Independents per Riuprimer – Acord Municipal,
som un grup de persones al servei del poble perquè l’estimem.
Treballarem pel poble i amb el poble, i serem un consistori
plenament obert a la ciutadania.
Volem empoderar la població. Facilitar el diàleg, la transparència,
la comunicació i la proximitat amb democràcia directa seran valors
essencials de la nostra manera de treballar pel poble.

Feu-nos confiança. Voteu-nos. El fet de ser l’únic partit encara
justifica més aquesta confiança. A més, el vostre vot és essencial
per tal d’aconseguir la màxima representativitat i força també en
institucions supramunicipals: Mancomunitat La Plana, Consell
Comarcal d’Osona o Diputació de Barcelona. No us quedeu a casa
i el 26 de maig fem més poble! Moltes gràcies!

Trobareu tot el programa sencer i el grup col·laborador a: www.ipramriuprimer.cat
Podeu contactar amb nosaltres a través del correu: ipramriuprimer@gmail.com

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

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RELACIONS
INSTITUCIONALS, HISENDA i TRANSPARÈNCIA
-Promourem la participació ciutadana, de forma efectiva, a través de diferents accions:
passarem comptes cada mig any, impulsarem la cogestió de les nostres entitats, promourem els
pressupostos participatius i elaborarem el Pla de Voluntariat.
-Continuarem sense apujar els impostos ni les taxes existents més enllà de l’IPC sempre i quan
això permeti l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament.
-Farem costat a l’anhel expressat molt majoritàriament per la població de Santa Eulàlia de
Riuprimer de fer efectiva la República Catalana, en la mesura de les nostres possibilitats. Poble
a poble i persona a persona construïm entre tots el nostre futur en una república lliure.

COMERÇ, TURISME, FIRES, DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
-Elaborarem i posarem en marxa el Pla de Dinamització Comercial, potenciant el comerç de
proximitat.
-Recuperarem la Fira del fredeluc, i potenciarem la part firal de la Festa del Segar i el Batre.
–Fomentarem, mantindrem i si podem ampliarem els incentius fiscals a autònoms i empreses
de nova creació amb l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit
econòmic de proximitat.

ENSENYAMENT I LLEURE
-Vetllarem per tal que la nova escola sigui una realitat, promovent la participació de la
comunitat educativa i de la ciutadania en el seu projecte d’elaboració. Mentrestant, vetllarem pel
manteniment i les necessitats de l’escola actual.
-Donarem tot el suport possible per al manteniment del servei de la Llar d’Infants.
-Establirem vies de suport i impuls al Casal d’estiu.

URBANISME, OBRES I SERVEIS
-Elaborarem un pla d’habitatge social (especialment per a la gent més jove).
- Realitzarem un estudi de la mobilitat, fomentant els espais especialment del nucli antic per a
ús peatonal i veïnal. I estudi de millora del transport municipal.

CULTURA, FESTES I PATRIMONI
-Establirem un paraigua general que faciliti les activitats populars i aquelles activitats
promogudes pels veïns i les entitats del poble.
-Impulsarem la creació del Consell de la Cultura i de la Comissió de Festes.
-Desenvoluparem les línies estratègiques per a la promoció turística i cultural.

BENESTAR SOCIAL I SANITAT
-Mantindrem tots els serveis socials existents i valoració de l’ampliació o serveis
determinats segons les necessitats que sorgeixin.

JOVENTUT
-Treballarem per detectar les necessitats dels joves i elaborarem una estratègia en matèria de
joventut.
-Remodelarem el local del jovent per optimitzar els seus espais amb perspectiva de gènere.
-Millorarem el parc infantil i la zona d’esbarjo de la Plaça Nova i procurarem fer un nou parc
infantil.

GENT GRAN
-Dotarem el Casal de la Gent Gran de més recursos i suport personal, amb una treballadora
dinamitzadora, un estudi d’usos i un pla de futur.

MEDI AMBIENT, TERITORI I MÓN RURAL
-Crearem la Taula de debat del Món Rural per tractar temes com el Pla de de camins, la
senyalització de les cases de pagès, la fibra òptica, les deixalles, la seguretat...
-Farem un estudi per a millorar l’ús i l’eficiència de l’àrea d’aportació de residus.

ESPORTS
-Arreglarem la coberta de la pista poliesportiva, i estudiarem altres millores per a l’espai com
ara els accessos.
-Farem millores a la piscina municipal, i farem un estudi per ubicar-hi un bar-restaurant per
oferir-lo en concessió, dinamitzant l’espai i allargant la temporada d’ús de la piscina.

