
  

  

 

  

 

 

  

  

  

BENESTAR SOCIAL I SANITAT 

 
1. Crear un espai de trobada per a la gent gran. 

2. Continuar oferint el servei d’atenció domiciliària a la gent gran 

i pagar una part d’aquest servei a les persones grans que no 

tinguin concedida la Llei de Dependència i que ho necessitin. 

3. Mitjançant el programa “Més a Prop” de la Diputació de 

Barcelona, valorarem i actuarem per ajudar en les mancances 

bàsiques que pugui tenir la gent gran del poble. 

4. Respondre a les urgències socials amb ajuda  i suport total 

(pobresa energètica, ajudes a persones amb mobilitat 

reduïda...) 

5. Vetllar per la continuïtat  i gratuïtat del servei de 

Teleassistència.  

6. Treballar per al lleure i l’ocupació de la gent gran oferint 

diverses xerrades informatives, viatges, tallers com el de 

memòria i gimnàs. 

7. Mantenir la neteja i enjardinament del pati de la residència. 

8. Manteniment dels serveis del consultori municipal. 

TURISME, COMERÇ I INDÚSTRIA 

1.  Acabar de condicionar la Font d’en Nando amb mobiliari urbà 

a la zona de pícnic, instal·lar un parc infantil i una “tirolina”, 

promocionant l’espai com a lloc turístic o com a punt de 

trobades. 

2. Crear un punt d'informació turística. 

3. Donar continuïtat a la Fira de la Nou com a motor de 

promoció del poble. 

4. Senyalitzar les rutes de senderisme i donar a conèixer les 

rutes de BTT promocionant sortides guiades. 

5. Continuar gestionant, conjuntament amb la Diputació de 

Barcelona, el Parc del Castell de Montesquiu perquè 

repercuteixi en el benefici del poble. 

6. Seguir desenvolupant la promoció turística del poble a través 

de les noves tecnologies (webs, blocs, xarxes socials...) i 

donar suport fent publicitat dels nostres comerços i la nostra 

indústria. 

  

 

OBRES I SERVEIS 

1. Adequació del Passeig  del Ter (paviments, 

enjardinament, col·locació de mobiliari urbà, xarxa 

d’enllumenat públic i pipi-can). 

2. Continuar executant la rehabilitació del casc antic. 

3. Condicionar el camí del cementiri (asfaltat, vorera i 

embornal). 

4. Rehabilitar la Font dels Tells i la Font de la Plaça Emili 

Juncadella. 

5. Posar drenatge al marge inferior del camp de futbol. 

6. Sol·licitar a la Diputació (propietaris del pont d’accés al 

Castell) el projecte de reparació i l’execució de l’obra. 

7. Iniciar converses amb l’ACA (Agència Catalana de 

l’Aigua) per a poder reparar la resclosa. 

8. Continuar fent el manteniment de la via pública (voreres, 

carrers), conservació de mobiliari urbà (papereres, 

bancs...) i de les zones verdes. 

9. Insistir a la Generalitat en l’execució de la urbanització i 

condicionament de la travessera de la C-17z. 

10. Rehabilitació dels parcs infantils i el seu entorn. 

11. Seguir vetllant per a la supressió o reducció de barreres 

arquitectòniques. 

12. Aprovació inicial del POUM (Projecte d’Ordenació 

Urbanística), que consisteix en definir un ordre en la 

construcció i manteniment del municipi,  tenint en compte 

les inquietuds dels veïns afectats. 

 

 

 

1. Elisabet Ferreres Vergés 

2. Anna Castany Paret 

3. David Merchan Salces 

4. Pedro Salces Gil 

5. Glòria Martinez Rodríguez 

6.  Joan Martin Gonzalez-Mellado 

7.  Toni Domínguez Portabella 

Suplents 

1.Mercè Muñoz Argemí 

2. Joan Targarona Garcia 

3. Ramon Rovira Parramon 

i per una nova etapa… 



  

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENSENYAMENT I CULTURA 

1. Encarregar el projecte tècnic de l’ampliació de l’escola El 

Rocal i presentar-lo al Departament d’Ensenyament. 

2. Estudiar la viabilitat de crear una biblioteca i una aula de 

psicomotricitat fixes per a l’Escola El Rocal i la Llar 

d’Infants a “l’Hostal”. 

3. Estudiar i buscar subvenció de la proposta de L’escola el 

Rocal sobre la necessitat de crear una Aula de Natura a la 

zona del Carburo. 

4. Establir negociacions per activar i dinamitzar la sala 

ubicada al BBVA com a centre de formació continuada en 

diferents àmbits. 

5. Crear unes beques per ajudar a reduir el fracàs escolar als 

alumnes de l’Escola El Rocal. 

6. Potenciar el servei de la Llar d’Infants Els Putxinel·lis 

continuant oferint les diverses quotes per franges horàries i 

estudiar la possibilitat d’oferir el servei de menjador. 

7. Aïllament i substitució del terra de la Llar d’Infants. 

8. Mantenir la gratuïtat dels llibres de text de l’Escola El 

Rocal. 

9. Donar continuïtat al Centre de Formació Forestal 

Especialitzada de La Solana. 

10. Realitzar un projecte nou de l’antic escorxador per crear 

més espais per a les entitats del poble. 

11. Un cop actualitzada la infraestructura tècnica de la ràdio, 

dinamitzar la programació amb la col·laboració d’entitats i 

gent del poble. 

12. Entomar la gestió de l’Arxiu Històric Municipal i continuar 

amb l’activitat que s’ha estat fent fins ara. 

13. Seguir commemorant la Batalla de Montesquiu del 1714 

com a festa d’interès local. 

 

 

MEDI AMBIENT  

1. Ampliar el control i reducció de plagues de coloms.  

2. Condicionar la zona de la depuradora i potenciar la recollida 

selectiva. 

3. Estudiar la viabilitat i sol·licitar la corresponent subvenció per 

soterrar els contenidors del poble i adequar la zona dels que no 

sigui possible. 

4. Establir una colònia de gats controlada segons la normativa vigent. 

5. Sol·licitar el projecte i subvenció per la construcció d’una 

depuradora. 

6. Continuar vetllant per l’estalvi energètic de l’enllumenat públic i 

equipaments municipals. 

7. Seguir realitzant el control i mostreig de l’aigua dels equipaments 

municipals per la prevenció de possibles brots de legionel·la.  

 
ESPORTS i JOVENTUT 

1. Aquest mes d’agost realitzarem un Campus d’Hoquei, gestionat 

per l’empresa de Gabi Cairo (exjugador del Barça). 

2. Creació de l’Escola d’Hoquei de Montesquiu. 

3. Estudiar la possibilitat de fer projecte i execució d’una pista de 

Pàdel i un Rocòdrom. 

4. Adequació de la sala superior del pavelló com a Gimnàs per a la 

gent del poble. 

5. Estudiar la viabilitat d’una plaça de conserge pel pavelló. 

6. Establir jornades de portes obertes els matins dels dissabtes per 

realitzar diferents activitats (patinatge, futbol sala, bàsquet, 

hoquei...) i que no suposi cap cost per a la gent de Montesquiu. 

7. Adequació de la línia de l’enllumenat exterior de la zona del 

pavelló. 

8. Projecte “Joves que van per feina” . Donar continuïtat a aquest 

projecte d’ocupació pel jovent, per tal de donar formació i fer 

classes pràctiques en empreses del nostre territori i poder 

aconseguir un lloc de treball en aquestes mateixes empreses. 

9. Mantenir el seguiment de reunions entre el tècnic de Joventut del 

Bisaura i el nostre Jovent per determinar les seves necessitats. 

10. Donar continuïtat als programes mancomunats a nivell de comarca 

(Bus nit, estades d’idiomes d’anglès, Raid dels Ausetans). 

11. Estudiar la ubicació d’un espai per la Joventut per temes 

d’emancipació empresarial (viver d’empreses) i on puguin 

compartir les seves inquietuds i experiències. 

 

QUIN CRITERI DE LEGISLATURA I 

PRIMERA ACTUACIÓ REALITZAREM? 

 

1. Totes les inversions en obres i serveis que 

s’executin, es faran sempre i quan NO repercuteixin 

a la gent del poble en augment d’IMPOSTOS  i NO 

ENDEUTIN a l’Ajuntament, com hem estat fent fins 

ara. 

 

2. Com a prioritat  i  primera  actuació  tenim  

concedida  la  subvenció per realitzar la  

renovació  del  Passeig del Ter i  la Font d’en 

Nando, programa FEDER. L’hem acceptada perquè 

la podem assumir sense endeutar el poble. Aquesta 

actuació engloba els següents punts esmentats 

anteriorment en el programa : 

 

- Renovació del Passeig del Ter (Pavimentació, 

enjardinament, mobiliari urbà i xarxa 

d’enllumenat públic). 

- Renovació dels Safarejos (Adquisició de 

mobiliari per espai de trobada de Gent Gran i 

punt d’informació Turística, adequació dels  

banys, pintura, instal·lació elèctrica, 

telecomunicacions i ventilació). 

- Projecte TIC (Web dedicada a la promoció 

econòmica i turística de Montesquiu, cartells 

amb codis QR, pantalla tàctil informativa) 

- Condicionament de la Font d’en Nando (Zona de 

pícnic amb taules noves i una estructura per 

cobrir, pipi-can, tirolina i parc de jocs infantils). 

 

...REALITAT I COMPROMÍS 

PER MONTESQUIU 
 

 

VOTA’NS 


