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Benvolguda veïna, benvolgut veí,

vivim un moment crucial, com a poble i com a país. Un moment que cal afrontar amb empenta i decisió. 
Un moment en el qual necessitem que persones i equips amb energia renovada treballin pel poble des 
del seu govern, l’Ajuntament, aportant noves idees, de manera rigorosa. Entenem doncs, que és urgent i 
necessari que hi hagi un canvi al nostre Ajuntament, un canvi de persones i un canvi de polítiques.

Perquè Sant Esteve no es pot estancar. Des de 1979 (amb l’única excepció de 4 anys), el poble 
sempre ha estat governat pel mateix partit polític. Si CiU tornés a guanyar, la mateixa persona seria 
alcalde durant 16 anys seguits. Quan algú s’eternitza i governa tant de temps seguit perd capacitat 
d’iniciativa i s’allunya dels veïns. Cal portar aire fresc a l’Ajuntament.

Perquè cal una endreça econòmica i pressupostària a fons. La manca de planificació econòmica de 
l’actual equip de govern i la crisi han dut al nostre Ajuntament a viure una de les situacions econòmiques 
de més precarietat dels últims anys.

Perquè ens cal un equip de govern amb energia i idees. Cal que Sant Esteve estigui liderat per un 
equip de persones de totes les generacions, i que els joves siguin també protagonistes i puguin treballar 
pel poble conjuntament amb aquells que porten més temps fent-ho.

Perquè ens cal un canvi de la manera d’entendre les relacions amb els nostres pobles veïns de 
Palau i Sant Celoni. Perquè tots junts afrontarem molt millor els reptes a què ens aboca aquesta crisi. 
Ara cal encetar una nova etapa d’estreta col·laboració. Junts superarem els entrebancs amb més facilitat.

Per totes aquestes raons i per moltes més, entenem que ara és el moment de fer entrar gent nova a 
l’ajuntament. És per això que us convidem a que el proper 22 de maig feu possible el canvi a Sant Esteve. 
Per aconseguir que el nostre poble avanci decididament i superi tots els esculls que se’ns presenten. Per 
això, us convidem a votar CUP. Junts i juntes ho podrem tot.

Víctor Reixach Casacuberta
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QUÈ CANVIARÀ EN LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT?

Oferim una nova manera de gestionar l’Ajuntament: 
més oberta, més transparent, amb imaginació, més 
austera en la despesa. La CUP proposa reordenar de 
dalt a baix la gestió interna de l’Ajuntament i, en es-
pecial, la gestió dels diners públics. És absolutament 
prioritari fixar uns comptes clars per conèixer amb 
exactitud de què es disposa i així planificar una acció 
de govern a llarg termini assentada sobre una planifi-
cació econòmica sòlida i solvent.

És imprescindible que les veïnes i els veïns de Sant 
Esteve decidim sobre tots els aspectes de la vida pú-
blica; que el poble es converteixi en el protagonista 
de la gestió municipal per transformar la realitat per 
viure millor. 

La CUP aposta decididament per obrir l’Ajuntament 
al poble i convertir la informació i la transparència en 
un objectiu prioritari de l’acció de govern.

BLOC 1. BON GOVERN: 
INFORMACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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A. Treballar des de l’austeritat en la gestió pública en un 
moment de manca de recursos de l’Ajuntament i d’un 
deute d’un milió d’euros.

Reordenarem la política pressupostària i fiscal de l’Ajunta-ment, 
perquè sense una política econòmica i financera ben endreça-
da és impossible planificar amb visió de futur. Així, per exem-
ple, enguany, l’equip de govern de CiU ha liquidat els comptes 
del 2009 quan el que pertocava era tancar els del 2010. 

Reduirem la despesa en la remuneració dels regidors de 
l’equip de Govern. La CUP racionalitzarà la despesa en sous 
de l’equip de govern de manera que cobraran el que recoma-
na l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana 
de Municipis. Aquesta mesura suposarà rebaixar molt subs-
tancialment la despesa pública dedicada a pagar els sous de 
l’alcalde, regidors i grups municipals.

B. Treballar des de la transparència en la presa de deci-
sions del govern municipal

L’equip de govern informarà regularment als veïns de la gestió 
de l’Ajuntament, perquè l’única manera de garantir la participa-
ció del veïnat en la política municipal és facilitar-li la màxima in-
formació possible, de manera transparent, rigorosa i a temps.

Cada any farem públic l’estat dels comptes municipals. Organit-
zarem una assemblea municipal anual, oberta a tothom, per tal de 
presentar i discutir l’acció de govern desenvolupada fins llavors.

Facilitarem la participació del veïnat als plens municipals. Se 
n’anunciarà amb antelació la data de celebració i l’ordre del dia, 

i es facilitarà informació que permeti comprendre les qüestions 
que s’hi debaten i garantir la comunicació dels acords presos.

Proporcionarem a totes les veïnes i veïns informació detallada 
sobre els projectes que l’Ajuntament pretén executar.

Ampliarem el control de les contractacions. Reduirem, tant 
com sigui possible, la mala pràctica de realitzar contracta-
cions a dit.

C. Crear canals estables de comunicació entre l’ajuntament 
i la població, que garanteixin la participació del veïnat

Editarem periòdicament un butlletí municipal obert a tothom, 
i en què es prioritzarà la informació municipal perquè tothom 
conegui què es discuteix a l’Ajuntament i hi pugui opinar.

Dinamitzarem la pàgina web municipal per convertir-la en un 
veritable instrument de comunicació i d’interacció amb les veï-
nes i els veïns.

D. Compartir les decisions de govern amb els sectors implicats

Promourem la participació del veïnat i de les entitats en la ges-
tió dels serveis. En aquest sentit, cedirem a les entitats el pro-
tagonisme en la promoció i gestió d’activitats. 

Promourem processos participatius en remodelacions i noves 
construccions d’espais públics.

Crearem el consell municipal de cultura i dotarem de compe-
tències el consell d’educació.
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QUÈ CANVIARÀ EN 
L’ECONOMIA?

Els successius governs de CiU no han 
tingut política de foment de l’economia 
local. I el que és pitjor, tampoc no 
han sabut gestionar els recursos de 
l’Ajuntament, com ho demostra que 
actualment tinguem un deute d’un mi-
lió d’euros que suposa anualment ha-
ver de pagar 239.000 € en concepte 
d’amortització i interessos. 

Sant Esteve gaudeix d’una posició de 
privilegi en petit comerç, serveis, turis-
me verd i cultura. Tenint en compte les 
possibilitats que ofereix un Ajuntament 
petit, la CUP promourà i promocionarà 
aquests sectors econòmics buscant 
subvencions, difonent la marca Sant 
Esteve, ajudant la nostra indústria cul-
tural, etc. I tot això sense oblidar les 
actuacions per ajudar als veïns i veïnes 
que engeguin nous negocis, alhora que 
la CUP defensarà els llocs de treball 
existents al poble.  

BLOC 2. ECONOMIA LOCAL
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A. Potenciar el petit comerç local, principal font de rique-
sa de Sant Esteve

Afavorirem la creació de l’associació de botiguers.

Gestionarem subvencions per tal d’elaborar un pla de moder-
nització del comerç local.

Facilitarem la creació de nous comerços o empreses retardant 
el pagament de la taxa d’obertura fins a un any més tard. 

Fomentarem l’organització d’un agromercat com a mesura 
d’atracció de compradors d’altres pobles. Els comerciants, 
artesans i productors locals estaran exempts de les taxes de 
mercat.

Potenciarem i donarem suport al mercat d’intercanvi que 
diverses entitats del municipi i de l’entorn proper estan or-
ganitzant.

B. Promoure polítiques a favor de l’ocupació

Tramitarem  plans d’ocupació (promoguts per la Generalitat 
de Catalunya i la UE)  per fomentar la inserció de les persones 
amb més dificultats per trobar una feina.

Ajudarem i orientarem als treballadors autònoms a l’hora 
d’engegar un negoci.

Crearem a la pàgina web municipal un directori de professio-
nals i empreses de Sant Esteve.

Signarem un conveni amb les oficines municipals d’ocupació 
de Palau i Sant Celoni perquè els veïnat de Sant Esteve es 

pugui beneficiar dels serveis que ofereixen.

Promourem la creació d’una empresa municipal de serveis 
mancomunada entre Palau, Sant Esteve i Sant Celoni: recolli-
da de residus, habitatge, manteniment d’espais públics i equi-
paments, gestió forestal. 

C. Potenciar l’economia vinculada al sector ambiental

Fomentarem la creació d’empreses de turisme rural.

Crearem un instrument consorciat d’oferta de serveis turístics.

D. Potenciar la cultura com a sector econòmic

Afavorirem el desenvolupament de la indústria cultural produï-
da a Sant Esteve.

7

[CUP SANT ESTEVE, EL CANVI NECESSARI]



QUÈ CANVIARÀ EN ELS SERVEIS A LES PERSONES?

La CUP posarà els serveis a les persones en el centre de la seva acció de govern. Potenciarem els serveis so-
cials. Crearem una escola bressol pública i amb preus assequibles a tothom. Treballarem per aconseguir un cen-
tre de dia per a persones grans, sense deixar de donar suport a l’actual Casal de la Gent Gran. Ens implicarem en 
l’educació i hi participarem de manera activa. Treballarem al costat de pares, mares i professorat per aconseguir 
la millor educació pública per als nostres fills i filles. Millorarem els espais de l’escola de música. I tot això ho 
farem sense oblidar els nens i nenes de famílies amb dificultats, per tal que tots els infants puguin accedir a un 
casal, a unes colònies o a l’aprenentatge d’un instrument.

BLOC 3. SERVEIS A LES PERSONES
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A. Garantir el dret a l’educació a tothom.
Crearem una Escola Bressol pública a preus assequibles per a tothom.

Establirem un sistema de beques perquè tots els nens i nenes 
de Sant Esteve puguin assistir a les colònies escolars, als casals 
municipals d’estiu i de Nadal i a l’escola de música. 

Mancomunarem amb els pobles del Baix Montseny el servei 
de català.

B. Potenciar els equipaments bàsics d’educació
Escola Vallmanya: estudiarem les necessitats educatives del 
centre i col·laborarem amb l’equip directiu, el Consell escolar i 
l’AMPA per tal de solucionar els problemes que sorgeixin.

Institut Can Record: exigirem a la Generalitat la construcció del 
nou centre  durant aquesta legislatura. Col·laborarem amb l’equip 
directiu, el Consell escolar i l’AMPA en tot allò que faci falta.

Escola de música: millorarem els espais d’acord amb l’equip de 
professors i l’AMPA.

C. Vetllar pel bon funcionament de tots els àmbits educa-
tius del poble
Elaborarem un Pla d’Entorn Educatiu de Sant Esteve.

Farem operatiu el Consell municipal d’educació.

D. Vetllar per tal que el CAP tingui els serveis adequats per 
a la població de Sant Esteve
Col·laborarem amb el Servei Català de la Salut per fer campan-
yes de prevenció i de promoció de la salut, especialment les 
adreçades a infants i gent gran.

Estudiarem la possibilitat d’impulsar la construcció del nou CAP.

E. Prestar atenció a les necessitats i a la realització perso-
nal de la gent gran.
Reclamarem a la Generalitat, conjuntament amb Palau, i de for-
ma urgent, la construcció d’un centre de dia per a persones 
dependents (a l’espai de les antigues escoles) i d’una residència 
per a la gent gran.

Ajudarem la gent gran a condicionar el seu Casal i col·laborarem 
en les activitats que promoguin.

F. Incrementar els recursos dedicats a serveis socials
Incrementarem les hores d’atenció pública de l’assistent social i 
difondrem les tasques i horaris d’assistència.

Prestarem una especial atenció a les famílies amb infants en 
situació de possible exclusió.

Eliminarem el copagament del servei de teleassistència per a la 
gent gran i dependent. 

Exigirem a la Generalitat la dotació de personal per al Jutjat de Pau, 
atès que actualment no es notifica cap procediment civil a la po-
blació de Sant Esteve fet que pot crear greus casos d’indefensió.

G. Fomentar l’acollida de persones nouvingudes
Mancomunarem serveis d’acollida amb d’altres ajuntaments del 
Baix Montseny.

Elaborarem la carta d’acollida als nouvinguts.

H. Col·laborar en l’ajuda internacional 

Destinarem el 0,7% dels ingressos ordinaris municipals a pro-
moure campanyes de sensibilització sobre la situació que es viu 
als països empobrits de la terra.
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BLOC 4. URBANISME, HABITATGE 
I GESTIÓ DEL TERRITORI

QUÈ CANVIARÀ EN URBANISME I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI?
A Sant Esteve vivim un moment clau per decidir el creixement del poble durant els propers 30 anys, ja que el govern de CiU va 
iniciar la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que el nou equip de govern haurà de continuar. A diferèn-
cia del posicionament de CiU, si la CUP governa Sant Esteve, el POUM no preveurà urbanitzar noves zones ara considerades 
agrícoles. No malmetrem més sòl i prioritzarem l’aprofitament de parcel·les sense construir, perquè no volem un municipi de 
5.000 habitants, com sí defensa CiU.   

En aquest procés cal, també, redefinir el model de planificació territorial i urbanística de Sant Esteve i el Baix Montseny treba-
llant conjuntament amb els pobles veïns. Cal repensar l’ordenació del territori i considerar Sant Esteve, Sant Celoni i Palau com 
un espai interrelacionat. Una eina útil per aconseguir-ho són els Plans Directors Urbanístics (PDU), instruments de planejament 
urbanístic que permeten coordinar la planificació del territori en l’àmbit supramunicipal des d’una visió conjunta. Per això pro-
posem elaborar el Pla Director Urbanístic del Baix Montseny, establint mesures d’ordenació i protecció del sòl no urbanitzable, 
definint els desenvolupaments urbanístics i industrials des d’una visió 
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A. Preservar l’entorn natural de Sant Esteve i protegir el 
patrimoni

Redactarem un POUM que protegeixi l’entorn agrícola i natural, 
de manera que limiti el creixement a les zones declarades urba-
nitzables i a les parcel·les buides.

Obrirem Sant Esteve al Parc del Montseny

Protegirem el sòl entre Sant Esteve i Santa Margarida.

Preservarem els àmbits fluvials mitjançant l’establiment de co-
rredors amplis al llarg de les rieres i de la Tordera. 

B. Ordenar i gestionar eficientment els recursos

Redactarem una ordenança per l’estalvi de l’aigua i afavorirem 
la inclusió de mecanismes d’estalvi en el consum.

Substituirem paulatinament l’enllumenat per un altre de baix 
consum i que no provoqui contaminació lumínica aprofitant les 
subvencions de la Generalitat

Treballarem per implantar la recollida selectiva porta a porta 
perquè garanteix una millor gestió dels residus, en rebaixa el 
cost i crea llocs de treball.

Treballarem per constituir una empresa pública de recollida de les 
deixalles mancomunada entre diferents municipis del Baix Montseny.

Establirem una fiscalitat ambiental incentivadora de la reducció 
de residus.

C. Afavorir l’accés a l’habitatge dels joves i d’altres 
col·lectius amb dificultat 

Fomentarem la rehabilitació i el lloguer dels pisos desocupats.

Potenciarem el servei de borsa d’habitatge mancomunat 
amb Sant Celoni i Palau.  

Facilitarem tota la informació relativa a habitatge que existeixi 
(ajuts al lloguer, per l’emancipació, per a la rehabilitació, siste-
ma d’avals a propietaris que lloguin el pis, etc).

D. Prioritzar i reforçar l’ús del transport públic i la mobilitat lenta

Millorarem el servei d’autobús a l’estació de Renfe i treballarem 
per tal que arribi a Santa Margarida.

Promourem la creació d’una xarxa de transport públic nocturn 
entre Sant Esteve, Palau i Sant Celoni amb horaris de cap de 
setmana, per afavorir l’ús del transport públic, així com fer arri-
bar el bus nocturn de la línia de Barcelona fins a Sant Esteve.

Augmentarem les freqüències de pas de l’autobús cap a Palau 
i Sant Celoni, d’acord amb la resta de municipis

Fomentarem i prioritzarem la mobilitat lenta dins del poble: l’ús 
de la bicicleta i els desplaçaments a peu.

Millorarem i augmentarem el traçat de carrils bici per facilitar 
els desplaçaments.

Promourem amb Palau la construcció d’un carril bici a fins a 
l’estació de Renfe.
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BLOC 5. CULTURA

QUÈ CANVIARÀ EN LA CULTURA?

La creativitat cultural és un dels actius de Sant Esteve. Tenim creadors en el camp del teatre, del circ, de la dansa, 
de la literatura, del teatre de titelles, de la música. I som un referent en la cultura popular. Però durant els 12 anys de 
govern de CiU, l’Ajuntament ha viscut d’esquena a aquesta riquesa. La CUP ho canviarà; treballant de costat amb 
els creadors i creadores; potenciant les expressions de cultura popular;  oferint el nostre poble com a un punt de 
referència cultural a Catalunya. Cal no deixar escapar aquesta oportunitat.

La CUP considera que la cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integra-
dora, solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació 
social, participació, diàleg i reflexió comuna. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a 
persones i col·lectivament com a catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La cultura és, per tant, una eina 
d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. 
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A. Potenciar la cultura com a sector 
econòmic. 

Afavorirem el desenvolupament de la indus-
tria cultural produïda a Sant Esteve perquè 
cal aprofitar i explotar els equipaments cul-
turals i la creació cultural de Sant Esteve.

Fixarem criteris clars i equitatius per atorgar 
subvencions a entitats o propostes culturals.

B. Potenciar la cultura de lleure 

Reforçarem els casals municipals de Nadal 
i d’estiu

Promocionarem les activitats impulsades 
pels joves (grups de música, de dansa, de 
teatre, etc.). 

Editarem una guia i un directori web on apa-
reguin totes les entitats de Sant Esteve i da-
des de contacte.

Editarem una agenda web amb les activitats 
organitzades per les entitats de Sant Esteve.

Fomentarem el coneixement natural, social 
i històric de Sant Esteve i donarem suport 
a les iniciatives que persegueixen aquest 
objectiu.

C. Facilitar l’accés de tothom a les noves 
tecnologies

Ampliarem el projecte santesteve.cat i 
l’integrarem dins el Casal de joves.

Impulsarem una xarxa municipal d’accés 
lliure a internet.

D. Crear el Consell municipal de cultura

Fomentarà una cultura participativa promo-
guda des de totes les entitats del sector.

Definirà la programació de les activitats cul-
turals, la Festa Major i promourà les iniciati-
ves culturals populars i de base.

E. Mancomunar la proposta cultural del 
Baix Montseny

Elaborarem una agenda cultural i un calen-
dari d’activitats conjunt. 
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BLOC 6. ESPORTS
A. Millorar la relació amb les entitats 
esportives 

Atendrem les necessitats de les dife-
rents entitats esportives del poble. 

Millorarem les instal·lacions actuals.

Crearem una bossa de beques espor-
tives per tal que tots els nens i nenes 
puguin fer esport.

Potenciarem els equipaments espor-
tius bàsics.

Fixarem criteris clars i equitatius a 
l’hora d’atorgar les subvencions a les 
entitats esportives.

B. Fomentar l’esport de base tot va-
lorant el seu vessant educatiu

Fomentarem l’esport com a com a 
pràctica cooperativa i d’equip perquè 
així esdevé instrument d’aprenentatge 
de la necessitat de respectar l’altre, de 
cooperar i de treballar en equip.

QUÈ CANVIARÀ EN ESPORTS?

La CUP aposta per fomentar i ajudar to-
tes les manifestacions esportives que es 
practiquen a Sant Esteve (handbol, bas-
quet, futbol, ciclisme, etc). Perquè ente-
nem l’esport com a una eina educativa 
que esdevé instrument d’aprenentatge 
de la necessitat de cooperar, de treba-
llar en equip, de respectar l’altre. Per-
què sabem que l’esport és, a Sant Es-
teve, un instrument d’integració social.

És per això que treballarem per tal que 
tots els infants en puguin gaudir. No ens 
limitarem a repartir subvencions. Serem 
al costat del handbol, del futbol, del 
bàsquet, etc., i de totes aquelles inicia-
tives que sorgeixin des de la base. 

La CUP és conscient dels dèficits en els 
equipaments esportius i treballarà per 
solucionar-los.
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BLOC 7. JOVENTUT
A. Potenciar les iniciatives im-
pulsades pels joves i afavorir-ne 
l’autodeterminació personal  

Crearem un casal de joves.

Elaborarem un Pla de Joventut a par-
tir d’un estudi diagnosticat de les pro-
blemàtiques, necessitats i percepcions 
dels joves a Sant Esteve.

Crearem un punt d’informació juvenil a 
l’Ajuntament.

Treballarem per ampliar l’horari 
de la biblioteca de Palau en etapa 
d’exàmens (tant dels instituts com de 
les universitats).

Inclourem les propostes dels joves en 
la programació de la Festa Major per tal 
de fer-la oberta i participativa. 

Celebrarem reunions periòdiques de la 
regidoria amb els joves del poble, per 
tal d’escoltar quines són les seves pro-
postes i demandes, i basar en això el 
pla de treball de la regidoria.

Promourem i donarem suport als grups 
de música joves de Sant Esteve, mit-
jançant la cessió d’espais adequats per 
assajar i cedirem el teatre per a fer-hi 
concerts.

QUÈ CANVIARÀ EN JOVENTUT?

Per primera vegada l’Ajuntament de Sant 
Esteve farà política de joventut. Una polí-
tica a favor dels joves, pensada pels joves 
i desenvolupada per joves. Perquè a la 
CUP tenim joves preparats per governar. 

Des de la CUP entenem que les políti-
ques de joventut han de treballar qualse-
vol tema que afecti o interessi el jovent. 
Des d’aquesta mirada plantegem les po-
lítiques locals de joventut referents a la 
informació, dinamització i oci, promoció 
de l’associacionisme, de la participació, 
del lleure educatiu, de la creació, la mobi-
litat internacional, etc. Però també, volem 
treballar aquells aspectes que defineixen 
les condicions de vida del jovent i de la 
seva capacitat de desenvolupament per-
sonal: orientant sobre l’accés al mercat 
laboral, afavorint l’accés a l’habitatge o 
donant suport a l’ensenyament.
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Pel canvi
VOTA CUP

Llista electoral

1. Víctor Reixach i Casacuberta
2. Arnau Comas i Miñarro
3. Carles López i Cao
4. Josep Sabé i Vila
5. Júlia Gali i Tàpias
6. Yeray Pedret i Font   
7. Dina Murillo i Puig
8. Joana Pujol i Llop
9. Marc Maynou i Felker
10. Isabel Godino i Romero
11. Alfons Bosch i Garcia

Suplents:

1. Joan Serra i Vilamitjana
2. Maria del Pilar Pou i Boix
3. Joaquim Sabé i Pou


