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Tot el que vols per a Ripoll



EDUCACIÓ
Incentivarem les pràctiques universitat-
empresa amb la finalitat de recuperar el 
talent jove de Ripoll.

Seguirem fent millores a les escoles 
públiques centrades en la millora de 
l’eficiència energètica als edificis, 
especialment en els tancaments

Estarem al costat de l’Escola Oficial 
d’Idiomes per assegurar les inversions 
necessàries a les seves instal·lacions a 
l’edifici de l’IES Abat Oliba.

Reclamarem un Cicle Formatiu sociosanitari 
en tant que és un nínxol d‘ocupació comarcal.

CULTURA
Crearem el carnet “Amics del Teatre Comtal” 
per incentivar l’assistència a cinema, teatre i 
espectacles.

Per evitar el perjudici a entitats i 
hostalers, adquirim el compromís de no 
tornar a retallar la Festa Major.

Recuperarem el refugi antiaeri de la 
plaça de l’Ajuntament i dignificarem els 
espais bombardejats durant la Guerra 
Civil amb plaques permanents.

VIDA COMUNITÀRIA

Racionalitzarem l’entrada de vehicles a 
la zona de vianants del barri vell per evitar 
l’abús que actualment s’hi produeix.

Promourem tot tipus de polítiques 
contra la LGBTI-fòbia, especialment 
en la formació sexual, antirumors i 
antibulling a secundària i al Casal de 
Joves. L’Ajuntament es personarà 
jurídicament en processos legals per 
atacs homòfobs.

Adequarem el pagament de subvencions a 
les entitats a les necessitats del calendari de 
clubs esportius i associacions amb la finalitat 
que disposin dels fons en el moment que 
realment els necessitin

Farem partícips a les entitats i clubs 
esportius dels ingressos que es generin 
al Centre de Tecnificació Esportiva 
l’Avellaneda i a la residència gràcies a les 
seves gestions.

Crearem un pla de foment de llicències 
federatives en col·laboració amb clubs i 
federacions pels esportistes individuals, 
especialment corredors, excursionistes i 
ciclistes.

Dignificarem la relació entre l’administració 
i les entitats esportives, socials i culturals 
amb un calendari anual de trobades entre 
tècnics, representants polítics i entitats.
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Publicarem una web de transparència 
municipal on resulti fàcil l’accés a les 
dades:

Declaracions de béns i interessos dels 
regidors a principi i final del mandat.

Retribucions de càrrecs electes i subvencions 
a entitats.

Contractacions a empreses privades, conces-
sions i concursos en curs i resolució de 
concursos. 

Actes de plens, juntes de govern, juntes de 
portaveus, comissions informatives i juntes de 
SOMASRSA i Fundació Guifré.

Publicarem els textos íntegres de les mocions 
abans de ser votades en plenari.

Anna Belén
Avilés

Candidata a l’alcaldia 
per FEM Ripoll 

Una gestió transparent



BENESTAR SOCIAL

Lluitarem per recuperar les guàrdies nocturnes 
al CAP

Endarrerirem el cobrament dels rebuts 
domiciliats de l’IBI fins al 30/6 a fi que els 
ciutadans puguin disposar de la paga doble 
en el moment del cobrament.

Fraccionarem de forma gratuïta els 
cobraments de l’IBI per a famílies 
monoparentals, nombroses o amb 
membres amb dependència 
reconeguda. També per aquelles 
llars on els ingressos provinguin de 
subsidis o prestacions per sota 
de 2’5 vegades el salari mínim.

Estarem al costat de les 
entitats del tercer sector, 
amatents a les seves 
necessitats.

Martí Almor

Anna Belén Avilés

Ampliarem el marc de treball de la Comissió 
d’Esports i de la Taula d’Inclusió Social i les 
dotarem de poder executiu.

Construirem un parc tancat de lleure 
per a gossos a la llera del Ter al seu pas 
per Can Guetes. Mantindrem i dotarem 
adequadament el programa TNR (capturar, 
esterilitzar i alliberar) per al control de les 
colònies urbanes de gats.

Desenvoluparem un programa de 
voluntariat mitjançant formació i suport 
institucional en col·laboració amb les entitats 
i fundacions que en seran destinatàries 
(Caritas, MAP, Guifré, ACPAD, Entitats 
Animalistes…)

Reorientarem el Pla de Desenvolupament 
Comunitari de Ripoll per tal que doni 
també servei administratiu a les entitats i 
associacions de Ripoll.
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Marta Tomàs Enric Pérez

Joaquim Merino Marta Gómez Antoni Sànchez Roser Martínez Francisco Conde

Lluïsa Ruiz

Montserrat Torrente

Eudald Fajula

Josep Izquierdo

Mª Àngels Molina

José Pérez 

Irene Lara

Alberto Fernández Joan Baz Fina del Pozo

Rubén Cedillo Dolors Mena Julián Paniagua

Un futur millor per a totes i tots

Catalino Cívico

Laura Gómez

Rubén Crespo

Susana Dalmau

Suplents



desenvolupament 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA

Gravarem substancialment l’IBI de naus i 
locals comercials tancats. Els ingressos 
generats es reinvertiran per adquirir naus i 
locals comercials per al posterior lloguer a 
preus assequibles.

Rellançarem la candidatura UNESCO de la 
Portalada i la marca turística Terra de Comtes 
per racionalitzar la relació despesa-benefici.

Estudiarem la viabilitat de posar en marxa 
una rèplica operativa de la farga Palau.

Treballarem per unir Ripoll i Campdevànol 
mitjançant una Via Verda i potenciarem el 
ciclisme com a atractiu turístic.

Vetllarem el manteniment adequat de la 
Ruta del Ferro.

Treballarem pel desplegament de la fibra 
òptica tant al nucli urbà com als polígons 
industrials.

Impulsarem la creació d’un gran 
esdeveniment firal/cultural durant el 3r. o 4t. 
trimestre per complementar el calendari (Fira 
de les 40 hores, Mercadal del Comte Guifré)

Recuperarem l’esperit de la Llei de Barris per 
donar suport a les rehabilitacions integrals 
d’edificis degradats amb exempcions d’IBI, 
taxes o altres impostos pels propietaris 
que posin a lloguer assequible a través de 
l’Oficina Municipal els habitatges rehabilitats.

Farem que Ripoll lideri els canvis necessaris 
al Pla Director de Colònies del Ter perquè 
s’ajusti a les demandes econòmiques actuals.

Lluitarem pel desdoblament de la línia del 
tren 

Farem tots els tràmits necessaris perquè 
les infraestructures que les administracions 
superiors tenen pendents amb Ripoll siguin 
una realitat en el menor temps possible.



SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA

Continuarem la implantació de calderes de 
biomassa en equipaments municipals tant 
pel desenvolupament econòmic com per 
motius ecològics.

Donarem suport a iniciatives privades per a 
la implantació de calderes de biomassa a 
través del Punt Info Energia i el programa 
europeu LEADER

Auditarem la gestió de residus i escombraries 
per implantar un nou procés de reciclatge i 
recollida efi cient tant en termes econòmics 
com ecològics.

Aturarem la modifi cació puntual del POUM a 
la zona de la carretera de les Llosses tornant 
a donar a les planes agrícoles la qualifi cació 
de sòl rural.

·Solucionar el problema de barreres arquiectò-
niques del Pont de Calatrava

·Crear un espai de lleure per als vilatans de 
Ripoll amb parc infantil.

·Pista esportiva i zona d’exercicis saludables.

·Zona de pícnic i esbarjo.

·Obrir un procés de participació per defi nir 
quin equipament és necessari per el barri: llar 
d’infants, casal d’avis...

·Obrir un nou vial a la zona esportiva per donar 
d’un accés directe a la zona del Pla i reduir el 
trànsit a la Carretera de Barcelona.

·Crear un solàrium per a la piscina. 

·Nous aparcaments a la zona del camp de 
futbol de sorra.

Un Pla per a tots



El Partit dels Socialistes 
i Iniciativa per Catalunya 
de Ripoll hem unit les 
nostres forces en una única 
Candidatura de Progrés 
anomenada FEM Ripoll.

24 de maig
Candidatura de Progrés
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