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Benvolgut/uda,
Acabem el mandat i n’iniciem un de nou, cada quatre anys estem cridats
a renovar els nostres representants a l’Ajuntament i aquesta no pot ser una
decisió lleugera ja que al cap a i a la fi són els encarregats de gestionar els
nostres impostos i serveis públics, i decidir com s’han d’encaminar i dirigir
els uns i els altes; és a dir, són els encarregats per delegació nostres de FER
POLÍTICA.
Fer política, per la gent de Junts de Catalunya és gestionar amb rigor i transparència els nostres tributs i els nostres serveis pensant en el bé comú de tots
els veïns i veïnes del municipi, tenint present la complexitat i diversitat de tots
els nuclis de població de Sant Cebrià, ja sigui el poble, les diferents urbanitzacions o els disseminats, tots som importants, tots som insubstituïbles,
tots conformem Sant Cebrià.
La seguretat, la gestió del nostre entorn, la unió dels tres municipis de la Vallalta mitjançant el tan esperat passeig, la dotació del municipi d’un Centre Cívic,
la remodelació del CAP, la recuperació del Servei municipal de protecció civil,
l’aprovació del POUM, la cerca de corresponsabilitat Ajuntament veïns per pautar i iniciar la resolució dels dèficits urbanístics de les urbanitzacions, l’aposta
clara de millora i continuïtat de serveis com l’Hivernacle, el Casal de la Joventut
o el menjador de l’Escola Bressol, el manteniment de les franges de protecció i
els camins, l’acompanyament de les persones amb risc d’exclusió social, la racionalització i millora dels serveis de recollida i reciclatge d’escombraries , del
transport interurbà i de subministrament de l’aigua, o la recuperació del funcionament democràtic de l’Ajuntament, són només exemples de la gran tasca que
s’haurà d’afrontar en aquest mandat.
Tasques que requereixen que els nous regidors i regidores que integrin el
consistori municipal tinguin vocació de servei i valors ferms per escarrar els
canvis que Sant Cebrià necessita i l’experiència en gestió municipal i el compromís suficients per a dur-los a terme.
Sense dubte ens ha tocat viure els moments més transcendentals de la
nostra història recent com a país i com a poble; on la participació de Sant
Cebrià ha estat ben rellevant i, d’entre la multitud de lliçons que en podem extreure de l’1 d’Octubre, el que va quedar ben pales és que per poder avançar
cap a la República catalana efectiva és imprescindible comptar amb Ajuntaments independentistes i fidels al lideratge legítim del President Puigdemont.
Per tot això, la gent de Junts de Catalunya portem mesos treballant per tal
d’oferir-vos un programa honest i realista, que ens permeti mirar ben lluny,
més que mai en aquest any del mil·lenari del nostre poble, amb els peus
fermament assentats a terra, i recuperar així l’orgull de poble i el Sant Cebrià
que estimem.
Aixequem Sant Cebrià!

Jordi Marqueño i Bassols

SEGURETAT
Els últims mesos han augmentat els robatoris i l’Ajuntament, també,
ha de complir amb les seves obligacions en aquest àmbit. Tampoc hem d’oblidar que som un municipi d’alt risc d’incendi forestal
i hem de prendre les màximes precaucions, per això:
▶ Volem recuperar el servei municipal de Protecció Civil; un servei
bàsic per les característiques del nostre municipi. Han de tenir les
eines i facilitats per poder treballar.
▶ Potenciarem l’ADF Vallalta dotant-los de majors recursos.
▶ Ocuparem de totes les places vacants de la policia municipal,
restaurar el servei de 24h i garantir la patrulla nocturna.
▶ Ampliarem la xarxa de càmeres de vigilància en els accessos
dels nuclis urbans.
▶ Instal·larem una càmera tèrmica de vigilància de risc d’incendis.
▶ Senyalitzarem les rutes d’evacuació de les urbanitzacions.
▶Actuarem en els carrers no asfaltats fent-los transitables.
▶Millorarem la visualització i il·luminació dels passos de vianants.
▶ Establirem un horari d’ús en el Parc Puigvert, compatible amb el
descans dels veïns.
▶ Crearem un protocol de viabilitat hivernal per afrontar amb més
garanties els problemes causats per les nevades i glaçades.

MEDI AMBIENT
L’entorn del nostre poble és un tresor que hem de cuidar i mantenir, realitzant les actuacions periòdiques i esporàdiques que siguin necessàries tant per la conservació del nostre entorn natural
com per evitar el risc d’incendis:
▶ Crearem la brigada forestal per neteja de les franges de protecció d’incendis i zones verdes; la dotarem de maquinària i vestimenta necessària per desenvolupar la seva tasca i la seva actuació estarà centrada en les urbanitzacions i recolzant a la brigada
municipal en èpoques de poda. També s’encarregarà de netejar
les canyes en els camins i rieres.
▶ Complementarem la neteja de les franges de protecció d’incendis i zones verdes amb la creació d’un ramat.
▶ Crearem el Pla de protecció contra la processionària i un programa municipal de reintroducció de l’alzinar i altres espècies
d’arbres autòctons.
▶ Ampliarem el servei de reciclatge i recollida de residus durant
l’estiu i dotarem de nous punts de recollida. Col·locarem contenidors de recollida vegetal durant l’època de poda.
▶ Potenciarem l’estalvi energètic, reactivarem les plaques fotovoltaiques de l’escola bressol.
▶ Implementarem un punt de recàrrec de vehicles elèctrics.
▶ Farem un estudi per treure més rendiment a la caldera de biomassa del pavelló.

AIGUA
Des de Junts per Catalunya considerem que l’accés al servei
d’aigua potable ha de ser un dret universal de tots els veïns i que
aquest dret s’ha de poder fer efectiu d’una forma justa i equitativa.
El cost actual del servei de subministrament en els diferents nuclis
urbans és massa elevat i és una situació que cal abordar i esmenar d’una forma efectiva; en aquest sentit, auditarem els contractes de gestió de l’aigua i de les inversions de les instal·lacions i en
base al seu resultat es cercaran els mecanismes legals pertinents
per disminuir el cost del servei, sense renunciar a la municipalització de l’aigua si la mateix és econòmicament viable.

ENSENYAMENT
La formació dels nostres infants és un dels pilars bàsic sobre els
quals hem d’edificar la nostre societat present i futura; en aquest
sentit:
▶ Apostarem per una escola bressol de qualitat, recolzant la parella educativa i el servei de menjador ecològic.
▶ Crearem el camí escolar, amb coordinació amb l’AMPA i el
CEIP El Pi Gros.
▶ Potenciarem la realització dels tallers educatius dirigits als infants, com són activitats musicals, teatrals, de lectura...
▶ Crearem el Consell d’ensenyament municipal.

ESPORTS
▶ Senyalitzarem i recuperarem les rutes i camins; potenciarem el
turisme esportiu.
▶ Impulsarem un projecte esportiu de gestió del camp de futbol i
actuarem en la zona esportiva
protegint les finestres i vitralls del Pavelló i Sala Polivalent.
▶ Donarem major suport a les entitats esportives, crearem la Junta d’esports i dotarem l’àrea d’un tècnic especialitzat.
▶ Asfaltarem la zona d’aparcament del pavelló.
▶ Potenciarem i recuperarem les curses esportives.

JOVENTUT E INFÀNCIA
▶ Crearem el Consell de Joves.
▶ Impulsarem el casal esportiu municipal.
▶ Recuperarem la Festa Jove.
▶ Garantirem la continuïtat del Punt Jove i l’Hivernacle.
▶ Recolzarem l’Esplai de La Maduixa.

SANITAT
▶ Remodelarem i ampliarem el CAP, dotant-lo d’una sala d’espera més àmplia per evitar la situació de col·lapse que es produeix
actualment.
▶ Farem de Sant Cebrià un municipi cardioprotegit.

GENT GRAN
▶ Obertura del Casal d’avis pel matí i supressió de barreres arquitectòniques.
▶ Dignificarem el dia de la festa de la vellesa.
▶ Impulsarem activitats lúdiques, formatives, culturals i esportives.
▶ Organitzarem un cicle de xerrades sobre autoprotecció.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
▶ Acompanyarem en la creació de l’associació de Comerç Local.
▶ Dinamitzarem la fira de La Maduixa i consensuarem la data
amb els altres pobles de la Vallalta.
▶ Establirem un servei d’assessorament a emprenedors.
▶ Treballarem amb Sant Pol i Sant Iscle per potenciar la marca
Vallalta.
▶ Obrirem la Via la Vallalta com a passeig que uneixi els tres municipis.

CULTURA I MEMÒRIA COL·LECTIVA
▶ Farem efectiu el carrer de l’1 d’Octubre de 2017 i crearem el
memorial del poeta Martí i Pol.
▶ Dotarem el poble d’un centre cívic amb biblioteca municipal i
viver d’entitats.
▶ Establirem com a dies de Festa local els dies 26 de setembre i
l’1 d’octubre.
▶ Es dignificaran els actes del mil·lenari de la primera referència
escrita del nostre poble i crearem un espai en memòria de l’efemèride.
▶ Recuperarem la comissió de festes.
▶ Donarem assessorament i formació a les entitats locals.
▶ Recuperarem i impulsarem les festes tradicionals: reis, carnaval, arrossada popular...
▶ Mantindrem el suport al CESC.

SERVEIS SOCIALS
▶ Millorarem el servei d’assistència social.
▶ Acompanyarem les persones amb risc
d’exclusió social.
▶ Garantirem la continuïtat del banc d’aliments.
▶ Farem tallers formatius sobre violència de
gènere.

BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA
▶ Recuperarem les ràtios de transparència perdudes durant el
darrer mandat
▶ Impulsarem la ràdio municipal i millorarem les instal·lacions.
▶ Establirem una partida de pressupostos participatius.
▶ Realitzarem un pla d’igualtat per garantir les mateixes oportunitats entre homes i dones.
▶ Recuperarem “el Recull”.
▶ Establirem una bústia de queixes i suggeriments.
▶ Crearem una oficina d’atenció ciutadana.

TRANSPORTS
▶ Estudiarem els horaris i parades de la línia regular per adaptar-los a las necessitats del municipi.
▶ Negociarem la reducció de la taxa d’estacionament a Sant Pol.

URBANISME
▶ Aprovarem el POUM i cercarem els mecanismes legals que
ens permetin garantir la corresponsabilitat municipal en l’execució
dels projectes d’urbanització.
▶ Arranjarem els Camins de Can Xuxa i Can Puig.
▶ Farem l’estudi de viabilitat de la variant de Castellà d’Índies.
▶ Obrirem el carrer Sant Cosme.

Si et vols descarregar el programa específic del teu nucli
dirigueix-te al web:

http://www.santcebrià-junts.cat

SANT CEBRIÀ

www.santcebrià-junts.cat

