Seguim

Democràcia directa
Participativa
Treball
Constància
Transparència
Honestedat Entre tots fem poble, i fent poble fem país

Vota’ns

endavant

1. ÀNGEL TORRES I SANCHO
2 . JOAN BERTRAN SERRA
3. CARLES SUNYOL I FERRER
4. XEVI ROVIRA I MONTELLS
5. SÍLVIA VERDAGUER OLIVER
6. JORDI TORRENTE TORRENTS
7. MERCÈ IGLESIAS VIÑALLONGA
8. ÀNGEL SERRA COLL
9. FREDERIC TORMO REIG
S.1. SANTI AGUILERA PÉREZ
S.2. JAUME LLORÀ AGUILÀ
S.3. JOSEP MONTELLS SOLÀ
S.4. MONTSERRAT MORERA ROCA
S.5. ESTEVE PRAT I SOLÀ
S.6. ALBERT TRILLA CERRADA
S.7. JORDI VILLANUEVA I PICON

Benestar Social i Associacionisme

Urbanisme, equipaments i serveis

-El servei d'envelliment actiu es potenciarà per atendre a totes aquelles
persones amb necessitats de dependència.
-Mantindrem tots els serveis no obligatoris, però que creiem que són molt
importants per la població. La llar d'infants, el suport a tots els clubs esportius, a
totes les entitats, el servei de joventut, el casal d'avis, la piscina, etc.
-Millorarem els equipaments informàtics del Casal d'Avis.

-Solucionada la cessió del terreny de l'escola nova, seguim treballant amb la
redacció del projecte per tenir-la com més aviat millor.
-2a Fase del Carrer Major: tenim el projecte redactat i garantit el finançament.
-Potenciarem els usos de la Casa de Cultura, i també l'accessibilitat a tots els
seus espais amb la instal·lació d'un ascensor entre d'altres millores.
-Seguirem treballant amb l'eliminació de barreres arquitectòniques als carrers.
-Farem un nou parc infantil.

Transparència, Noves Tecnologies i Hisenda
-Potenciarem la web municipal fent-la més interactiva i ampliant la informació.
-Seguirem treballant per la instal·lació de fibra òptica al municipi.
-Potenciarem i millorarem la xarxa guifi d'internet gratuït.
-Seguirem treballant per la reducció dels impostos, abaixant el tipus impositiu de
l'impost de béns immobles (IBI), i no apujarem les taxes més enllà de l'IPC.
-Potenciarem la transparència municipal amb més informació pels canals digitals.
-El pressupost inclourà una partida amb aportacions de projectes de la ciutadania.

Medi ambient i món rural
-Nova anella verda del poble: Seguint el projecte iniciat amb el camí de la Font
Gran, l'ampliarem, i l'acondicionarem més bé. Farem un eix peatonal a la
carretera de Muntanyola per millorar la seguretat dels vianants.
-Seguirem amb la campanya d'estalvi energètic a tots els equipaments públics,
amb fonts energètiques de biomassa.
-Seguirem treballant pel manteniment i la reparació dels camins rurals.

Cultura, festes i joventut
Desenvolupament Local i Turisme

Correu: ipramriuprimer@gmail.com
Facebook: facebook.com/ipram.riuprimer
Twitter: @ipramriuprimer
YouTube: youtube.com/user/IndRiuprimer
Web: www.ipramriuprimer.cat

-Seguirem potenciant l'associacionisme juvenil, i dotant-lo d'autonomia.
-Seguirem millorant els equipaments informàtics i d'oci del local del jovent.
-Incentivar la creació d'una colla gegantera al poble.
-Donarem suport a totes les entitats culturals del municipi.
-Durant la legislatura, es farà una reedició del llibre d'història del nostre poble,
després de 10 anys de la seva publicació.

-Promoció i potenciació de la Festa del Segar i el Batre com a fira singular i
genuïna del municipi i amb vocació comarcal.
-Creació del producte turístic "Riuprimer".
-Potenciar les visites turístiques i culturals de l'ermita de Sant Sebastià.
-Seguirem potenciant els plans d'ocupació prioritzant la gent del poble.

