
  CARTA DE PRESENTACIÓ AL POBLE 

 

Benvolgudes riuprimerenques, benvolguts riuprimerencs, 

Les persones que formem part del grup Independents per Riuprimer – Acord Municipal som un conjunt de 

gent que estem al servei del poble perquè l’estimem. Treballarem pel poble i amb el poble, i serem un 

consistori plenament obert a la ciutadania.  

El nostre lema de campanya és “Per un poble viu”, i amb això es resumeix el que vol ser la nostra acció 

de govern pels propers anys.  

La participació i la implicació del poble i totes les seves entitats i col·lectius ha de definir la nostra 

manera de treballar. Escoltar, escoltar i escoltar... Treballar, treballar i treballar.  

Volem un poble ben viu, que no sigui un poble dormitori sense teixit associatiu ni comerç, sense 

habitatge ni cultura. Molts de nosaltres hem nascut al poble, hi hem fet els nostres primers passos, ens 

hi hem educat, ens hi hem enamorat, hi hem treballat, hi hem fet esport, hi hem gaudit, i en definitiva 

hi hem viscut i l’hem viscut. D’altres, hi hem vingut a viure de més grans, però també ens ha captivat la 

seva identitat, una identitat basada en unes arrels profundes, però hi hem trobat una societat acollidora 

on hem conviscut amb els nostres veïns i som plenament riuprimerencs i riuprimerenques i volem que 

això sigui un orgull arreu i per a tothom.  

Per tot això, els nostres principals eixos de treball es basaran en:  

-La participació ciutadana. La democràcia directa, el diàleg bilateral permanent i la transparència.  

-El repte de la nova escola. Vetllarem per tal que l’edifici de la nova escola sigui una realitat com més 

aviat millor, amb totes les parts implicades, i promovent una participació de la comunitat educativa i de 

la ciutadania en general en el seu projecte d’elaboració. Fins que no sigui una realitat, ens preocuparem 

del manteniment i les necessitats de l’escola actual. 

-L’elaboració d’un pla d’habitatge social (especialment per a la gent més jove). Volem que el nostre 

jovent tingui opcions de quedar-se a viure al poble.  

-L’elaboració i posada en marxa d’un Pla de Dinamització Comercial. Necessitem conservar i si pot ser 

ampliar tots els serveis que tenim, i les nostres botigues i comerços hi juguen un paper clau. Afavorint 

l’àmbit local mantenim un poble viu i emprenedor, que mira al futur. 

-La creació de la Taula de debat del Món Rural, amb la participació dels habitants i agents implicats del 

territori. Pla de camins, posada al dia de la senyalització de les cases de pagès, fibra òptica, deixalles, 

seguretat, i tot allò que preocupi la gent del nostre territori. 

Us volem demanar que ens feu confiança i ens voteu. El fet de ser l’únic partit encara justifica més 

aquesta confiança. Per això us convidem a estar amatents a tot el què fem des de l’equip de govern, 

per tant, tots sereu cridats a participar de les decisions i fer que el poble funcioni millor. El vostre 

vot és molt important per tal de tenir la màxima representativitat i força també en institucions 

supramunicipals com la Mancomunitat La Plana, el Consell Comarcal d’Osona o la Diputació de 

Barcelona. No us quedeu a casa i el 26 de maig fem més poble! Moltes gràcies! 

ACTES DE CAMPANYA:  

DISSABTE 18 DE MAIG: De les 12h a les 14h Vermut popular a la plaça de la Vila-1 d’Octubre. Vine a 

parlar amb nosaltres tot picant alguna coseta. Hi haurà jocs per a la mainada! 

DIVENDRES 24 DE MAIG: A les 20h a la Casa de Cultura. Acte final de campanya, assemblea oberta 

amb tots els veïns i veïnes. 



www.ipramriuprimer.cat ipramriuprimer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Col·laboradors:  

Jordi Camprubí Uriel, Àlex Camprubí Uriel, David Vilardell, 

Xevi Villanueva Picon, Jordi Villanueva Picon, Santi Llorà, 

Aleix Andreu, Pere Ricart, Lu Arroyo, Lali Sellarès, Jordi 

Borràs, Judit Roma, Marc Datzira, Toni Codina, David Viñas, 

Albert Trilla, Imma Martínez, Josep M. Rovira, Raquel Bofill, 

Jordi Crusellas i Dot, Ferran Barbero, Jordi Llop, Miquel 

Russinyol, Marta Esmarats, Angelina Roca, Sergi Prat, Pere 

Serra, David Martinez, Quim Crusellas, Quico Sallés.  

 

Independents per Riuprimer- Acord 

Municipal (IpR-AM) 

1. Txevi Rovira i Montells 

2. Martí Oliveras i Vilaró 

3. Cristina Uriel i Prat 

4. Iñaki Castillo Otaola 

5. Josep Montells i Tort 

6. Maria Alba Roura i Mauri 

7. Jordina Juvanteny i Gonzàlez 

8. Ivet Marsal i Tarter 

9. Daniel Miana i Sànchez 

Suplents: 

1. Jordi Crusellas i Franquesa 

(Jovent Republicà) 

2. Jordi Senmartí i Soldevila 

3. Montserrat Morera i Roca 

4. Jordi Torrente i Torrents 

5. Anna Sànchez i Cuadrado 

6. Elena Montells i Sànchez 

7. Joan Montells i Solà 

8. Raynald Colom 

9. Jesús Musach i Roncero 

10. Àngel Torres i Sancho 

 

Perquè portem Santa Eulàlia de Riuprimer al cor, i       

tenim al cap fer que sigui un lloc agradable on viure on 

estudiar, on treballar, on fer-se gran...  

Perquè estem enamorats del nostre poble, l’estimem, i 

volem que els nostres darrers petons siguin fets des 

d’aquest bell raconet d’uns Països Catalans lliures.  

Visca Santa Eulàlia de Riuprimer i la seva gent! 

 

 


