
Tots som Sant Quirze
Repensem-lo

Junts ho farem!



ERC Sant Quirze som un grup de gent renovat i decidit que ens pre-
sentem combinant l’experiència i l’empenta. Som plenament conscients 
del moment que s’està vivint, amb un procés social, econòmic i polític 
complicat.

Malgrat aquesta situació, creiem que cal repensar i potenciar Sant Quir-
ze per fer-lo més actual, sense que això comporti grans costos. És per 
això que presentem un projecte valent, obert al diàleg i al poble.

A causa del context actual, per compensar les mancances econòmiques 
cal ser imaginatius, creatius i atrevits per reinventar tot el que tenim 
pendent al tinter. No ens han de tremolar les cames, i menys per mi-
llorar la vida de les persones. Per això, l’Ajuntament l’entenem com una 
eina que ha de ser útil i accessible per a tothom. No volem ser la típica i 
tòpica estructura jeràrquica i distant, sinó que el volem accessible en tot 
moment i organitzat de manera transversal, al costat de la gent.

El compromís que assumim amb aquest programa, és la mostra que 
volem ser sincers i treballar per a tothom, per als que ens votin i també 
per als que no ens hagin votat. Un equip de govern és el gestor temporal 
de projectes ja iniciats, acabats i per començar. Així doncs, sabem que hi 
haurà una herència per gestionar, un present per moldejar i un futur per 
construir que quedarà per les properes legislatures. I és així, enllaçant 
legislatures, com avancen els pobles.

Per tal de repensar Sant Quirze, treballarem sobre 4 grans àrees:



LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Volem fer de la participació una eina de treball, ja que l’opinió ciuta-
dana, sens dubte, farà millorar els projectes. És per això que ja hi hem 
començat a treballar fins i tot abans que fos període de campanya electo-
ral. Hem fet vàries reunions, col·loquis públics, hem creat un blog i una 
pàgina al facebook, i més idees que anirem portant a la pràctica, amb la 
col·laboració de tots els qui us hi vulgueu afegir.

Una d’aquestes iniciatives que engegarem és escollir delegats de carrer 
o de barri per desenvolupar aquesta participació. Al poble li interessa 
tenir votants actius, implicats en el dia a dia, per tal de donar proximitat 
i millor resultat als projectes.

Pensem que hi ha franges d’edat que queden més desconnectades del 
poble. Ens agradaria rebre les propostes segons els interessos i demandes 
des de les diferents franges d’edat. No volem generacions perdudes. Tots 
som i fem poble.

Farem els pressupostos participatius, permetent als santquirzencs influir 
o decidir directament sobre els pressupostos municipals, mitjançant 
processos de participació ciutadana. El què volem dir amb això és que hi 
haurà una representació de veïns del poble que, juntament amb l’equip 
de govern, podran decidir a què destinar una part dels diners d’inversió 
i/o de despesa corrent.

Sempre que s’engegui un projecte creiem que és fonamental reunir-se 
amb els veïns més afectats, per poder compartir i unificar punts de vista 
i decisions.

L’ENTORN.

Respectar l’entorn comporta un estalvi de recursos i guanys d’eficiència. 
Cal ser conscient que si es recicla bé estalviem diners a la comunitat, és 
a dir, tots hi sortirem guanyant. No volem fer campanyes puntuals, sinó 
fer-ne didàctica i prendre’n consciència.



Entre tots hem de fer ús de les 3R: Reduir, Reciclar i Reutilitzar. Per 
potenciar la reutilització, volem instal·lar un punt verd fixe, on la gent 
pugui deixar el que no vol però pot ser útil per algun altre veí. Per millo-
rar el reciclatge de l’oli domèstic, incorporar contenidors específics.

L’energia i l’aigua constitueixen dos sectors clau per l’economia i el benes-
tar d’un municipi. 

D’una banda creiem que cal apostar clarament per les energies renova-
bles, com calderes biomassa, llums de leds, etc. D’altra banda, referent a 
l’aigua i aprofitant que la gestió és municipal, vetllarem per la continuïtat 
i millora del servei d’aigua, fent-lo més ecològic i sostenible.

És necessari pel poble repensar la Rambla Concepció, no tan sols li 
cal una adequació viària sinó que hem de reactivar-la. Cal parlar amb 
propietaris i administracions, per poder donar-hi una nova vida. Hem 
d’evitar aquesta imatge d’abandonament i buscar-hi una alternativa.

Volem posar Sant Quirze al mapa, potenciant les fantàstiques vores del 
riu pel lleure. Promovent una zona pic-nic i un punt de serveis per au-
tocaravanes, organitzant trobades familiars, acampades per cohesionar 
les relacions pares i fills, etc. Gaudim-ne nosaltres i fem que siguin un 
atractiu pels nostres visitants.



LA SOBIRANIA DEL POBLE.

Estem plenament convençuts que Catalunya esdevindrà un nou Estat. 
Per això, hem signat el compromís que l’ANC, Òmnium i l’AMI han 
proposat a totes les candidatures, per tal de reforçar el procés cap a la 
independència.

Com ja sabeu, ERC és l’únic partit, que des dels seus 84 anys d’història, 
ha portat en el seu programa electoral la independència com a objectiu 
prioritari. Sabem el país que volem: una república com a estat inversor 
en les persones.

Per això, des dels Ajuntaments, volem començar a crear aquest país nou, 
implicant-nos directament en l’educació, el benestar social, l’acompanya-
ment d’associacions i entitats...

Segurament heu sentit que el govern espanyol vol aplicar una llei reta-
llant moltes de les competències dels municipis, deixant només la gestió 
de serveis mínims.

Nosaltres no volem convertir-nos en simples gestors, creiem que tots ens 
mereixem uns serveis que ja estem donant i que cal continuar oferint i 
millorant.



Tenim clar que l’ajuntament és l’administració més propera al ciutadà, 
per tant no ens conformem essent interlocutors sinó que volem poder 
actuar. Així doncs, lluitarem perquè aquesta llei tingui la mínima reper-
cussió en el nostre municipi.

NOSALTRES SOM D’ESQUERRES.

Entenem la política no per ser sinó per servir. Des dels ajuntaments es 
fa política, de poble, però política al cap i a la fi. Nosaltres la volem fer al 
costat de tothom i amb la major implicació possible.

Essent conscients de les necessitats socials actuals, volem escoltar per 
ser valents amb les propostes socials. Atendrem i ajudarem en tot el que 
depengui directament de nosaltres. El bé comú és el nostre treball.

És important per nosaltres recuperar el projecte dels pisos tutelats (Cal 
Dimoni), ja que a St. Quirze la població de gent gran és molt nombrosa. 
Seria una actuació social important que caldria enllaçar amb la remo-
delació i/o adequació de l’edifici de la residència. I per tancar el cercle, 
estudiar la possibilitat de lligar aquests dos projectes amb el “centre de 
dia”.

Volem contribuir a dinamitzar les entitats de St. Quirze. Des de l’ajun-
tament no és suficient dotar d’aportació econòmica les entitats, sinó que 
també cal ajudar a obrir-les al poble, interactuar entre elles, i que partici-
pin en els esdeveniments assenyalats del poble, com per exemple la Festa 
Major. Fer que entre tots siguem ben dinàmics i participatius aprofitant 
que tenim un ampli ventall d’entitats, de tot tipus.

En aquest sentit hi ha l’edifici de l’escorxador que creiem que s’hauria 
d’adequar i donar-li un nou ús ja que ofereix moltes possibilitats.

Hem de potenciar el nostre comerç, si el petit comerç desapareix el po-
ble s’apaga. 



Si aconseguim posar St. Quirze al mapa dinamitzarem tot el seu comerç 
també. Per això també creiem que cal revifar les fires. Tenim un entorn i 
productes o tradicions desaprofitades. Animem-nos entre tots i fem-ho 
ressorgir.

Vinga! Som-hi! 

Vota’ns!



1. MARIA ISABEL VERGÉS I PÉREZ

2. MONTSERRAT CARRERA I GONZÁLEZ

3. ENRIC BATLLORI I ASBERT

4. ANNA MADRID I NAVAS

5. INGRID FORTEA I EZCURRA

6. AINA SALARICH I PUIGORIOL

7. JOAN MENDO I TOLL

8. MARIONA MENDO I CULLELL

9. JORDI ESPONA I BUSOMS

10. NÚRIA CAPDEVILA I CANAL

11. MERITXELL CURTICHS I PARRA

Suplents 1. MONTSERRAT PONTS I TONEU 2. MONTSERRAT COMAS I MIT-
JAVILA 3. JOSEFA ESQUERRÀ I AREÑAS 4. JOAN BASAGAÑA I PUIGNERÓ 5. 
JOAN VILALTA I MARTÍNEZ 6. SILVIA GARCIA I GUERRERO (Independent) 7. 
XEVI ROMA I DACHS 8. PERE COLOM I CODINA 9. ARNAU SIDERA I BARRAL.  

/ERCStQuirze 

@ercstquirze

ercstquirze.esquerrarepublicana.cat






