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Calldetenes som tots!
Eleccions municipals 27 de maig del 2007
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1- Marc Verdaguer i Montanyà. CiU.
2- Josep Brachs i Roviró. CiU.
3- Josep Pérez i Castanedo. CiU.
4- Miquelina Saborit i Pratdesaba. Indep.
5- Manel Viver i Fabregó. CiU.
6- Toni Comas i Vila. Independent.
7- Miquel Riera i Casases. CiU.

8- Teresa Medina Casanovas. Independent.
9- Teresita Font i Bosch. CiU.

10- Marc Barniol i Franquesa. Independent.
11- Sergi Aguilar. CiU.
12- Joan Torras i Perarnau. CiU.
13- Pere Vinyeta i Obiols. Independent.
14- Mercè Castillón i Vilar. Independent.

15- Andreu Duran i Riera. Independent.
16- Sílvia Castells i Aguilar. Independent.
17- Valentí Santjaume i Costa. Independent.
18- Jaume Palau i Arcalà. CiU.
19- Josep Aguilar i Corts. CiU.
20- Antoni Brachs Oliveras. CiU.

CANDIDATURA A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2007 CALLDETENES.



Benvolguts veïns i veïnes de Calldetenes,

Us fem arribar el programa del grup municipal de Convergència i Unió i Independents de
Calldetenes. Els membres del grup municipal hem treballat amb il·lusió per a poder fer-vos
arribar el present programa a casa vostra. És un programa fet entre tots, amb diàleg i consens.
En ell hi trobareu reflectides propostes que ens heu fet arribar vosaltres mateixos. Idees com
ampliar el número de papereres, traslladar el mercat a una millor ubicació, entre d’altres, han
sortit de les xerrades que hem anat tenint. Us estem molt agraïts pel vostre recolzament i per
aquest intercanvi d’idees. Aquesta és la manera de treballar que volem impulsar en el nostre
Ajuntament, aconseguint un poble on tothom hi pugui dir la seva, fomentant el diàleg i la convivència
entre totes les persones, agrupacions, entitats, partits polítics, perquè tothom se senti escoltat,
representat i a gust. Volem enfocar el futur amb projectes viables, amb mesura, sense perdre
la nostra identitat com a poble i buscant solucions en les relacions amb els pobles veïns.

La nostra idea de fer poble involucra a tots i no fem diferències. Independentment del partit
polític, volem persones compromeses per Calldetenes, i que vulguin treballar plegades i en positiu
pel nostre poble. Nosaltres volem constituir un ajuntament en el qual hi treballin tots els seus
regidors, perquè la nostra aportació al poble és de construir plegats Calldetenes i no pas dividir
com s’ha estat fent fins ara. Una nova ubicació més adient pel mercat dels diumenges i la
recuperació de l’entorn natural del Torrental són idees que també formen part de la nostra agenda,
i que, tal i com ens heu exposat, són importants per molts de vosaltres.

Després de 15 anys amb el mateix govern els aires de renovació i inquietud han arribat al nostre
poble. És un fet palpable que hi ha consciència de canvi: s’ha format una plataforma per vetllar
pel medi ambient i fer les coses d’una altra manera, s’ha constituït un nou partit polític amb
unes noves idees, etc  Ens convé entrar en una nova etapa, en la que es parli més amb les
persones, en la que hi hagi més informació municipal, més transparència, en la que es tingui
en compte l’opinió de tots. Que aquesta nova realitat sigui possible només depèn de tu, recorda
el proper dia 27 de maig voteu pel canvi.
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GESTIÓ MUNICIPAL

Calldetenes som tots
En la darrera legislatura als regidors de CiU no
ens han deixat treballar pel poble. Nosaltres farem
les coses d’una altra manera: ens comprometem
a organitzar un ajuntament en el qual hi treballaran
els seus onze  regidors, independentment del seu
partit polític, perquè integrar, sumar i fer poble és
molt important per nosaltres.

Regidors amb més poder de decisió
Els regidors podran donar més recolzament a les
necessitats, persones i entitats del poble perquè
tindran més autonomia:  els regidors han de tenir
més capacitat per decidir i més informació. La
capacitat de delegació de poder ha de funcionar en
els dos sentits. No pot ser que tota la gestió
municipal quedi en mans d’una sola persona com
en els temps del passat.

Ajuntament portes obertes
La informació municipal brilla per la seva absència:
no hi ha butlletí d’informació municipal, no hi ha
periodicitat en els plens municipals, no s’informa
dels temes de més actualitat del nostre municipi,
etc. Els nostres compromisos per a millorar-ho
són:
> Informació municipal a l’abast de tothom.
> Ple Municipal ordinari obert a tothom

periòdicament cada dos mesos.
> Butlletí d’informació municipal.
> Reunió semestral d’informació municipal per

a tots els veïns.
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Tu també hi has de ser
Entre els nostres objectius està aconseguir millorar
la participació ciutadana en tots els àmbits, això
ho aconseguirem amb les següent accions:
> Utilització del referèndum popular com a

instrument de consulta popular en qüestions
d’importància especial per Calldetenes.

> L’eliminació de la burocràcia als mínims estrictes
és un objectiu que ens hem imposat.

La confrontació no ens porta enlloc.
El contenciós de segregació amb Vic, en el Barri
de les Quatre Estacions i el de la Font d’en Titus a
Sant Julià estan igual que 10 anys endarrera, i
anem de mal en pitjor.

URBANISME I
PATRIMONI

On volem arribar?
Temem que el creixement desmesurat que ens està
afectant atempti contra la identitat de poble que volem
preservar. Defensem un creixement moderat, sostenible
i ordenat, anant des de l’interior del nucli cap a l’exterior,
i no pas començant pels extrems. L’herència actual de
cinc plans parcials oberts amenaça la nostra identitat 5



de poble i ens pot abocar en poc temps en una greu
mancança de serveis i infraestructures. Cal que el
seny català torni a regnar a casa nostra. En el nou pla
d’ordenament urbà que s’ha d’aprovar en els propers
mesos hem de ser-hi tots.

Calldetenes, sí a la variant
Vetllarem per l’execució de la variant de Calldetenes,
necessària pel desenvolupament de Calldetenes,
que evitarà la divisió del municipi en dos,
solucionarà el problema de l’augment progressiu
del trànsit a l’interior del poble i els accidents que
està provocant. Amb la variant recuperarem la
unitat urbanística i reduirem riscos pels veïns. La
variant servirà per a transformar l’actual carretera
que travessa el poble en un passeig. La disminució
del trànsit permetrà eliminar el sistema de carrils
laterals de l’Avinguda Pau Casals, eliminant els
problemes i riscos que comporten.

El dia a dia
Les voreres, el clavegueram i l’enllumenat
continuen sent l’assignatura pendent del nostre

poble.  Refarem les voreres que estan en mal estat
i en construirem de noves.
Treballarem per la supressió de barreres
arquitectòniques: farem un pla d’accessabilitat,
suprimir barreres significa integrar gent gran,
cotxets i discapacitats físics. Cal planificar una
vegada per a no treballar dues vegades. Posarem
més papereres i, tal com ens heu demanat,
instal·larem un lavabo públic i un “pipi-can”.

Mai és massa tard
Què se n’ha fet de Ca la Pepa i Ca la Munda?
Vetllarem per la conservació del patrimoni històric
del nostre poble: conservarem les cases antigues
del poble i ajudarem en la rehabilitació de les seves
façanes.
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EL TORRENTAL
El nostre compromís de recuperar el Torrental per a
Calldetenes.
Tal com sempre hem dit, el nostre Grup Municipal
projecta tenir i mantenir unes instal·lacions adients
pel nostre poble. Tant es així que vàrem aprovar en
el seu moment la proposta municipal per l’execució
d’aquestes infraestructures. Dit això, però, també
hem de dir que la manera irrespectuosa amb el medi

ambient així com les presumptes irregularitats
comeses en l’execució de la fase prèvia ens fan
qüestionar la capacitat de l’actual equip de govern
per la realització d’aquests equipaments.

Entre les presumptes greus irregularitats hem
d’esmentar el propi començament de les obres sense
la pertinent autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua, organisme depenent de la Generalitat i, fins
i tot, amb una expressa ordre de suspensió
d’executivitat. Aquesta actuació donarà probablement
com a resultat una sanció al nostre municipi així com
l’exigència d’un nou projecte per la zona esportiva
que respecti el Torrental.

Una altra greu irregularitat ha estat la destrucció del
Torrent de Sant Marc amunt de llur vegetació tot
deixant un paratge inhòspit allà on hi havia arbres de
gran secció i d’altres espècies vegetals amb la
corresponent fauna, tot formant un petit però ric
ecosistema. Aquesta altra actuació irresponsable i
incomprensible també pot generar pel nostre municipi
una sanció del Departament de Medi Ambient.
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Aquesta destrucció d’un entorn únic i estimat ha
generat indignació i impotència en molts
calldetenencs que han format una Plataforma
transversal anomenada “El Torrental” a la qual
membres de CiU l’hi han donat ple suport i que ha
posat els fets en coneixement de l’Agència Catalana
de l’Aigua. A la vegada, la gravetat d’aquests fets ha
alertat també al Grup de Defensa del Ter qui també
ha denunciat els fets.

Amb aquesta increïble actuació municipal, s’ha posat
en qüestió la capacitat de l’equip de govern municipal
per emprendre actuacions d’aquest nivell. El nostre
Grup Municipal es compromet a actuar de la mà amb
l’Agència Catalana de l’Aigua, el Grup de Defensa del
Ter i la Plataforma el Torrental per recuperar el bosc
de ribera d’aquell paratge tot donant continuïtat
morfològica al sistema hídric i retornar-li al Torrental
la seva bellesa anterior per gaudiment de tots els
calldetenencs sense excepció.

PAGESIA I MEDI
AMBIENT

Pulmó verd
Protegirem i potenciarem l’espai rural de Sant
Marc, perquè es pugui considerar un pulmó verd,
un territori generador d’importants funcions
ecològiques, paisatgístiques, culturals i educatives
a la població. Un espai on la preservació de la
natura s’uneixi a la pràctica de lleure, esports,
cultura i evolució agrícola i a la realització d’activitats
d’educació ambiental. Preservarem les terres de
conreu del municipi de l’agressió urbanística a que
estan sotmeses.

Conservació de camins
Treballarem per aconseguir les ajudes necessàries
per mantenir arreglats els camins rurals. Els
camins rurals han d’estar en bon estat i ben
senyalitzats. El manteniment dels laterals de l’Eix8
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Transversal és un altre dels punts sobre els quals
volem treballar.

Auditoria del medi ambient
Tirarem endavant una auditoria del medi ambient
que ens servirà per elaborar un pla verd del poble,
com a instrument de gestió dels espais verds, lúdics
i del medi ambient. Treballarem per l’estalvi
energètic de totes les instal·lacions municipals i
promourem les energies renovables.

ECONOMIA - COMERÇ
Els comptes clars
Farem una auditoria comptable externa dels
comptes de l’ajuntament de Calldetenes.
Pretenem que la gestió dels recursos municipals es
faci d’una manera transparent i amb la publicitat
necessària i adequada.  La gestió municipal ha d’actuar
amb absoluta transparència en l’adjudicació de
contractes i serveis, afavorint l’adjudicació a empreses
locals en igualtat de condicions

Mercat dels diumenges al polígon industrial
Des de bon començament, i no només ara en
període electoral, sempre hem demanat un canvi
en la ubicació del mercat dels diumenges.  Pensem
que el lloc més adequat pel mercat és el polígon
industrial, en el qual hi ha carrers més amples que
a la plaça Onze de Setembre, més accessos i no
interromp el descans dels veïns ja que els
diumenges les naus industrials estan tancades.
Tots hem viscut el caos circulatori, peatonal i de



cotxes, de cada diumenge a la plaça Onze de
Setembre. Volem recuperar la plaça Onze de
Setembre i el seu entorn de nou per Calldetenes,
com a zona verda i tranquil·la. Utilitzarem una part
dels ingressos d’entrada del mercat per a promoció
comercial de les botigues del poble.

Els comerços i tallers són el caliu del poble
Si volem un poble viu i amb caliu cal col·laborar amb
la viabilitat dels nostres comerços i tallers. Farem
un pla per promocionar el comerç local, basat en el
model de veïns i carrer i mai en el de polígon.

ESPORTS
Pavelló polivalent
Portarem a terme la construcció del nou pavelló
polivalent  al costat d’un entorn natural i verd, en
el qual hi puguin coexistir la pràctica de l’esport
amb el medi natural del Torrental. Construirem la
zona espai- esport, al costat del poliesportiu,
incloent- hi rocòdrom, un circuit de fitness
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permanent, amb íntegració i respecte per l’entorn
natural.

Al costat de les nostres entitats i clubs esportius
Recolzament de les Entitats Esportives des de
l’Ajuntament. Obertura d’un Secretariat d’ajuda a
les nostres entitats. Estarem al costat de
l’organització del Cross, recolzant-los per tal de
que la prova atlètica continuï sent un dels referents
del nostre país.

BENESTAR SOCIAL I
SERVEIS

Consultori i Residència
Construirem un consultori nou, més gran i amb
més mitjans. El que tenim actualment funciona
molt bé, però com altres infraestructures del poble,

se’ns comença a quedar petit. Planificarem i
construirem un nou consultori, en previsió al
creixement actual del poble. Des de l’Ajuntament
lluitarem per mantenir i millorar l’actual Servei
d’Urgències de l’Àrea Bàsica de Salut, mantindrem
el Servei de Pediatria actual i impulsarem el de
ginecologia. Donarem els primers passos per a
disposar d’una Residència per a la gent gran.

Ajudes a la gent gran
Servei d’atenció personalitzada i seguiment de
persones grans amb limitacions i problemes de
salut. Organitzarem xerrades i cursets adreçats a
la gent de la tercera edat. Crearem el Consell
Consultiu de la Gent Gran de Calldetenes, perquè
puguin fer valer les seves idees.

No viurem d’esquenes a Sant Tomàs
Recolzarem Sant Tomàs com a associació i com a
patrimoni arquitectònic. El treball social
desenvolupat al centre és de referència a nivell
català, i es mereix més suport per part de
l’Ajuntament.
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ENSENYAMENT I
JOVENTUT

Ensenyament
La guarderia se’ns ha quedat petita, i l’Escola,
malgrat l’ampliació va pel mateix camí.  Ens convé
una planificació. No volem que pares del poble
hagin de portar els seus fills a guarderies d’altres
pobles perquè s’han quedat sense lloc. Ajudarem
econòmicament a l’AMPA en el foment del reciclatge
dels llibres de text i el pas d’aquests en els infants
dels cursos anteriors en tots els cursos
d’Ensenyament Primari, incautant així als infants,
des de ben petits, valors com saber compartir,
reciclatge i estalvi.
En aquesta legislatura el nou Institut, en el seu
emplaçament definitiu, començarà a caminar.
Entre tots hem de treballar perquè disposi d’unes

instal·lacions adequades, amb facilitat d’accessos,
pati i zona d’esport, i donar el recolzament necessari
a professors en la seva tasca d’educar els nostres
infants. Hem de poder oferir un ampli ventall
d’activitats extraescolars.

Habitatges per la gent jove
Treballarem per la construcció d’habitatges
econòmics destinats a la gent de Calldetenes, i
d’entre ells amb preferència pels joves.
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Serveis d’inserció laboral
Potenciarem la borsa de treball perquè sigui una
eina d’ajuda per les persones en atur.

Esplai Equinocci
No podem tenir els infants al carrer. En potenciarem
el seu finançament des de l’Ajuntament i els
proporcionarem un local d’activitats adequat.

CULTURA I FESTES

Comissió de Festes
Recolzarem i finançarem la Festa Major de
Calldetenes sense intervencionismes. Potenciarem
les festes populars al poble, la plaça Onze de
Setembre ha de tornar a ser un espai disponible
per la gent del poble i per les seves entitats.

Al costat de les entitats i associacions
Recolzarem les entitats des de l’Ajuntament.
Agilització dels tràmits burocràtics per ajudar a

legalitzar les entitats i poder tenir accés a una sèrie
de subvencions. Obrirem un Secretariat a
l’Ajuntament per a poder recolzar les nostres
entitats. Les entitats del poble no han de pagar per
fer servir els mitjans municipals. El Teatre ens ha
costat molts anys i diners, però ja el tenim
pràcticament acabat. Ara és moment de treure’n
profit. Programació de teatre, a més a més hi farem
sessions de titelles, cinema i auditori.

Ajuda a la nostra llengua
Mantindrem i potenciarem els Premis Literaris de
Calldetenes, un dels actes més rellevants del nostre
poble i de tota la comarca.

Promourem la cultura del medi ambient
Us en recordeu de la festa de l’arbre que havíem
tingut a Calldetenes una bona colla d’anys
endarrera? Grans i petits plantàvem un arbre,
l’apadrinàvem i vetllàvem dia a dia pel seu
creixement.  Nosaltres recuperarem la festa de
l’arbre, per a potenciar en els més menuts el
respecte de la natura i el medi ambient.
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PRIORITATS
A FER A
CALLDETENES>

> Deixarem el Torrental
tal com estava abans,
perquè formi part d’un
espai esportiu verd i de
qualitat.

> Trasllat del mercat a
la zona industrial de
Calldetenes, on no
molestarà els veïns i hi
disposarà de carrers més
amples.

> Calldetenes un poble
un ajuntament: tots els 11
regidors que composaran
l’ajuntament treballaran pel
poble. Acabarem amb les
divisions. Tots hem de
sumar. Tots els que voldran
treballar pel poble ho
podran fer.

14



> Variant de Calldetenes:
no només l’executarem sinó
que a més a més
convertirem l’antiga
carretera en un passeig,
promocionant d’aquesta
manera la seguretat, la
tranquil·litat i el comerç.
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