
Benvolguts vilatans, 
  
Em plau presentar-me com a cap de llista d’ERC, juntament amb un grup de persones il·lusionades i 
preparades per a treballar pel futur de Ribes i del país. Encapçalo aquesta candidatura perquè crec en el 
demà, en l’esforç i, principalment, en les persones. Quan totes elles sumen sinergies, són imparables. I 
Ribes té aquesta capacitat! 
 
En uns moments com aquests de recessió econòmica cal canviar, reinventar i actuar amb la il·lusió posada 
en què tot pot millorar i tots som imprescindibles per aconseguir-ho. Per això, des del grup d’ERC, 
proposem treballar amb una visió ampla, oberta i col·lectiva. El comerç, el turisme, el sector ramader i el 
teixit social i associatiu es complementen i es necessiten per a desenvolupar una vall més rica i més 
pròspera. En definitiva, les persones han de ser el centre d’atenció de l’Ajuntament; els infants amb les 
seves febleses, els joves amb les seves il·lusions, els adults amb la seva força i la gent gran amb la seva 
maduresa han de sentir-se escoltats i són imprescindibles per a un Ribes millor. 
 
Tots sabem que els pròxims anys seran decisius pel futur del poble i del País. Estem convençuts que 
Catalunya necessita el seu propi estat perquè pugui millorar el benestar de totes les persones que hi viuen. 
Després del 27S el paper dels consistoris d’arreu del país i també el de Ribes serà decisiu per a la marxa i 
l’empenta del procés. Estarem al costat del president de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant el 
procés. Nosaltres també hi volem ser! 



TURISME COM A MOTOR ECONÒMIC 
 
Podríem estar d'acord que el model de poble, de municipi, i de Vall que necessitem per a potenciar el 
seu desenvolupament econòmic en els propers anys és el de poble turístic, però ens cal un poble 
turístic de veritat, en tots els seus aspectes, un poble i una vall preparats per a rebre els turistes amb 
allò que ells hi venen a buscar, o més concretament, amb allò que nosaltres, els ribetans, volem que 
els turistes hi trobin. Per tant, és primordial definir el model de poble, definir quin turisme volem, 
quins atractius tenim com a poble, què volem oferir i com ho oferirem. Només així, amb una 
planificació concreta i detallada, podrem assumir el repte de reaccionar i canviar el rumb del nostre 
municipi  el més ràpidament possible. En aquest camí hem de caminar plegats. Per això, proposem: 
 
 

 Impulsar la Taula de Turisme de la Vall que permeti prendre decisions conjuntes en el marc de 
la dinamització turística i participar dels consorcis i patronats supralocals. 

 Crear, retolar i mantenir rutes turístiques a la vall que potenciïn el medi natural, la cultura i 
l’esport: rutes culturals i històriques, passejades a peu, circuits de BTT, etc. 

 Col·laborar estretament amb tots els municipis de la Vall i amb Vall de Núria per a coordinar-
nos amb la comercialització de les marques turístiques “Vall de Núria” i “Vall de Ribes”. S’han 
de posar en comú els interessos turístics d’ambdues valls per a consensuar les diferents 
polítiques comercials i per crear sinergies en benefici de tots. 

 Promocionar i millorar, conjuntament amb les institucions, el transport ferroviari a Ribes, una 
vella reivindicació; és inacceptable que en ple segle XXI es necessitin més de dues hores per a 
fer un recorregut ferroviari de 110 km. 

 Treballar perquè quan es replantegi la variant de Ribes es tinguin en compte els interessos 
socioeconòmic, mediambientals i de mobilitat del nostre municipi. Serem bel·ligerants amb les 
modificacions necessàries del projecte actual per tal de facilitar les entrades al poble de Ribes. 

 Promocionar Ribes als mitjans de comunicació i xarxes socials com a poble turístic amb grans 
valors d'entorn històric, cultural i paisatgístic, gastronomia, activitats de lleure a la natura, etc. 

 Treballar amb la iniciativa privada per a promoure el turisme escolar, de grups d'esplais, 
d’associacions infantils, amb paquets turístics d'allotjament i activitats en període de baixa 
ocupació. 

 Col·laborar amb la iniciativa privada per a potenciar trobades i congressos a Ribes aprofitant 
l'oferta hotelera, gastronòmica i de lleure. 



MOBILITAT 
 
On i com aparquem els que vivim i treballem al poble de Ribes en períodes d'alta afluència? I els 
turistes i visitants en general? Ens movem amb comoditat dins el poble? Caminem amb suficient 
seguretat per les voreres? Hi ha prous voreres?... Les nostres propostes relacionades amb la mobilitat 
són: 
 

 Portar a terme el projecte dels ascensors que connectaran el barri del Pavelló amb el centre del 
poble. 

 Construir voreres a la carretera de Pardines amb connexió amb el barri de Sant Pere per tal de 
millorar la seguretat dels vianants. 

 Coordinar amb el Consell Comarcal el possible aprofitament del bus per al transport intern dins 
del poble de Ribes, des de l'estació de Ribes Enllaç al barri de Sant Pere, parant al centre del 
poble. 

 Identificar, a les entrades del poble de Ribes, la ubicació dels diferents aparcaments perifèrics. 

 Educar, formar i conscienciar la gent per tal d'implementar un model que reguli les zones 
d'aparcament de dins el poble de Ribes i posar en comú, amb els diferents actors implicats, els 
criteris establerts en la gestió de les zones de vianants del centre del poble. 

 Treballar per aconseguir que les futures construccions que es facin al centre del poble contemplin 
la creació d’aparcaments privats, de pagament i temporalitzats, per als turistes que vulguin pagar 
per aparcar a prop del centre. 

 Projectar un aparcament perifèric addicional adaptat a vehicles elèctrics, vehicles amb caravana i 
autocaravanes. 

 Treballar amb les empreses privades per tal de regular el trànsit de camions de gran tonatge al 
centre del poble en hores punta (entrada i sortida d'escola, festius, etc.). 

 Estudiar i treballar una via alternativa de circulació que no travessi el nucli urbà per tal de 
descongestionar la sortida del tràfic rodat del poble de Ribes i preveure una possible emergència. 

 Millorar la seguretat de les carreteres que comuniquen la vila de Ribes amb els veïnats del 
municipi; estudiar la possibilitat de fer camins alternatius o paral·lels a les carreteres que 
comuniquen amb els pobles del municipi per a millorar la seguretat dels vianants. 

 Col·locació de baranes protectores per als vehicles al punts més perillosos de la carretera d'accés 
al veïnat de Ribes Altes. 

 



ALLOTJAMENT I RESTAURACIÓ, OCI  i COMERÇ 
 
Volem que aquests eixos, juntament amb accions culturals i esportives, converteixin el nostre 
municipi en un lloc agradable per a la gent que hi vivim i per als visitants. És molt important que 
l’Ajuntament s’involucri en el desenvolupament i creixement d’aquests tres eixos, motors de 
l’economia del poble i del municipi turístic que volem ser. Cal: 
 

 Ajudar i facilitar a la iniciativa privada la implementació de noves activitats de lleure, restauració, 
hoteleria  i comerç, orientades a mantenir i millorar els serveis oferts des del municipi , adequant 
les taxes administratives municipals relacionades. 

 Potenciar el suport del Consorci Ripollès Desenvolupament als particulars en la recerca i 
sol·licitud de subvencions per a l’inici d’activitats comercials, de restauració, d’oci, etc. 

 Eliminació de la taxa d'implementació de noves activitats per persones procedents de l'atur. 

 Fomentar i facilitar les terrasses al carrer com a element dinamitzador de la vida al carrer en caps 
de setmana i època estiuenca. 

 Retolar el poble per a facilitar la identificació de tots els comerços, restaurants, bars, espais 
culturals, esportius, i empreses que ofereixin serveis. 

 Donar suport a les iniciatives privades encaminades a potenciar activitats de lleure i natura per a 
promocionar i potenciar la riquesa turística de la Vall. 

 Promoure un calendari anual de grans actes comercials i culturals amb l’objectiu de donar a 
conèixer i dinamitzar el municipi. 

 Fer més atractius els pobles del municipi identificant tots els centres d’interès amb la retolació 
adient. 

 Embellir els carrers  amb flors a peu de carrer; incentivar campanyes entre els veïns del tipus 
"Ribes, vil·la florida". 

 



URBANISME 
 
Hem de treballar les infraestrutures del municipi per a fer-lo atractiu i més còmodes per a tots els 
seus habitants. Cal: 
 

 Desenvolupar la Llei de Barris amb plena coordinació amb els veïns de la zona afectada en el 
moment que la Generalitat la descongeli.  

 Redactar un cens d’edificis vells, buits i en desús del nucli urbà i dels diferents veïnats; facilitar la 
rehabilitació del nucli vell de Ribes i bonificar les llicències d’obres per arreglar façanes. 

 Ajudar en la gestió de subvencions i ajudes per a la rehabilitació d’edificis. 

 Realitzar les obres pendents d’arranjament dels carrers de Ventolà i contemplades en l’anterior 
PUOSC. 

 Adequar l’enllumenat de Batet, Bruguera i Ventolà a les necessitats reals i tecnologies actuals. 

 Buscar una solució per abastir d’aigua potable el nucli de Ribes Altes. 

 Continuar treballant l’estalvi energètic municipal en estreta col·laboració amb el Punt 
d’Infoenergia Comarcal. 

 Vetllar perquè totes les masies disposin d’identificació i il·luminació pública a l’entrada 

 Continuar amb les excavacions del Castell de Sant Pere. 

 Habilitar una rampa per a facilitar l’accés al Castell de Sant Pere a persones amb problemes de 
mobilitat o amb cotxets de nens petits. 

 Potenciar l’ús del Passeig Taga com a zona de passeig natural que enllaci el Pavelló i el camí de la 
Margarideta amb la carretera de Bruguera, adequant-hi voreres allà on en faltin, zones de 
descans amb bancs, arbrat, baranes, etc. 

 
 
 
 
 
  



ESPORTS 
 
La gent del municipi i els visitants en general volem practicar l’esport. Hem de tenir en compte que un 
dels grans atractius de la Vall és el seu entorn paisatgístic. Per a promocionar la pràctica de l’esport 
amb diferents iniciatives, cal: 
 

 Redactar una normativa d'ús clara, ordenada i pública de les diferents instal·lacions esportives 
municipals, per a facilitar-ne la seva gestió i planificar les inversions necessàries del seu 
manteniment, millora i adequació. 

 Reconvertir l'actual pista de tennis, pràcticament en desús, en una pista de pàdel. 

 Promoure un grup d'esplai per a organitzar activitats de lleure en el medi (caminades, orientació). 

 Definir plans d'usos esportius per als espais naturals que permetin la pràctica esportiva sense 
malmetre'ls, amb especial atenció als esports de ciclisme, esports d'aigua i de muntanya 
respectant els espais privats i de pastura.  

 Crear una pista de petanca d’ús públic. 



EDUCACIÓ 
 
No ens podem oblidar del futur i aquest futur està representat per les persones joves, nens i nenes 
del poble, que algun dia hauran de gaudir del llegat del poble que els deixem. Per això els hem de 
tenir en compte en qualsevol projecte de poble. Ens comprometem a: 
 

 Treballar estretament amb Ripollès Desenvolupament, Consell Comarcal i Departament 
d’Educació,  per tal d’aconseguir i consolidar un cicle formatiu a l’Institut de Ribes. 

 Treballar amb els centres educatius i amb el CEINR en accions formatives adreçades als 
alumnes , per exemple, l’ estalvi energètic entre d’ altres. 

 Aprofitar pedagògicament, conjuntament amb tots els ens implicats (departaments de la 
Generalitat, CEINR, Consell Comarcal), els recursos naturals i energètics que tenim al municipi 
(biomassa, energia hidràulica, entorn depuradora). 

 Crear un Consell d’Infants, on els nens i les nenes escullin els seus representants a 
l’Ajuntament, per a proposar i preparar activitats i engegar projectes que afecten a aquest 
col·lectiu.  

 Constituir el Consell Escolar Municipal amb els centres educatius per a decidir plegats 
qüestions que els afectin. 

 Treballar per aconseguir l’institut-escola al municipi. 
 



MEDI AMBIENT 
 
El medi natural que ens envolta, en contrapartida als grans beneficis que ens ha de proporcionar, 
necessita un manteniment per garantir-ne la seva sostenibilitat. Cal: 
 

 Treballar perquè la creació del Parc Natural de les Valls del Ter, amb seu tècnica a Ribes, sigui 
un element més de dinamització cultural, econòmica i turística. 

 Consolidar el CEIN, en coordinació amb els ens comarcals, com un centre d’interpretació on es 
pugui estudiar el paisatge, la fauna, la flora i les energies renovables. 

 Recuperar, conjuntament amb les institucions i sector ramader, l’entorn paisatgístic de la Vall, i 
donar suport al manteniment, conservació i millora del món rural. 

 Recuperar la riba del riu al seu pas pel poble com a espai de passeig i esbarjo. 

 Impulsar iniciatives de neteja de la riba del riu. 

 Recuperar, en treball conjunt amb els altres pobles de la Vall, els camins vells i convertir-los en 
carrils de caminades, passeigs i bicicletes. 

 Habilitar un parc per a gossos. 



HABITATGE, SERVEIS A LES PERSONES i ASSISTÈNCIA SOCIAL 
 
Les persones són la raó de ser del nostre poble i el motor que el fa moure. Cal tenir-ho present 
sempre i: 
 

 Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, en especial de la gent gran que viu 
sola, i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que puguin donar resposta a 
les necessitats. 

 Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que les afectin 
directament 

 Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneacional entre gent gran i la gent jove 
(compartir temps i experiències). 

 Impulsar l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a la gent gran 
com a eina relacional de futur.  

 Col·laborar amb la “Borsa de Lloguer Comarcal”, i les API de Ribes per a crear una borsa de pisos 
de lloguer municipal de baix cost, amb beneficis tant per als propietaris (assegurances de caució), 
com per als llogaters (gestió del contracte de lloguer). 

 Col·laborar amb el Tècnic de Joventut local i de la Vall per a desenvolupar un Pla Local de Joventut 
que defineixi, impulsi i coordini les polítiques de joventut del municipi relacionades amb 
l’habitatge, el treball, la formació, la salut, la participació democràtica, la cultura, etc. 

 Impulsar, en col·laboració amb les associacions i les persones interessades, la creació d’un Banc 
de Temps (xarxa de voluntariat actiu per a intercanviar petites ajudes amb dedicació temporal) 
per a millorar el veïnatge i la relació intergeneracional. 

 Potenciar el servei d’inserció laboral que Ripollès Desenvolupament ofereix setmanalment a la 
gent del municipi de Ribes. 

 Fer divulgació dels serveis social que té el municipi perquè s’entengui que treballen per a tots els 
col·lectius . 

 
 
 
 



CULTURA 
 
La cultura la fa la gent. És un termòmetre excel·lent de la vitalitat de la gent i el reflex de la voluntat i 
la implicació de les persones. El poble de Ribes i els sis veïnats del municipi n’hem d’estar orgullosos ja 
que tenim persones implicades en tots els àmbits culturals possibles: cinema, esbart, sardanes, 
música, gegants, teatre, pintura, etc. Des de l’Ajuntament s’ha de valorar i facilitar la seva tasca. Cal: 
 
 Col·laborar amb les entitats culturals i esportives del poble impulsant i ajudant a gestionar 

subvencions en favor dels seus projectes i iniciatives. 
 Promoure la memòria històrica local ajudant a impulsar la recerca i la seva posterior edició 

recopilada. 
 Redactar un fulletó o programa marc anual, en col·laboració amb les entitats, amb els actes 

culturals i esportius que ja tenen una tradició al municipi per tal de fer-ne la màxima difusió arreu. 
 Utilitzar les xarxes socials i mediàtiques oportunes per tal de difondre els actes culturals i 

esportius del poble, així com de cartells repartits corresponentment pel poble per a la correcta 
informació de tot s els habitants i visitants.  

 Potenciar el Casal de Cultura com a centre de dinamització i aprenentatge d’arts escèniques, 
plàstiques, musicals, idiomes... 

 Potenciar la descentralització dels actes cultural i d’oci de la plaça del mercat, per tal de fomentar 
l’atractiu dels esdeveniments cap a altres zones del poble. 

 Organitzar concerts amb grups locals els vespres dels cap de setmana/estiu als diferents espais 
lúdics del poble com a atractiu turístic i d’oci. 

 



AJUNTAMENT 
 
Com a entitat gestora i administradora del municipi, hem d’estar a prop de la gent i facilitar-los el seu 
dia a dia. L’Ajuntament, o millor dit, la Casa de la Vila s’ha de convertir en el lloc on tots els habitants 
de la vila s’hi sentin implicats. Ha de ser un lloc de trobada, de diàleg i de viver d’iniciatives. És 
responsabilitat de tots els vilatans, i no només dels regidors, tenir un poble al nostre gust. Respectem 
i  cuidem allò que estimem i valorem. Hem de sentir que formem poble, som poble i sentim poble. És 
per això que des de la Casa de la Vila cal: 
 

 Fomentar, agilitzar i difondre l’ús dels tràmits en línia per tal dinamitzar la relació entre els 
vilatans i l’Ajuntament. 

 Crear del Consell de pobles agregats i/o barris del municipi per tal de poder mantenir una relació 
directa per a solucionar les problemàtiques específiques de cada zona. 

 Planificar i programar taules rodones entre l’Ajuntament i els diferents col·lectius del municipi per 
tal de tenir referències reals ajustades a les necessitats i inquietuds del poble. 

 



PAÍS 
 
Tots els candidats de la llista som conscients del gran moment històric que vivim i del paper de tot el 
consistori, de l'alcalde en primer lloc i dels altres 8 regidors del municipi de Ribes. Hauran d'exercir 
accions en favor de la sobirania sense por, amb contundència i decisió, i tots ells han d'estar disposat 
a liderar qualsevol tipus d'acció política, orientada a impulsar el procés d’emancipació nacional català, 
davant de les reaccions recriminatòries i antidemocràtiques de l'estat espanyol. 
 
Amb aquest objectiu: 
 

 Proposarem al primer Ple municipal ordinari l’adhesió o continuïtat del nostre ajuntament a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), i a tenir-hi un paper actiu. 

 Facilitarem l'acció i la cooperació amb totes les organitzacions de la societat civil sobiranista 
catalana amb l’objectiu de, més enllà d’interessos únicament partidistes, aconseguir la 
independència de Catalunya el més aviat possible. 

 Promourem campanyes des del nostre grup municipal per a contribuir a fer que les eleccions al 
Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin les forces que 
incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un Estat independent en el seu programa. 

 Proposarem que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una 
majoria independentista al Parlament, el nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al 
capdavant, es posi a disposició del govern del país per a tot allò que consideri oportú en la gestió 
de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders 
de l'Estat espanyol. 

 Proposarem que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant legítim de tots els 
veïns i veïnes del municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar 
suport al procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin 
o suprimissin les institucions catalanes d'autogovern, aquesta Assemblea hauria d'assumir la 
governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat 
democràtica i institucional. 

 Cooperarem amb el Govern de la Generalitat en la creació de les estructures d'estat i la 
internacionalització del procés constituent. 

 
 
 


