pel que
realment
importa

el millor equip i el millor programa
per Santa Margarida i els Monjos
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El programa dels i les socialistes
a les properes eleccions municipals del 24 de maig que teniu a les
mans, proposa un seguit de mesures realistes i properes, que pretenen donar resposta a les diverses
problemàtiques de tots els ciutadans i ciutadanes de Santa Margarida i els Monjos sense exclusions,
al temps que dibuixen un escenari
per organitzar la vida associativa,
cultural, econòmica, de promoció
i de lleure local on les persones
son la màxima prioritat, fent un ús
eficient dels recursos municipals
per satisfer les necessitats de la
ciutadania.
És un programa que ha estat elaborat a partir de moltes trobades
amb molts de vosaltres, veïns i
veïnes, per barris i per entitats socials, esportives i educatives. Que
ens heu explicat desitjos, que ens
heu demanat coses, i que també
ens n’heu exigit. Nosaltres hem fet
aquí un resum del què considerem
prioritari fer els propers quatre
anys, i ara el sotmetem a la vostra
confiança.
Som persones com tu, amb els
mateixos interessos, les mateixes
il·lusions que tu. Volem continuar
treballant pel que realment importa ara, que és Santa Margarida i els
Monjos i la seva gent. Les persones
que hi vivim, que hi treballem, que
hi estudiem, que volem millorar les
condicions de vida.
Perquè volem continuar dient, amb
una sola veu, i ben fort, que viure
a Santa Margarida i els Monjos,

m’agrada!

1 Imma Ferret Raventós
42 anys. Veïna de Cal Salines.
Infermera i llicenciada en Humanitats.
Va ser regidora des de l’any 2006 i alcaldessa des del 2011. Escollida per unanimitat de l’assemblea local per tornar a
encapçalar la llista per les municipals
2015.

“Em torno a presentar
com alcaldessa amb la
mateixa il·lusió i ganes
de treballar que el primer
dia, al capdavant d’un
gran equip de persones
que volem continuar
endavant en la millora
constant del nostre
municipi”
Imma Ferret

2 J. Oriol Torrents
Puyal. 46 anys. Veí dels

3 Esther Marmaneu
Domingo. 33 anys. Veï-

4 Andreu Clemente
Martinez. 56 anys. Veí

Monjos. Ha estat vinculat
al moviment infantil Si
Fa Sol. Va ser regidor en
l’etapa 1995-2003 i ara
Regidor de governació i
personal des del 2011. És
primer Secretari de l’Agrupació Local del PSC.

na dels Monjos. Enginyera
tècnica en disseny industrial. Ha estat membre del
consell de la llar d’infants
municipal i presidenta de
l’AMPA de l’escola Samaranch. Relacionada amb
activitats esportives

7 Jose Luis Soriano
Núñez. 44 anys. Veí de

8 Paco Garcia Garcia. 9 Silvia Sepúlveda

Tres Pins. Vinculat a entitats culturals com el drac
de La Ràpita, el carnaval
i ha esta membre de la
junta del Centre Cultural i
Recreatiu Rapitenc.

57 anys. Viu a la zona del
passeig fluvial. Relacionat
amb entitats esportives
i culturals. És regidor de
via pública i manteniment
edificis.

12 Eduardo Díaz

13 Marisol Ranchal
Campos. 22 anys. Music, Muñoz. 45 anys. Veïna
actor, locutor, enginyer
de so i producció. Veí dels
Monjos, ha participat en
organitzacions juvenils.
Participa en varies agrupacions de teatre local i
arts, compaginant la seva
professió musical a nivell
internacional.

de La Ràpita. Participa
com a voluntària en
activitats esportives i
esdeveniments culturals
del municipi. Actualment
és secretaria de comunicació de l’agrupació local
del PSC

17 Sebastian Valera

Duran. 62 anys. Veí de
La Costa Dorada. Va ser
regidor des de 1987 a
1995. Vinculat a activitats
de voluntariat esportiu
i grups de folklore
populars.

de Cal Salines. Ha estat
vinculat a diverses entitats culturals del municipi
i membre del grup anem
a caminar. És Regidor de
cultura i règim intern des
del 2011.

Marín. 35 anys. Veïna

dels Monjos. Vinculada a
associacions de defensa
dels animals i entitats de
voluntariat

5 Filo Martinez

Bravo. 50 anys. Veïna

de tres Pins. Ha participat
en diversos moviments
associatius del municipi.
Actualment és Regidora
de Benestar social, educació, joventut i infància.

6 Raimon Gatell
Soler. 41 anys. Veí dels

Monjos. Vinculat al Hoquei
local i amb diverses
activitats culturals. President de la comissió de
festes del 2004 al 2011. És
regidor d’obres públiques
i esports.

10 Juani Borrallo

11 Agustin Fernández
Moreno. 43 anys. Viu als Guisado. 44 anys. Veí

Monjos. Participa en l’activitat esportiva i cultural
del municipi

dels Monjos. Relacionat
amb entitats esportives i
els geganters dels Monjos

14 Carmen Reverte 15 Angela Carol RolRomero. 56 anys. Veïna dan. 58 anys. Veïna de

16 Jordi Farré Urgell.

dels Monjos. Ha estat vin- Mas Catarro. Vinculada a
culada a entitats escolars i l’associació Casa de Andala comissió de Festes dels lucia de l’Alt Penedès.
Monjos

60 anys. Veí de La Ràpita.
Encarregat de manteniment a una escola de Vilafranca. Vinculat a entitats
culturals com la Festa del
Most de La Ràpita.

18 Ramon Abelaira

19 Carmen Torres

20 Josep A. Àvila

de Cal Rubió. Vinculat a
entitats culturals i solidaries. Va ser regidor fins
l’any 2011.

dels Monjos Vinculada a
entitats solidaries.

dels Monjos. Llicenciat en
Química. Ha estat impulsor de diverses iniciatives
infantils i juvenils. Membre
dels Grallers del Drac dels
Monjos i voluntari forestal
de l’ADF. Actualment és
regidor de mediambient,
patrimoni i turisme.

Álvarez. 69 anys. Veí

Rubio. 61 anys. Veïna

Rodriguez. 40 anys. Veí

LES NOSTRES PROPOSTES
PER LES PERSONES I EL SEU ENTORN

“La millor manera de combatre aquesta crisi
que estem patint, és apostar fort per l’educació i la formació dels nostres infants i adults.
Que estiguin ben preparats i tinguin accés a
tots els recursos.
Per això continuarem donant suport als centres educatius, seguirem impulsant activitats
que promoguin la qualitat humana de les
persones, i posarem tota la nostra energia
en eliminar tot tipus de situacions que provoquin l’exclusió social i fomentin les desigualtats”.
Filo Martínez, actual regidora de Benestar Social, i membre de la candidatura socialista

EDUCACIÓ
- Ubicarem l’ escola de música en un espai amb major accessibilitat i millor adequació.
- Crearem una Xarxa de serveis educatius, esportius , culturals i de lleure fora de l’horari
escolar.
- Continuarem i millorarem el suport educatiu a les escoles i l’IES, impulsat des dels serveis
municipals com la Biblioteca, servei de medi ambient, policia local, equipament juvenil
Tangram i Escola d’Adults.
- Potenciarem el funcionament dels bancs de temps a les escoles
- Consolidarem el projecte municipal de socialització de llibres a les escoles
- Fomentarem l’educació en valors socials amb persones amb discapacitats
- Apostem per la formació per a famílies. Crearem, conjuntament amb les AMPES del
municipi, l’Escola de Mares i Pares per tal de donar suport en l’educació dels infants a les
famílies, a través de xerrades i cursos.
- Establirem un major contacte entre escola d’adults i l’IES per tal de donar suport als
Programes de Formació Inicial (PFI) i als alumnes que necessitin recuperar assignatures.
- Crearem la figura dels Padrins de Cultura i Llengua, un projecte d’acompanyament en
l’expressió oral i coneixement de l’entorn.
- Fomentarem els Grups de Conversa, per potenciar l’ús de la llengua i expressió oral, en
diversos idiomes.
- Seguirem elaborant i duent a terme Programes de Formació continuada per a gent gran
- Continuarem consolidant l’oferta de Cursos d’Accés als Cicles Formatius de grau mitja i
superior
- Formarem part de la Xarxa d’Escoles Municipals d’Adults
- Crearem la Taula Tècnica de Treball per evitar l’abandonament escolar
- Potenciarem projectes de relacions intergeneracionals per la transmissió de valors de vida
i de creixement personal.
- Elaborarem el Pla Director per a la reforma i usos de l’edifici de les escoles velles de la
Ràpita.

BENESTAR SOCIAL
- Potenciarem i millorarem els programes per a l’envelliment actiu, augmentant les activitats
físiques i cognitives de prevenció del deteriorament de la memoria, així com programes de
suport als cuidadors/es
- Crearem un grup d’ajuda a famílies amb infants i menors amb discapacitats
- Continuarem amb la cooperació amb el Banc d’Aliments
- Continuarem amb el seguiment de les persones grans i persones amb risc d’exclusió social
- Augmentarem les ajudes socials tant de Beques com ajudes d’urgència.
- Crearem un servei d’atenció psicològica infantil i familiar d’urgència
- Augmentarem el suport dels serveis auxiliars de la llar des del Servei d’Atenció Domiciliaria
- Potenciarem encara més el protocol de detecció de maltractaments en la gent gran amb la
implicació i difusió social.
- Seguirem destinant ajuts a diversos projectes de cooperació internacional.

CULTURA
- Seguirem oferint suport a les entitats culturals i socials i facilitarem assessorament legal
per poder complir amb les seves obligacions fiscals.
- Crearem un Espai de difusió i conservació de la nostra Festa Major, on exposar la gran
quantitat d’elements folklòrics de que disposem.
- Habilitarem més espais on poder reunir-se les entitats i poder guardar-hi els seus documents.
- Promourem la creació d’espais d’expressió artística on musics, ballarins, pintors i altres
artistes puguin crear i compartir opinions facilitant la creació conjunta.
- Crearem un programa radiofònic, utilitzant Internet, on s’informi sobre el municipi, tant a
nivell cultural com en d’altres temes d’interès .
- Actualitzarem i dinamitzarem la web municipal, les xarxes socials i la revista d’informació
Nosaltres.
- Obrirem un procés d’estudi per a la reforma del concepte i l’organització de la Festa Major
dels Monjos.
- Mantindrem la Biblioteca com un important espai de potenciació de la cultura i la lectura.
- Mantindrem i potenciarem el CIARGA com espai divulgador de la nostra memòria històrica
i realització d’activitats vinculades a la cultura de la Pau.

ESPORTS
- Seguirem donant suport a les entitats i clubs esportius locals, tot mantenint i millorant les
instal·lacions municipals
- Arranjarem la Pista Poliesportiva de l’Av. de Catalunya amb la renovació completa de la
grada, arranjament del paviment i construcció de nous vestidors
- Procedirem a l’arranjament i millora de la Pista de la Ràpita
- Proposarem al Departament d’Ensenyament la cobertura de la pista de l’Escola Dr.
Samaranch per ús de l’escola, així com dels clubs esportius en horari extraescolar
- Crearem un carril bici al carrer les Flors.
- Continuarem amb el pla de desenvolupament d’equipaments esportius amb la creació d’una
zona de raqueta al municipi (pista de Padel)
- Col·locació de nous elements bio-saludables a diversos espais del municipi.
- Rehabilitarem el gimnàs municipal, millorant el tatami, sostre i la il·luminació.
- Impulsar la creació de la Comissió d’Esports per organitzar accions conjuntes dels clubs,
com ara la festa de l’esport, així com per tractar temes d’interès esportiu a nivell municipal.
- Organitzarem una Cursa d’Orientació a nivell local.
- Senyalitzarem un circuit permanent d’atletisme.
- Renovarem el paviment de la Pista Poliesportiva de Cal Rubió, per millorar-ne el drenatge.

JOVENTUT
- Crearem aplicacions de promoció i comunicació digital, per les activitats juvenils.
- Donarem suport a les entitats juvenils, per desenvolupar les seves activitats
- Ampliarem les activitats d’estiu adreçades al joves.
- Continuarem treballant la figura del tècnic de joventut al carrer i als espais de trobada.
- Potenciarem encara més l’assessorament en orientació i i informació de les sortides
laborals i educatives per a joves.
- Formarem Joves Agents de Salut (JAS)
- Continuarem oferint el Tangram com espai de trobada i d’estudi grupal per a joves
- Promourem la trobada d’artistes joves locals
- Treballarem en la transmissió de valors als joves mitjançant la dinamització de projectes
d’innovació en l’espai juvenil, us d’eines 2.0, parelles tutorials, projectes de creació artística.
Tot millorant l’equipament juvenil Tangram com espai de trobada.
- Incentivarem i potenciarem el voluntariat i associacionisme juvenil

DONA
- Potenciarem la cessió d’espais de trobada per a dones.
- Continuarem treballant en el desenvolupament del Pla d’igualtat
- Consolidació de la Assistència psicològica d’urgència a dones maltractades.
- Continuarem amb la Assessoria Jurídica i de informació
- Continuarem amb les campanyes de sensibilització de la Dona treballadora, la Salut i Contra
la violència de gènere.
- Oferirem Cursos i Tallers, artístics i de formació, per a dones.

INFÀNCIA
- Promourem la cessió d’espais per entitats i famílies
- Continuarem prestant els serveis de Ludoteca i Casa dels Passos Petits.
- Crearem el Consell Municipal d’Infants.
- Impulsarem el Moviment Infantil com un espai d’educació en el lleure.
- Potenciarem les activitats de les famílies i infants al municipi, i amb sortides culturals.

SANITAT
- Demanarem al Departament de Sanitat l’augment de personal mèdic
- Realitzarem més xerrades de formació en matèria sanitària, sobre l’alimentació i el
sedentarisme
- Exigirem a l’Administració de la Generalitat de Catalunya la continua realització i difusió
dels estudis de salut al territori.
- Donarem suport a l’entitat Pit Penedès per a la promoció de l’alletament matern.
- Continuar amb el desplegament de la cardioprotecció en diferents equipaments i
dependències municipals.

HABITATGE
- Treballarem conjuntament amb el Departament d’Habitatge i el Consell Comarcal per
facilitar l’accés al habitatge.
- Continuarem amb el protocol establert en l’assessorament pel procés d’actuació davant
problemes de lloguer o hipoteques d’habitatges, juntament amb l’oficina d’habitatge del
Consell Comarcal
- Mantindrem el Registre Local d’Habitatge.
- Continuarem presionant perquè els habitatges desocupats es destinin a lloguer social, en
especial els de propietat d’entitats financeres.

SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME
-Potenciarem encara més les campanyes cíviques de tinença d’animals, de convivència
i protecció de l’entorn, de l’ ús de bicicletes i mobilitat. Seguirem realitzant xerrades
informatives d’interès. Promourem la creació d’una Escola Cívica.
- Potenciarem encara més la policia de proximitat i l’assistencial.
- Estudiarem la possibilitat de modificar accessos en automòbil a les diverses escoles del
municipi.

- Continuarem amb les campanyes escolars d’educació vial.
- Promourem un estudi de viabilitat per a un nou espai on s’ubiquin les dependències de la
Policia Local.
- Continuarem amb la bona entesa i col·laboració amb els diferents cossos i forces de
seguretat.
- Aplicarem millores en la mobilitat i circulació a diferents indrets del municipi.
- Seguirem apostant per la mediació com a mitjà de resolució de conflictes veïnals.

DRETS DELS ANIMALS
-Continuarem vetllant pel compliment de l’ordenança municipal de tinença d’animals i de la
Llei de Protecció Animal de Catalunya.
- Continuarem treballant amb les Associacions per dur a terme campanyes i accions
que tinguin cura dels animals: manteniment de les colònies de gats, prevenció de
l’abandonament i maltractament.
- Treballarem en campanyes ciutadanes el civisme amb els propietaris d’animals per una
bona convivència (recollida d’excrements, portar-los lligats, i ús de morrió si es necessari)
- Facilitarem la tasca de recollida de gossos abandonats al servei de mancomunitat (CAAD),
destinant un espai a les instal·lacions municipals.
- Promourem la creació d’un Parc caní per oferir un espai de seguretat i lliure moviment als
gossos.

LES NOSTRES PROPOSTES
PEL TERRITORI I L’ENTORN NATURAL

“Volem continuar tenint un poble acollidor. integrador de la nova gent, dinàmic,
obert, amable i solidari.
Oferim serveis de qualitat per fer un
municipi que, partint dels seus recursos
existents, sigui respectuós amb el medi
ambient.
Potenciem la mobilitat sostenible i
segura i els hàbits de vida saludables”

Esther Marmaneu, membre de la candidatura socialista

URBANISME
- Impulsarem la creació d’un vial cívic entre Monjos i Vilafranca, facilitant la mobilitat a peu
i en bicicleta entre municipis.
- Impulsarem la creació d’un eix cívic entre Monjos i Cal Rubió. Continuarem treballant per
instar a l’Estat la construcció i solució sobre el pont de l’autopista per a vianants.
- Estudiar la creació d’una passarel·la de vianants entre la Llar d’infants dels Monjos i el camp
de futbol.
- Farem millores d’accessibilitat i arranjament d’espais al cementiri, i construcció de nous
nínxols.
- Farem una nova pavimentació central a la rambla Penyafel per millorar-ne el ferm.
- Continuarem amb la millora dels carrers, construint plataformes úniques en carrers
estrets dels Monjos i La Ràpita.
- Aplicarem un Pla de millora de la pavimentació de diversos carrers al municipi, reasfaltant
carrers, avingudes i polígons segons necessitat (Camí Cal Salines, Camí Sardinyola, Carrer
Maó, Carrer països Catalans…).
- Farem millores i arranjarem voreres en general però, especialmente les del carrer
Montseny al camí de les Fabriques i a Cal Claramunt.
- Ampliarem les voreres del carrer de Santa Margarida, donant compliment al Pla de
Consolidació del comerç local.
- Promourem l’arranjament i millora del vial del parc urbà del Foix.
- Crearem un vial esportiu al parc de Llevant, a La Ràpita.
- Farem la reforma de la plaça del darrera la piscina municipal.
- Estudiarem la creació d’una pista de skate a La Ràpita.
- Estudiarem la creació d’un espai de jocs de pilota a la zona de Cal Salines.
- Continuarem amb el projecte de condicionament i tancament de zones de contenidors.
- Estudiar la possibilitat de renovar el parc de contenidors a través de la mancomunitat
Penedès- Garraf.
- Arranjament i millores en l’avinguda Penedès i avinguda del Centre a la Ràpita.
- Pavimentarem i condicionarem l’aparcament de l’estació del ferrocarril. I vetllarem perquè
les obres de millora i accessibilitat a l’estació es duguin a terme en els terminis previstos.
- Continuarem amb la millora de l’entorn de la pista de Tres Pins.

MEDI AMBIENT
-Efectuarem els estudis i controls ambientals per tal de la garantir la bona qualitat de l’aire,
i aplicarem mesures per millorar-lo (2ª fase de l’estudi d’olors elaborat per la UPC sobre la
qualitat de l’aire) Seguirem col·locant equips mòbils de control de la contaminació.

- Exigirem i vetllarem perquè l’Administració competent en matèria ambiental faci els
controls adequats, i assegurarem el compliment de la legislació ambiental vigent en totes les
industries del municipi.
- Netejarem les lleres del riu per la creació de Rutes naturalístiques per espais fluvials : riera
de Llitrà, riu Foix, Torrent de Cal Bruna, els senders de llera.
- Finalitzarem les obres de condicionament i millora del Molí del Foix amb la construcció dels
nous serveis annexes a l’edifici. Continuarem i millorarem la funció d’espai per l’educació
ambiental que compleix l’equipament.
- Efectuarem millores en l’espai de la deixalleria, i la construcció de la tanca perimetral
- Elaborarem un Pla integral municipal de gestió de residus, que tendeixi a la consecució del
residu zero.
- Arranjarem els camins rurals en aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis forestals i de
suport a l’ADF. I recuperació dels antics camins ramaders.
- Promourem la recuperació d’espais naturals de fora parc, en especial la recuperació Fonts
històriques del municipi. Continuarem col·laborant amb el Parc del Foix.
- Impulsarem la construcció de pantalles acústiques a la zona de La Ràpita
- Continuarem amb l’aplicació del Pla de reducció de consum energètic en la via pública
a través de noves propostes tecnològiques, i desenvolupament d’accions d’eficiència
energètica a tots els equipaments.
- Proveirem la piscina municipal amb sistema d’aigua calenta sanitària, amb energia solar.
- Incentivarem que el consum energètic provingui d’energies alternatives.
- Continuarem amb la reducció d’impactes paisatgístics causats per la indústria o les vies de
comunicacions.
- Seguirem amb la línia de creació d’horts urbans en parcel·les municipals en desús, en la
mesura que sigui possible.

LES NOSTRES PROPOSTES
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

“El benestar de les persones és el més
important per a nosaltres. Per això hem
de continuar treballant en els plans d’ocupació i la formació, que tant bon resultat
ens estan donant, per què l’atur al nostre
municipi continuï baixant, donant seguretat laboral als nostres veïns i veïnes.
Cal seguir potenciant la nostra riquesa,
cultural, gastronòmica i comercial, conjuntament amb els nostres comerciants
buscant fórmules turístiques que integrin
aquesta varietat per fer més atractives les
visites a Santa Margarida i els Monjos”
José Luís Soriano, membre de la candidatura socialista.

PROMOCIO ECONOMICA I COMERÇ
- Continuarem amb les polítiques actives d’ocupació, amb el reforç del Servei Local
d’Ocupació i Inserció laboral, Club de la feina, projectes Promociona’t adreçats a menors
de 30 anys i a majors de 45 anys, continuació dels Plans d’Ocupació, impuls de la formació
ocupacional, continuar amb l’espai de trobada amb empreses, com son els Matins
empresarials. Treballarem conjuntament, administració i empreses, per fomentar que
l’ocupació sigui d’origen municipal i aproximar encara més el coneixement mutu entre
l’Ajuntament i les empreses del municipi.
- Facilitarem la ubicació de noves empreses i nous emprenedors. Farem una revisió
periòdica de la ubicació de locals i naus lliures. Continuarem aplicant bonificacions i
incentius, per activitats de nova creació. Treballarem per aconseguir més serveis als
polígons industrials, sobretot en telefonia i dades.
- Tirarem endavant un espai que fomenti la col·laboració empresarial i els vivers d’empreses
(coworking). Donarem suport a emprenedors i creadors de la seva pròpia empresa facilitant
espais i assessorament per iniciar els seus projectes d’emprenedoria.
- Seguirem treballant en projectes d’economia social i solidaria, potenciant la generació
d’autoocupació, alternatives a la economia tradicional i obrint possibilitats a un sistema
cooperativista.
- Continuarem amb el desenvolupament del Pla de Dinamització Comercial i de suport al
comerç local.
- Potenciarem i impulsarem el mercat d’artesania i brocanters, com un element de valor
afegit al mercat setmanal.
- Millorarem la gestió de residus i la neteja del mercat setmanal, en especial la zona
d’alimentació. Treballarem per la reducció de l’ús de bosses i embalatges, i habilitarem
punts visibles per deixar escombraries.

PATRIMONI
-Continuarem amb la rehabilitació del Castell de Penyafort, seguint les determinacions del
Pla Director, posant en valor i per a ús públic diverses dependències (sotacoberta, celler i
hort)
- Continuació de les recerques històriques i arqueològiques del patrimoni local, sobretot al
Castell i en altres indrets d’interès patrimonial.
- Continuarem amb l’estudi de consolidació i posada en valor de les restes de l’església de
Santa Margarida amb un treball conjunt amb el bisbat i altres administracions. Així com
l’arranjament i manteniment de l’espai municipal i senyalització amb plafons informatius als
exteriors.
- Consolidació de les restes de l’ermita de Sant Llorenç de la Sanabra i creació itinerari
naturalístic i històric

- Potenciarem la difusió i utilització del nostre patrimoni històric industrial, com son els
antics forns Miret o el Moli del Foix, com a elements de coneixement de la nostra evolució
històrica.

TURISME
-Aplicarem gradualment el Pla de Desenvolupament Turístic municipal.
- Potenciarem les rutes turístiques ja existents, així com la creació de nous materials
gràfics i digitals per a la seva difusió. Impulsarem una nova ruta del Patrimoni Romànic.
Dissenyarem noves visites patrimonials i naturals.
- Potenciarem i consolidarem la fira Remeiart com a esdeveniment de referència nacional
relacionat amb les plantes remeieres i aromàtiques i tots els seus derivats.
- Col·locarem noves cartelleres d’informació municipal, turístiques i lliures
- Crearem nous paquets turístics que combinin visites als diversos equipaments amb
restauració i comerç, i fomentarem la pràctica d’activitats ludicoesportives.
- Promourem la museïtzació de diversos espais del Castell de Penyafort i del Molí del Foix.
- Facilitarem l’aparcament i espai de serveis per autocaravanes en diverses zones.
- Habilitar zones per facilitar l’aparcament d’autobusos.
- Estudiarem la possibilitat de creació d’un espai d’acampada lliure.
- Posarem una zona Wifi al punt d’informació del mercat. I a altres punts al municipi.
- Millorarem la difusió d’activitats patrimonials, culturals i turístiques. Unificació webs
municipals amb informació turística. Aplicacions pel mòbil de promoció i comunicació.
- Promoure un turisme sostenible, que aporti riquesa al municipi respectant l’entorn i la
tradició cultural.

LES NOSTRES PROPOSTES
PER LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
DEMOCRACIA I PARTICIPACIO CIUTADANA
- Continuarem amb la realització de les audiències publiques, almenys dues l’any.
- Crearem el portal del ciutadà i la seu electrònica, per la millora de la transparència
institucional i democràtica.
- Millorarem els Canals d’informació ciutadana i participació: web, xarxes socials, i
continuarem efectuant reunions periòdiques per barris.
- Creació d’un grup supervisor de persones amb discapacitat que vetlli per la accessibilitat
a espais i serveis.
- Crearem al municipi un registre de voluntaris, per fomentar la participació.

perquè el Grup Municipal Socialista de Santa Margarida
i els Monjos som persones...

...compromeses amb la vida social
...defensores de la igualtat d’oportunitats
...que apostem pel futur dels nostres joves
...que estem compromeses amb l’educació i la formació
...defensors de la riquesa cultural i esportiva local
...que treballem per la bona convivència
...que ens preocupem per les persones grans
...que defensem la salut i el benestar de tothom
...que tenim cura de l’entorn natural
...

per això presentem aquest programa de
govern fet amb i per a les persones

Si tu, com nosaltres, creus en Santa
Margarida i els Monjos, i vols que el
nostre municipi continui endavant en
la línia de progrés, modernitat
i benestar que tenim...

dóna suport al
Grup Municipal Socialista
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Som persones que donem suport
a aquest equip i aquest programa,
perquè volem el millor per
Santa Margarida i els Monjos

pel que
realment
importa

Imma
Ferret

per Santa Margarida i els Monjos
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Grup Municipal Socialista de
Santa Margarida i els Monjos

www.immaferret.cat - www.alteucostat.info - www.facebook.com/socialistesmonjos

vota

