l'aparcament del costat del carrer Carme Rius, del carrer Torrent Vidal a darrera el
pavelló i del vial paral·lel a la GI-531 al sector de la Torre, entre altres.
221. Buscarem l'espai adequat per establir un nou magatzem per la brigada municipal per facilitar la
seva tasca i alliberar els espais del pavelló i del sindicat.
222. Adequarem més places d'aparcaments a un costat de la plaça Catalunya.
223. Estudiarem la millor alternativa per enllaçar el sector de la Torre i Cal Baster amb la zona escolar, Biblioteca i pavelló.
224. Adequarem uns lavabos públics, propers al cementiri de la zona del veïnat de l'església, per
quan hi ha actes amb important afluència de persones.
225. Sempre que tinguem el finançament adequat desenvoluparem el projecte del vial de circumval·lació de Sant Gregori (pel sector de Can Serra).
226. Continuarem arranjant el passeig del Torrent Vidal per a fer-lo més accessible per a vianants i
bicicletes.
227. Millorarem el pas del les Pageses, al torrent de Rimau, a la carretera entre St. Medir i Sarrià de Ter.
228. Continuarem demanant al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya millores per
garantir el bon manteniment de la carretera GI-531.
229. Arrenjarem les juntes de dilatació del pont del veïnat de l'Església i del pont de Ginestar.
230. Acabarem l'obra de perllongació del carrer de Baix arribant fins al carrer Dolors Pastells. Així el
carrer Jacint Verdaguer podrà ser d'una sola direcció, millorant la seguretat viària de la zona.
231. Iniciarem un carril bici paral·lel a la GI-531 des del sector de la Torre de Sant Gregori fins a la
Urbanització Pla de Riba.
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Junts
Fem Més
Set Pobles, Un Municipi
Sant Medir | Cartellà | Constantins | Ginestar | Taialà | Sant Gregori | Domeny

1. Quim Roca Ventura
2. Josep Nadal Colomer
3. Àfrica Masó Sumsi
4. Anton Sunyer Serrat
5. Lídia Vidal Juventench
6. Eduard Grabulosa Bosch
7. Josep Maria Serra Noguer

8. Fredi Guillazo Blanch
9. Mònica Arnau Roura
10. Marina Molas Badosa
11. Conxa Torrado Oliva
12. Sergi Casademont Escolà
13. Marta Ferrer Picard
14. Olga Mascarell Sararols

Web del Grup Municipal de Convergència i Unió Sant Gregori:

www.ciusantgregori.cat
Segueix la campanya al Facebook,Twitter i Instagram:

CiU Sant Gregori – Grup Municipal / @ciusantgregori

15. Jordi Planas Prada
16. Josep Maria Quintanas Isern
17. Anna Massaguer Puigdemont
18. Raquel Pujadas de Palol
19. Pere Batlle Ventulà
20. Jaume Ribas Massachs
21. Jordi Noguer de Palol

