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Atenció a les persones i cohesió social
L’atenció a les persones i les famílies més afectades per la crisi econòmica és una prioritat per CiU-ViA. 
Per això volem posar atenció a reforçar aquells serveis i iniciatives que ajuden a garantir unes condicions 
de vida dignes a les persones en situacions de necessitat, i volem fer-ho sumant esforços de tots els ac-
tors socials. I per les característiques pròpies de Sant Pere de Ribes, la política d’habitatge és una peça 
clau en la que volem avançar per garantir aquest dret essencial i fer front a les situacions d’exclusió que es 
produeixen per falta d’accés. Així mateix, entenem els serveis de salut com de primera necessitat. Per això 
dedicarem esforços a mantenir, reforçar i millorar els serveis i centres amb els que ja comptem, i vetllarem 
per ampliar i estendre les infraestructures i mesures de prevenció amb les que comptem.

Donarem continuïtat al camí emprès amb el Consell Social, implicant la societat civil de Sant Pere de 
Ribes en la definició de la política social.
Reforçarem la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats socials per arribar al màxim nombre de 
persones en situació de necessitat.
Reforçarem les ajudes bàsiques (alimentació, subministraments...) a les famílies més afectades per la crisi.
Mantindrem i reforçarem la política de lluita contra la pobresa energètica.
Reforçarem els Serveis Socials Bàsics per millorar la prevenció de l’exclusió social de persones i/o 
grups familiars.
Millorarem la xarxa d’atenció domiciliària a les persones amb dependència en coordinació amb les 
associacions de malalts i familiars de malalts.
Farem front a la problemàtica de l’ocupació d’habitatges en base a l’atenció a les situacions d’exclu-
sió social i les situacions d’emergència.
Impulsarem una política d’habitatge basada en lloguers socials a partir d’un parc d’habitatge munici-
pal i d’altres provinents d’institucions públiques i privades.
Establirem habitatges per atendre situacions d’emergència, prioritzant l’atenció de la pobresa infantil.



Ens coordinarem amb organismes públics i privats pel desenvolupament de polítiques adreçades a 
facilitar la posada en el mercat del lloguer els habitatges buits, d’acord amb els seus propietaris.
Col·laborarem amb Generalitat en la construcció del nou CAP de Ribes (programada per enguany) 
com a pas essencial de la millora de l’atenció primària del municipi.
Treballarem per reforçar els serveis d’atenció al ciutadà domiciliària i buscarem la  implicació del 
Consorci Sanitari del Garraf en les urgències de medicina familiar. 
Ampliarem la instal·lació de desfibril·ladors en les instal·lacions esportives per ser un municipi cardi-
oprotegit.
Continuarem la lluita contra l’atur potenciant la formació, la dinamització econòmica i els plans d’ocu-
pació.
Facilitarem l’accés a la informació sobre el funcionament, els tràmits i els recursos i ajudes disponi-
bles a les persones necessitades mitjançant els serveis socials.
Potenciarem i millorarem la xarxa d’atenció social comunitària existent (centres oberts, espais de 
lleure, espais joves...).
Reforçarem els espais de trobada de les persones grans (casals, centres de dia, residències...) i po-
tenciarem la seva dimensió social perquè esdevinguin centres dinàmics i creatius on desenvolupar 
les seves capacitats a nivell de lleure, salut i formació.
Seguirem treballant per acostar l’Oficina de l’Habitatge als ciutadans, facilitant l’accés a aquest òrgan 
d’assessorament.
Continuarem la política d’ajuts per a la rehabilitació i la millora de l’habitatge de les persones amb 
dependència, perquè aquests gaudeixin d’unes bones condicions d’accessibilitat, comoditat, comu-
nicació i seguretat.
Buscarem l’entesa entre institucions públiques i privades per l’accès a préstecs i ajuts destinats a la 
rehabilitació i a la supressió de barreres arquitectòniques en les comunitats. 
Afavorirem l’accessibilitat dels usuaris i donarem facilitats al Consorci Sanitari del Garraf perquè pu-
gui avançar cap a l’excel·lència en la prestació d’aquests serveis. 



Treballarem en coordinació amb els serveis socials i els CAPs per tal de millorar la cobertura de les ne-
cessitats d’atenció socio-sanitària (places en centres-residència, centre de dia, i atenció domiciliària).
Potenciarem els sistemes per detectar i prevenir l’aïllament social de persones en risc d’exclusió per 
motius de salut.
Buscarem la coordinació amb els centres sòcio-sanitaris del municipi perque els seus residents par-
ticipin de la vida social i comunitària local.
Treballarem coordinadament amb els centres d’educació secundària per incorporar programes de 
prevenció de l’ús de  drogues.
Continuarem i reforçarem el control de salubritat de zones endèmiques de rosegadors, de mosquit ti-
gre i altres plagues problemàtiques, així com de les colònies de gats amb campanyes d’esterilització.
Realitzarem campanyes de conscienciació de la responsabilitat dels propietaris d’animals (residus, 
xips, controls de races perilloses) i augmentarem el control del compliment dels deures per part dels 
propietaris.
 





Millora urbana i de l’entorn natural

La millora urbana és una prioritat en tots els seus aspectes. Per una banda, cal continuar la millora i l’ar-
ranjament de la via pública i els serveis bàsics que s’hi troben, tant en el que refereix al seu estat com la 
seva funció com a eix de la mobilitat dins el municipi. Per altra, a un nivell més general, cal fer servir el pla-
nejament urbanístic com una eina per facilitar l’activitat econòmica i la implantació d’empreses, al mateix 
temps que ordenem i protegim el nostre entorn. Aquest entorn natural és un bé que cal saber preservar i 
aprofitar, per gaudir-lo els veïns i veïnes, i també com un factor de prosperitat, fent-lo compatible amb ac-
tivitat econòmica respectuosa amb el medi:  Agricultura, turisme familiar, cases rurals, etc.

Continuarem la política de millora contínua de la via pública, amb una intervenció global dels espais 
que es trobin degradats o que no s’adeqüin a les exigències actuals de serveis i mobilitat.
Reforçarem la col·laboració amb les empreses concessionàries dels serveis de la via pública (enllumenat, 
neteja, jardineria, etc.) per adaptar-los a les necessitats reals del municipi  en benefici dels veïns i veïnes.
Seguirem impulsant plans d’ocupació lligats al manteniment i millora de la via pública.
Completarem la rehabilitació del Local i el Teatre Municipal de les Roquetes per dotar el municipi dels 
espais culturals que necessita, i portarem a terme la rehabilitació d’altres espais com el Centre Cívic 
de les Roquetes i Can Pau Roig.
Continuarem treballant colze a colze amb els veïns per millorar i normalitzar la situació de les urba-
nitzacions, adaptant-nos a les necessitats de cadascuna.
Continuarem les accions de neteja i millora de la xarxa de camins i els espais naturals del municipi, 
amb l’objectiu que això repercuteixi en favor de l’activitat familiar i de lleure, i ho farem mitjançant 
iniciatives  d’ocupació i inserció social.
Impulsarem iniciatives empresarials relacionades tant amb el sector primari i els serveis de tipus tu-
rístic per donar ús econòmic sostenible a l’entorn natural del municipi.



Portarem a terme una millora dels accessos per a vianants a les zones habitades del municipi, per a 
que desplaçar-se a peu entre els nuclis i urbanitzacions sigui un exercici i no un esport de risc.
Seguirem treballant en coordinació amb la Diputació per millorar els espais públics que són propietat 
d’aquesta institució (Carrer del Pi, Pont d’accés als Camils, Pont de la carretera del Cars).
Millorarem els accessos al cementiri de Ribes.
Continuarem les tasques iniciades per transformar el cim del Montgròs per unificar antenes, dignifi-
car-lo i convertir-lo en el mirador comarcal del Garraf.
Treballarem en coordinació amb la Diputació perquè Sant Pere de Ribes sigui la porta sud del Parc 
Natural del Garraf, donant difusió i visibilitat al nostre vessant d’aquest espai protegit.
Realitzarem una acció integral de pacificació del trànsit lligada a una millora dels sentits de circulació 
dels carrers als diversos nuclis.
Estimularem la publicació i difusió de tracks i rutes que toquin el municipi, tant a peu com en bicicleta 
o altres modalitats.
Treballarem per d’assolir una situació d’igualtat en l’accés als serveis entre els residents a les urba-
nitzacions i la resta de ciutadans.
Incorporarem criteris ecològics en la gestió i millora de la via pública i els equipaments municipals, 
com poden ser millores d’eficiència energètica, eficiència dels serveis d’aigua i reciclatge.
Establirem mecanismes de participació ciutadana en la millora de la via pública de manera que els 
ciutadans puguin comunicar ràpidament les deficiències que observin per així agilitar-ne les actua-
cions que siguin necessàries. 
Treballarem per combatre i reduir els abocadors de residus incontrolats.
Impulsarem la recuperació i conservació de la Riera de Ribes com a corredor verd entre el Parc Natu-
ral i els Colls.
Continuarem promovent l’establiment i continuïtat de carrils bici al municipi, en especial aquells que 
uneixen els diferents nuclis habitats, prioritzant la connexió entre Ribes i les Roquetes, i incloent la 
connexió amb municipis veïns com Sitges.



Harmonitzarem la senyalització del terme municipal i dels nuclis de població
Continuarem treballant per millorar la mobilititat en transport públic interurbà, especialment la comu-
nicació amb Vilanova, Sitges, Barcelona i Vilafranca. 
Treballarem per ampliar l’horari de transport públic a Barcelona especialment durant el cap de set-
mana.
Negociarem amb les gasolineres l’increment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Facilita-
rem que puguin oferir aquest servei en llocs diversos.

 



Dinamització econòmica

El paper de l’Ajuntament com a facilitador de l’activitat econòmica segueix sent clau en les circumstàncies 
actuals. Per això, ens proposem com a objectius dinamitzar l’economia del municipi impulsant i defensant 
l’activitat econòmica existent alhora que es creïn noves activitats econòmiques que generin llocs de treball.  
I volem fer-ho afavorint una economia social en què s’estimuli la integració econòmica dels més necessi-
tats, i facilitant el vincle entre l’activitat econòmica i la formació i el reciclatge de les persones en situació 
d’atur. Afavorirem les connexions entre cultura i economia, i formació i competitivitat, economia i coneixe-
ment com correspon a una societat moderna al segle XXI.

Revisarem el planejament urbanístic per facilitar que vinguin noves empreses al municipi i es man-
tinguin les existents, a base de definir i millorar les zones on es puguin instal·lar. 
Impulsarem microespais i un vivers d’empreses per facilitar que autònoms i emprenedors puguin posar 
en marxa les seves activitats fàcilment i compartint recursos: espais, equips, connexions, serveis, etc.
Farem els espais d’activitat econòmica (polígons industrials i zones comercials) més atractius per 
instal·lar-hi empreses, mitjançant la millora de les comunicacions, la seguretat i els serveis.
Mantindrem la política d’introduir clàusules socials en els concursos públics d’adjudicació de ser-
veis per potenciar les empreses d’inserció laboral i treball especial.
Treballarem per potenciar les zones de comerç de proximitat que tenim al municipi, i les connecta-
rem per tal d’impulsar-les conjuntament.
Continuarem la política d’impulsar la participació de les empreses i els comerços del municipi en 
les fires i esdeveniments.
Dialogarem amb totes les parts per trobar maneres de facilitar la convivència entre les activitats 
econòmiques comercials, industrials i d’oci i els drets veïnals.
Continuarem la política d’informar les empreses locals de les licitacions i concursos de serveis per 
a l’Ajuntament per a que s’hi puguin presentar.



Executarem un pla de màrqueting i comunicació específic de les zones i industrials del municipi 
orientat a start-ups emergents, pime i grans empreses.
Intensificarem l’estratègia de contactes per atreure projectes i inversions que generin ocupació al 
municipi, i ho farem posant en valor la nostra situació estratègica de  proximitat a l’aeroport, Sitges, 
Vilanova, Vilafranca, Barcelona, autopista, espais naturals, eixos de comerç, etc.
Establirem diàleg amb els actors socials i econòmics del municipi per definir sectors econòmics es-
tratègics (com poden ser per exemple industrials, sanitaris i sòcio-sanitaris, de serveis, o de noves 
tecnologies), i establir les condicions que facilitin i atreguin la seva implantació i desenvolupament.
Estimularem la competitivitat digital i empresarial dels joves amb premis i estímuls al talent en 
idiomes, TIC, gestió empresarial i assistència social amb implicació de l’empresariat local.
Millorarem els serveis administratius i facilitarem l’accés a la informació necessària sobre els trà-
mits per posar en marxa activitats econòmiques.
Buscarem activament la cooperació amb els municipis veïns per impulsar projectes que generin 
riquesa al nostre territori i per participar en iniciatives d’àmbit nacional.
Buscarem acords de col·laboració amb les universitats per acollir spin-off que s’impliquin en pro-
jectes del municipi amb valor social, cultural i econòmic.
Treballarem colze a colze amb les empreses i els centres de formació professional per facilitar la formació dual, 
en que els alumnes reben part de la formació al centre educatiu, i part mitjançant pràctiques en empresa. 
Treballarem amb els altres ajuntaments de la comarca per renegociar el peatge de l’autopista C-32. 
Convertirem la nostra part del parc del Garraf, el patrimoni medieval i barroc de Sota Ribes, el 
patrimoni indiano i l’Autòdrom i el patrimoni festiu en actius econòmics, fent-ne un llançament 
ambiciós en el mercat turístic. 
Buscarem la simbiosi entre agents econòmics i patrimoni cultural amb formes de patrocini i es-
ponsorització que beneficiïn les dues parts.
Premiarem la creació d’apps comercials per a mòbil que integrin serveis de geolocalització, continguts 
culturals locals i facilitin l’accés a empreses, comerços, empreses, bars i restaurants del municipi.

 



Ajuntament transparent i eficaç

La política començada els darrers 20 mesos ha portat a un Ajuntament més transparent i dialogant, i volem 
seguir avançant en aquest sentit. Per això seguirem treballant en matèria de transparència, i continuarem 
buscant maneres més eficients de fer les coses, estalviant diners que es puguin dedicar a serveis als ciu-
tadans. I tot això ho volem fer aprofundint en el diàleg, la participació i la informació a la ciutadania. Farem 
que l’Ajuntament es comuniqui amb els ciutadans tal com ells ja ho fan de manera natural: mitjançant mò-
bil, whatsapp, xarxes socials, etc. D’aquesta manera farem un Ajuntament al servei i en benefici dels veïns 
i veïnes de Sant Pere de Ribes.

●Continuarem afavorint la participació ciutadana en els processos públics de presa de decisió en 
la mateixa línia de les accions ja iniciades (pressupostos participatius, Consell Social Municipal, 
col·laboració amb el teixit associatiu).
●Facilitarem que els ciutadans puguin comunicar-se amb l’Ajuntament amb Whatsapp, Telegram 
i programes similars.
●Treballarem per fer més àgil la gestió per als ciutadans, i introduirem mesures per faciltiar que els 
ciutadans coneguin quins passos ha de passar el seu tràmit en cada procés.
●Mantindrem la política de racionalització de la despesa municipal, i seguirem millorant la manera 
de gestionar per assolir la màxima transparència.
●Millorarem la coordinació entre els serveis externs contractats i els serveis propis de l’Ajunta-
ment per millorar el servei i reduir costos.
●Dotarem els treballadors municipals de millors eines i formació per millorar els serveis als ciutadans.
●Millorarem l’accés a  la informació sobre com realitzar els tràmits i gestions, i farem possible que 
les persones puguin saber l’estat en que es troben els seus tràmits mentre aquests estiguin en curs.
●Continuarem trobant maneres de coordinar i mancomunar serveis amb els municipis veïns per 
millorar en eficàcia i reduir costos.



●Millorarem la pàgina web municipal per millorar l’accés a la informació i facilitar la realització de 
gestions i tràmits per via telemàtica. 
●Seguirem garantint la transparència i l’agilitat en la comunicació de la informació pública als ciu-
tadans, en la línia iniciada d’apropar la informació a les persones.
●Treballarem perquè TDT Garraf estableixi una delegació a Sant Pere de Ribes, amb l’objectiu de 
donar cobertura a les noticies i continguts que es generin al municipi.
●Potenciarem Radio Ribes com a mitjà de proximitat i punt de formació i experiència professional 
en el món de la radiodifusió.
●Crearem, immediatament, una app que permeti fer tràmits i comunicar qualsevol cosa a l’Ajuntament.

 



Un municipi culturalment vibrant

L’activitat cultural és senyal d’un municipi viu i per això volem potenciar-la i reforçar-la, guanyant en equi-
paments i recursos a ser utilitzats per les entitats culturals, i també implicar aquestes entitats en el disseny 
i l’aplicació de les polítiques culturals, en la línia que hem començat els darrers 20 mesos. Tot això mentre 
continuem posant en valor el nostre patrimoni històric material i immaterial, per gaudir-lo els ciutadans i 
com a actiu turístic del municipi.

●Seguirem implicant les entitats culturals donant-los més protagonisme en la gestió d’espais i 
l’organització dels esdeveniments.
●Impulsarem el Consell de Cultura com a òrgan de participació en la definició de les polítiques 
culturals del municipi.
●Redefinirem els usos del conjunt d’equipaments cívics i culturals mitjançant el contacte amb els 
veïns i les entitats, per donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
●Continuarem la política de millora i projecció del patrimoni cultural, tant públic com privat, perquè 
esdevinguin actius culturals i continuarem els treballs que  s’ha començat amb l’Ermita de Sant 
Pau i el Castell. 
●Continuarem la política de diàleg amb tots els actors culturals del municipi per tal de reforçar i 
dinamitzar la xarxa que fa possible tirar endavant el cicle festiu. 
●Reforçarem i donarem suport a l’activitat cultural lligada a les activitats creatives i artístiques, 
buscant un dinamisme cultural de qualitat més enllà del cicle festiu i que pugui tenir lloc en tots 
els nuclis i urbanitzacions.
●Continuarem promocionant el municipi a partir de valors culturals propis com el nostre nucli me-
dieval, l’Autòdrom i el patrimoni barroc, americano i modernista, les nostres celebracions o la xarxa 
comercial i associativa que ens enorgulleix.



●Promourem la instal·lació d’elements informatius i la correcta geolocalització i informació en xar-
xa del patrimoni local . Començarem per Sota-ribesi Sant Pau quan finalitzin les actuals tasques 
de rehabilitació.
●Farem un pla específic de protecció del patrimoni barroc i treballarem en coordinació amb la Par-
ròquia que sigui visitable a l’Església Vella. Buscarem de potenciar turísticament el triangle barroc 
que forma amb les esglésies de la Geltrú i Sitges. 
●Promourem amb premis la investigació de temes locals tant històrics i culturals com socials, etc. 
i en promourem la publicació i difusió.
●Aprofundirem la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats per aprofitar tota la infraestructura 
d’equipaments i equips de suport (públics i privats) per a l’activitat cultural.
●Estimularem la creació i l’ús real a les aules de continguts didàctics a partir dels referents cultu-
rals locals.
●Garantirem la protecció i lliure accés de totes les publicacions locals dels segles XIX,XX i XXI, 
incloent la digitalització i l’accés via Internet.
●Afavorirem un pla de digitalització i publicació progressiva de continguts de l’Arxiu Històric Local 
a Internet per facilitar que siguin utilitzades en escoles, instituts, etc. Facilitarem l’accés a l’Arxiu.
●Crearem canals de participació ciutadana en la gestió, conservació i revalorització del patrimoni 
històric.



La formació com a valor clau 

Volem seguir implantant una política global en matèria d’educació, fent una bona gestió de les competèn-
cies municipals en matèria educativa infantil (incloent l’aportació de continguts locals), com una bona exe-
cució dels serveis de formació per a persones adultes (continuada i reglada), amb la vista posada sempre 
a facilitar el reciclatge i el foment de la ocupació i formació.

●Mantindrem la viabilitat econòmica de les llars d’infants amb uns costos assumibles per les fa-
mílies, mantenint les ajudes en funció dels ingressos familiars.
●Consolidarem l’Institut Xaloc i treballarem amb la Generalitat per impulsar  la construcció d’un 
nou edifici.
●Potenciarem l’escola de formació d’adults com a espai d’integració social i prevenció d’exclusió 
per manca de formació, donant prioritat al foment de l’ocupació, el desenvolupament personal 
(accés a la universitat...) i l’ensenyament del català i l’anglès.
●Reforçarem i impulsarem iniciatives locals destinades a millorar la capacitat dels joves de trobar 
feina, com els programes de formació dual i inserció, el SEFED, o els programes de Garantia Juvenil.
●Millorarem la via pública en l’entorn de les escoles per facilitar l’accés als alumnes i mantindrem 
i potenciarem els “Camins Amics” per millorar la seguretat dels alumnes.
●Reforçarem les activitats formatives destinades a joves discapacitats, buscant millorar la seves 
possibilitats d’inserció laboral de manera inclusiva i integradora.
●Seguirem impulsant la creació de continguts educatius d’interès local, acostant el patrimoni cul-
tural i històric a les escoles i instituts.
●Desenvoluparem accions de prevenció i protecció d’exclusió socials en infants, adolecents i joves 
tant en l’àmbit de l’educació reglada com no reglada en el lleure, la música i l’esport.
●Treballarem per dur a termes accions globals de manteniment i dels edificis dels centres escolars 
amb més anys.



●Treballarem en coordinació amb el Servei Local de Català per la incorporació i accés als espais de 
formació de les persones migrants en la llengua pròpia de Catalunya.
●Impulsarem les estructures i iniciatives d’ensenyament d’estudis artístics i musicals.
●Continuarem revitalitzant el Consell Escolar Municipal fent-lo més àgil i que sigui un bon instru-
ment de coordinació amb l’activitat educativa de les diferents escoles
●Reforçarem el paper de les biblioteques com a espais d’activitat cultural i formativa, i treballarem 
per millorar el seu horari d’obertura al públic.
●Treballarem per una oferta estructurada de formació professional en diferents branques que do-
nin resposta a les necessitat dels joves i les persones aturades.
●Ampliarem l’oferta de sales d’estudi en èpoques d’exàmens mitjançant la biblioteca i l’ús d’altres 
espais municipals.
●Impulsarem accions adreçades a la convivència i integració de les persones nouvingudes al mu-
nicipi a partir de l’aprenentatge de les llengües, la cultura, les tradicions i l’entorn.
●Portarem a terme campanyes de civisme en matèria de pintades, i gestió de residus basades en 
una aproximació doble de conscienciació i sanció quan sigui necessari .
●Crearem una fira del lleure i l’aprenentatge per a infants i joves al setembre en què tots els esplais, 
empreses privades, acadèmies, etc, puguin mostrar la seva oferta en un mateix espai i els joves, 
infants i pares la puguin conèixer.



El suport als joves com a aposta de futur

La política de joventut que impulsarem des de CiU-ViA parteix d’un plantejament dinamitzador  basat en 
el diàleg i la complicitat amb els mateixos joves, amb l’objectiu de potenciar la cultura emprenedora i les 
iniciatives dels joves en matèria d’oci i també de voluntariat. 

●Donarem suport a la creació i desenvolupament dels projectes i iniciatives (culturals, esportius, 
d’oci...) impulsats pels joves del municipi.
●Recolzarem les iniciatives d’oci que impulsin les entitats i col·lectius de joves del municipi.
●Continuarem buscant la col·laboració de les entitats amb l’objectiu de sumar els seus espais  per 
a les accions i activitats adreçades als joves.
●Millorarem la informació i orientació per a joves sobre oferta formativa, mercat laboral i activitats 
culturals, potenciant el desenvolupament personal dels joves.
●Treballarem per possibilitar l’oci juvenil al municipi, en equilibri amb la preservació de la convi-
vència amb els veïns i veïnes.
●Facilitarem als joves assessorament sobre projectes d’empresa i possibilitats d’autogestió pro-
fessional, donant suport a l’esperit emprenedor i d’autoempresa dels joves del municpi.
●Donarem continuïtat al projecte “Patis Oberts” i reforçarem l’ús i la millora de les infraestructures 
esportives i d’esbarjo juvenil.
●Treballarem en la millora de la qualitat de la formació ocupacional i dels programes de garantia 
social.
●Difondrem els projectes impulsats per joves per tal d’animar la gent jove del municipi a tirar en-
davant les seves idees.
●Buscarem la coordinació entre els recursos per a joves que es presten des de l’Ajuntament i el 
treball que es porta a terme des dels instituts públics i els esplais d’entitats.



●Continuarem treballant per aconseguir l’ampliació d’horaris i línies del transport públic nocturn, 
amb l’objectiu de potenciar la mobilitat entre els diferents pobles de la comarca i de l’àrea metro-
politana.

 





L’esport com a motor de valors i activitat

Pel que fa a l’esport, l’entenem com una eina per promoure valors d’educació, convivència i sana competi-
tivitat, a més de ser un element de gran activitat i integració social al municipi. Per això volem seguir amb 
la línia ja començada de millora de la infraestructura i de la gestió, arribant a un model en que les entitats 
esportives tinguin un paper important en la definició de les polítiques i la gestió de les infraestructures.

●Millorarem les instal·lacions esportives del municipi amb la vista posada tant en la seguretat com 
en les necessitats dels clubs.
●Avançarem en la col·laboració amb les entitats esportives de manera que s’atenguin les seves 
necessitats bàsiques i prenguin més protagonisme en la gestió de les instal·lacions esportives.
●Afavorirem un compromís dels clubs esportius per ser bandera i emblema de la seva comunitat 
arreu del país traslladant arreu la imatge i els valors del municipi.
●Continuarem recolzant els clubs esportiu perquè puguin mantenir i ampliar el caràcter social i 
d’acolliment, introduint criteris socials. 
●Treballarem per compatibilitzar l’activitat esportiva amb el nostre entorn natural, promovent la 
pràctica del cross, la BTT i el senderisme, amb respecte absolut a l’espai natural.





Compromís amb el país

Des de CiU-ViA tenim un compromís clar i  inequívoc amb el procés de Transició Nacional i a favor de la 
consecució per via democràtica de la independència de Catalunya, per tal de constituir un nou estat mate-
rialment pròsper, socialment just i nacionalment lliure. 

●Mantindrem el nostre compromís clar i decidit a favor del procés sobiranista de Catalunya.
●Donarem suport des de les institucions a l’exercici del dret a decidir del poble català sobre el seu 
futur polític.



2-Eliseu Blanch.  43 anys. Empresari del sector 
metal·lúrgic, membre dels Castellers de Les Ro-
quetes i la Comissió de Festes de Les Roquetes.

6-Xavier Coll.  39 anys. Encarregat de comerç a 
Les Roquetes. Vinculat al moviment associatiu i 
cultural del municipi.

3-Esther Morales. 45 anys. Llicenciada en Econòmi-
ques. Subdirectora general al Departament d’Econo-
mia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

7-Albert Bonet. 25 anys. Estudiant de Ciència 
Política i d’Administració i Finances. Conseller 
Nacional de la JNC, ha estat monitor de lleure.

4-Núria Giralt. 47 anys. Llicenciada en Geografia i 
Història, ensenyant de català i propera al món de 
la investigació històrica local.

8-Eva Rosell.  49 anys. Arquitecta, vinculada al 
moviment veïnal de la urbanització Can Lloses-
Can Marcer.

5-Albert Bernadàs. 58 anys. Infermer a l’Hospital 
Sant Camil. Vinculat al món assistencial. 
Regidor entre 2007 i 2013.

9-Josep Juliachs. 57 anys. Diplomat en Ciències 
Empresarials, treballador en una entitat financera 
i vinculat al món del voluntariat social.

10-Ramona Cubero.  49 anys. Administrativa. 
Regidora del Govern Municipal. Vinculada durant 
anys a les associacions de mares i pares.

1-Lluís Giralt. 51 anys. Enginyer tècnic agrícola i 
enòleg. Fundador de ViA i  alcalde de Sant Pere de 
Ribes.

L’equip



11-Patricia Vila. 28 anys. Treballadora al Mercat Municipal de Les Roquetes i estudiant de Relacions Laborals i Ocupació.

12-Josep Maria Carrión. 54 anys. Llicenciat en Dret i advocat a Vilanova i la Geltrú, ha estat membre de la junta del Col·legi d’Advocats.

13-Montserrat Jacas. 55 anys. Tècnica especialista en anàlisis clíniques, treballa al Consorci Sanitari del Garraf.

14-Albert Roig. 56 anys. Mecànic d’automoció, vinculat als balls populars. Ha estat membre de la junta de la Coordinadora de Bastoners de Catalunya.

15-David Company. 50 anys. Veí de Can Macià. Empresari del sector alimentari. Vinculat a les associacions de comerciants i hoteleres del Garraf.

16-Josep Ma. Perelló. 51 anys. Informàtic i petit empresari. Ha format part de moviments cívics i associacions de pares i mares d’alumnes.

17-Núria Mestre. 34 anys. Llicenciada en Ciències Polítiques, treballa a la Diputació de Barcelona. Regidora del CiU-ViA del 2007 al 2013.

18-Mercè  Soler. 45 anys. Diplomada en Treball Social, treballa a l’Administració Pública en temes de gestió cultural.

19-Albert Guillaumes. 22 anys. Estudiant d’Enginyeria de la Construcció, monitor d’esplai i autor del web “Arxiu electoral de Sant Pere de Ribes”.

20-Marta García. 37 anys. Tècnica especialista en anàlisis clíniques, treballa al Consorci Sanitari del Garraf. Vinculada a l’educació en el lleure.

21-Marcos Gordaliza. 41 anys. Empresari de serveis al sector aeronàutic, vinculat al món de l’esport i regidor d’Esports i Sanitat des de 2013.

22-Josep Rius. 30 anys. Mestre i director de centre escolar, vinculat al món associatiu i el teatre amateur. Regidor de Cultura i Joventut des de 2013.

23-Eulàlia Miret. 45 anys. Responsable de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Fundació Mercè Rodoreda.

24-Claris Calders. 45 anys. Assessor d’empreses i entitats en matèria d’implantació de la Llei de protecció de dades.

25-Maria Vidal. 84 anys. Jubilada. Vinculada a l’expressió artística com a escultora i ceramista

26-Enric Pérez. 77 anys. Jubilat. Compromès amb iniciatives de voluntariat a l’Hospital Residencia de Sant Camil.




