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INTRODUCCIÓ
Les properes eleccions municipals del 24 de maig han de comportar un canvi a l’Espluga de Francolí. Des de SOM 
Espluga aspirem a ser l’alternativa real a l’actual govern municipal. La nostra prioritat serà apostar per la regeneració 
de la democràcia, i això implica: incentivar la participació ciutadana, apostar per la transparència, millorar la funció 
pública i fer que l’Ajuntament aposti per la comunicació amb la ciutadania.

La crisi ha colpejat fort a la nostra societat i hem de preservar els nostres drets socials. Per això cal: apostar perquè 
l’educació sigui la millor eina per tirar endavant, vetllar perquè el nostre sistema de sanitat sigui de primera i garantir 
que la inclusió social vertebri la nostra societat.

El patrimoni és el que ens defineix com a poble, per tant, cal: apostar fort perquè la cultura sigui una prioritat, impulsar 
el turisme, promoure la pràctica d’esports, donar suport a les entitats i enfortir les polítiques de joventut.

L’Espluga no és aliena a la crisi econòmica global, hem d’enfortir l’economia. Per tant, cal: impulsar un comerç de 
proximitat, aconseguir implantar més indústria i treballar per uns pressupostos municipals que determinin millor les 
prioritats.

El territori és el nostre hàbitat, per tant, cal: impulsar un urbanisme que doni respostes, redefinir la mobilitat, vetllar pel 
medi ambient i potenciar l’agricultura com a aposta clara pel futur.

I tot això amb el compromís explícit de donar suport a totes les iniciatives democràtiques que ens duguin a la 
Independència.

Som Espluga! Som canvi!

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana és fonamental en l’activitat 
política municipal. Impulsarem mecanismes a l’abast 
de tothom per tal de facilitar-la i exercir-la. Portarem  
el concepte de participació a molts àmbits de l’activitat 
i de la decisió política, conduint l’Espluga cap a una 
democràcia més oberta i més directa.

• Incentivarem la participació dels espluguins als plens 
municipals, fomentant el dret de participació directa per 
rebre propostes. 

• Impulsarem la redacció del Reglament de Participació 
Ciutadana, el qual permetrà la participació dels esplu-
guins en l’activitat política del poble i regularà instruments 
com ara les consultes populars.

• Establirem enllaços amb els sectors i àmbits socials i 
econòmics de l’Espluga per crear sinèrgies compartides 
evitant duplicitats i potenciant complementarietats a l’hora 
de dur a terme els projectes.

La situació actual del país fa que la ciutadania demani altres maneres de fer política. Aquests nous instruments ens 
han de dur una democràcia real que permeti participar, dia a dia, en el model de societat que volem. Els ajun-
taments, com a institucions més pròximes a la ciutadania, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest 
sentit. Volem exercir una forma de governar que faciliti la participació ciutadana, gestioni les institucions amb més 
transparència i doti la ciutadania de més mecanismes de control sobre les institucions.

• Crearem programes dirigits a transmetre hàbits i valors 
participatius, que permetin l’apropament de la ciutadania 
a la gestió dels afers públics.

TRANSPARÈNCIA
La voluntat del servei a la ciutadania no s’entén sense 
més transparència en la gestió municipal, mecanisme 
indispensable perquè es pugui exercir control sobre 
les decisions que es prenen des dels organismes pú-
blics i la gestió del seu dia a dia.

• Publicarem els conceptes i les quantitats de les retribu-
cions de l’alcalde, els regidors i les regidores a la pàgina 
web de l’Ajuntament.

• Informarem sobre l’activitat feta pels càrrecs electes que 
es derivi de les seves responsabilitats públiques.

• Dotarem el web municipal de més informació, com ara 
el pagament de factures, els concursos i licitacions que 
efectuï l’ajuntament, i els seus resultats, entre d’altres.

DEMOCRÀCIA
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EDUCACIÓ
Entenem l’educació com un procés de socialització 
i aprenentatge que va més enllà de l’àmbit escolar 
i més enllà de l’edat d’escolarització obligatòria. 
Creiem en  una educació integral, que englobi les di-
ferents etapes vitals i tots els àmbits de la vida de les 
persones. La col·laboració de tots els agents socials és 
indispensable per tal de treballar conjuntament per 
transformar l’entorn local i global.

• Treballarem per revitalitzar la Llar d’Infants Municipal.

• Vetllarem per les escoles del municipi, especialment per 
l’escola pública.

Creiem que els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, han de ser els impulsors d’una 
sortida de la crisi econòmica, mantenint la cohesió i la plena inclusió de tota la població. És per això que volem 
apostar per uns serveis públics de qualitat, que siguin garantia d’igualtat i universalitat, i que contribueixin a 
millorar la vida de les persones que vivim a l’Espluga. Cal escoltar la ciutadania i els diferents agents socials que 
treballen al territori.

FUNCIÓ PÚBLICA
Aprofundint en el concepte de regeneració democrà-
cia, caldrà que s’apliqui transparència, rigor i bones 
praxis en l’àmbit de la funció pública. Cal la màxima 
transparència en totes les contractacions de personal 
que es facin des de l’Ajuntament, aprofundint en el 
concepte de servei públic del personal que hi presta 
serveis.

• Implantarem els mecanismes necessaris per tal que totes 
les persones que entrin a treballar a càrrec de l’Ajuntament 
hi accedeixin amb total transparència i sense obviar els 
procediments legals establerts.

• Dotarem de mecanismes de diàleg constant amb les per-
sones que treballen a l’Ajuntament i els seus representants 
per tal que la seva tasca sigui el més eficaç possible.
 
COMUNICACIÓ
La comunicació ha de ser una constant en el dia a dia 
municipal, tant perquè la ciutadania estigui ben infor-
mada sobre tot allò que passa a l’Ajuntament, com a 
l’inrevés. A més a més, s’ha de vetllar pels mitjans de 
comunicació públics, ja que són una peça important al 
nostre poble com a instrument vertebrador i canalit-
zador de l’activitat social i associativa.

• Donarem les eines necessàries per tenir clar, en tot mo-
ment, on, quan i a qui s’ha d’adreçar la ciutadania pel 
que fa als temes municipals.

• Crearem un protocol de comunicació de l’Ajuntament 
per tal que els comunicats, informacions oficials i l’activitat 
del dia a dia arribin a tothom.

• Apostarem per l’Espluga FM Ràdio donant valor a la 
capacitat i funció informativa, així com a eina de base 
per formar nous professionals, estudiant convenis amb el 
món acadèmic.

• Convertirem el Butlletí Municipal en un element comuni-
catiu real i no pas propagandístic.

• Apostarem per una supressió dels blocs electorals per-
què els mitjans públics puguin informar amb criteris pe-
riodístics.

• Donarem prioritat a la millora de la pàgina web de 
l’Ajuntament per tal que hi hagi molta més informació, 
més accessible, més intuïtiva i que permeti fer més tràmits 
a distància sense complicacions.

• Impulsarem l’ús del correu electrònic com a eina de 
comunicació amb la ciutadania, així com altres vies ja 
existents (pregó, SMS, xarxes socials) per rebre periòdi-
cament informació municipal com ara l’agenda cultural, 
informació oficial o processos consultius.

• Posarem punts WiFi en edificis públics per garantir 
l’accés a internet i evitar la fractura digital.

• Impulsarem iniciatives que dotin de contingut la Vikipè-
dia, i altres plataformes digitals, amb la informació his-
tòrica, cultural, social, esportiva i associativa de l’Espluga 
de Francolí.

• Lluitarem per augmentar les opcions d’estudis postobli-
gatoris al municipi.

• Creiem en l’Escola Municipal de Música, per això estu-
diarem el trasllat de l’escola a un espai més accessible i 
més adequat a les seves necessitats.

• Apostarem per l’Escola de Persones Adultes Municipal. 
Farem una anàlisi de necessitats formatives de les perso-
nes majors de 16 anys del municipi, per tal d’optimitzar el 
servei i ampliar-lo si cal.

• Posarem especial atenció a l’educació no formal per a 
infants, adolescents i joves, donant suport a les entitats 
que actuen com espai de relació i participació social.

DRETS SOCIALS
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• Impulsarem accions relacionades amb la formació de 
mares i pares, per tal de donar suport a les famílies en la 
seva tasca educativa.

• Vetllarem per la continuïtat i visualització del Pla Educa-
tiu d’Entorn, com a projecte que ha de fer d’enllaç entre 
totes les propostes anteriors.

• Promourem activitats de lleure i oci alternatiu per adoles-
cents i joves, escoltant les seves necessitats i fent que ells siguin 
els protagonistes de la gestió de les activitats proposades. 

SANITAT
Defensem el sistema públic de salut al nostre territori, 
la seva qualitat, les seves prestacions i l’accés equi-
tatiu als serveis. Ens oposem a la pressió actual que 
està rebent el sector sanitari públic. Som conscients 
que des de l’àmbit municipal no tenim competència 
en aquest aspecte, però sí que podem garantir una 
comunicació fluïda amb els serveis de salut que tenim 
al municipi per tal de donar-los suport i vetllar perquè 
aquestes mesures afectin el mínim possible la pobla-
ció espluguina.

• Mantindrem una comunicació fluïda amb els professio-
nals del Consultori Municipal, per tal de vetllar pels serveis 
de salut del municipi i oposar-nos a les retallades, tanca-
ments i reducció d’horaris.

• Impulsarem l’atenció comunitària des del centre de salut 
i els serveis socials per tal d’aconseguir una atenció socio-
sanitària integral.

• Defensarem que les persones amb malaltia crònica i de-
pendència rebin l’atenció i cobertures públiques que els 
corresponen.

• Reivindicarem davant l’administració responsable el 
manteniment i millora del Consultori Municipal.

• Impulsarem obres d’acondicionament del Consultori per 
al màxim aprofitament de l’espai de l’antiga Llar d’Avis.

• Donarem prioritat a la Salut Pública (vigilància epide-
miològica, prevenció, protecció i promoció de la salut).

• Intensificarem les mesures de sanejament de forma pe-
riòdica, desratització i desinsectació amb campanyes es-
pecífiques contra els simúlids (mosca negra).
 

INCLUSIÓ SOCIAL
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat 
catalana: atur elevat, precarietat i exclusió social. Per 
això la lluita contra la pobresa i l’exclusió social ha de 
ser una prioritat per als governs locals en el moment 
actual i s’ha de traduir en polítiques ambicioses i va-
lentes que facin front a aquestes dificultats.
 
• Vetllarem perquè els Serveis Socials Municipals comptin 
amb els recursos suficients per poder atendre i intervenir 
adequadament amb les persones, famílies i grups, asse-
gurant la garantia dels seus drets bàsics.

• Apostarem per un projecte d’horts socials, a través del 
qual famílies amb dificultats econòmiques o situació de 
risc d’exclusió social puguin formar-se en horticultura i 
produir-se els seus propis aliments.

• Crearem mecanismes de coordinació entre l’Ajuntament 
i els serveis socials, educatius i sanitaris i les entitats so-
cials i assistencials per tal de detectar, prevenir i pal·liar 
els efectes de la pobresa, sobretot en la infància.

• Incrementarem la repercussió que el Pla d’Inclusió So-
cial Comarcal té al nostre municipi, valorant si en cal una 
revisió.

• Potenciarem el Centre Obert Municipal amb l’objectiu 
de treballar preventivament amb infants i adolescents, 
afavorint el seu desenvolupament personal i la seva inte-
gració social.

• Impulsarem accions d’inserció sociolaboral i itineraris 
de suport integral a persones i/o col·lectius en situació de 
risc d’exclusió social. Apostarem per la descentralització 
dels serveis per evitar despeses en desplaçaments a les 
persones que hi vulguin accedir.

• Fomentarem la participació dels infants i adolescents 
a les diferents entitats i/o activitats extraescolars que es 
duen a terme al municipi, i valorarem, mitjançant els 
serveis socials bàsics, ajuts a aquells menors en situació 
d’especial dificultat.

• Vetllarem perquè les persones que visquin al municipi 
es puguin empadronar. Per així tenir un cens real de la 
població espluguina i garantir la universalitat dels serveis 
públics bàsics.

• Fomentarem la contractació de persones amb dificul-
tats d’inserció laboral acollint-nos a l’oferta de plans 
d’ocupació i puntuant, en els concursos, aquelles empre-
ses que tinguin programes socials d’inclusió laboral.

• Emprendrem accions de promoció de la vellesa com a 
font de saviesa i experiència, i inclourem la gent gran en 
projectes de participació comunitària.
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CULTURA
La cultura és un dels elements principals a l’hora de 
bastir un model de societat integradora, cohesionada, 
solidària, dinàmica i activa. L’Espluga disposa d’un 
teixit cultural molt ric, construït des de l’impuls popular, 
però amb una clara mancança de planificació i coordi-
nació per part de l’Ajuntament en els últims anys.

• Impulsarem la creació d’una comissió de cultura a través 
de les entitats i la societat civil, com a eina de planificació 
i coordinació, i així poder crear una oferta cultural diver-
sificada, planificada i organitzada al llarg de l’any.

• Potenciarem la creació cultural, musical i multidiscipli-
nar amb espais d’assaig per a músics locals, aules poliva-
lents o equipades.
 
• Vetllarem pel seguiment i reforç de programes 
d’introducció i aprenentatge del català. Reforçarem l’ús 
del català a l’administració pública, al comerç i a la pu-
blicitat.
 
• Incentivarem activitats de caire familiar i infantil en 
coordinació amb els centres educatius.
 
• Millorarem la dinamització de la Biblioteca Mossèn Ra-
mon Muntanyola, estudiant l’ampliació d’horaris i serveis, 
l’adequació d’espais per a estudiants i adults, impulsant 
una programació per a totes les edats.

• Estudiarem la recuperació i conservació de l’arxiu his-
tòric de l’Espluga, dotant-lo d’un espai adequat  i promo-
vent la digitalització de la documentació.
 
• Vetllarem i fomentarem el coneixement del dialecte de 
transició oriental-occidental, el parlar local, com a part 
del patrimoni lingüístic de la nostra població.
 
• Acostarem les festes i activitats culturals als barris i ca-
rrers de l’Espluga on ara no hi arriben.

• Impulsarem propostes multiculturals per al coneixement 
de les cultures presents a l’Espluga com a eina de cohesió 
social.

Vivim en un poble amb un patrimoni privilegiat. La suma de persones, valors i dedicació nodreix el teixit cultural, 
patrimonial, associatiu, artístic i turístic de l’Espluga. Cal vetllar per mantenir la riquesa que tots aquests aspectes 
ens aporten com a municipi, donant suport i difonent aquelles accions socials que ens defineixen com a ciutadania 
activa i engresquen un poble.

TURISME
El turisme és un dels actius més importants en el model 
de poble que volem impulsar. Una àrea vital per al 
desenvolupament econòmic i la creació de llocs de tre-
ball. Aquesta revitalització ha d’anar lligada amb un 
disseny estratègic de la comunicació i promoció dels 
actius locals, per afavorir també el comerç i la vida 
local. Cal pensar en un model integral per tal que el 
nostre municipi es percebi com una destinació turística 
de qualitat.
 
• Impulsarem un model turístic real, a través de la plani-
ficació amb les empreses i allotjaments turístics, tot creant 
sinergies entre turisme i comerç.
 
• Convertirem l’actual Patronat de la Cova en un patronat 
de turisme global. Un model de promoció turística públic 
i privat, amb capacitat de resposta davant les demandes 
actuals.
 
• Crearem una única plataforma web de turisme a 
l’Espluga, de manera que es disposi d’un espai a la xarxa 
dinàmic, informatiu i de promoció.
 
• Prioritzarem la millora i adequació de la senyalització 
dels enclavaments turístics i reforçarem les indicacions in-
teriors i exteriors del municipi.
 
• Promourem la creació d’un centre turístico-esportiu 
i d’interpretació del riu Francolí al parc fluvial. Un pro-
jecte amb l’objectiu d’esdevenir una porta d’entrada a 
l’Espluga, al bosc de Poblet i a les muntanyes de Prades.
 
• Promourem els productes locals destacant-ne la seva 
qualitat i valors.
 
• Impulsarem la creació d’una xarxa de guies turístics de 
l’Espluga i l’entorn natural.
 
• Impulsarem la creació de la ruta artística de l’Espluga 
formada per les obres de Llucià Navarro, Ramon 
Muntanyola, entre d’altres artesans/es i artistes locals.

 • Vetllarem per l’impuls i acompanyament de la zona de 
les Masies, un espai històricament turístic, motor i pioner 
en la residència de turisme a la comarca.
 
• Prioritzarem el turisme familiar tot creant un espai re-
gulat per a les autocaravanes, com a complement i oferta 
turística diversificada al nostre municipi. 

PATRIMONI
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ESPORTS
L’Espluga compta amb un ric teixit esportiu, basat 
en l’esport de base com escola de valors i treball en 
equip. L’esport és essencial per a la qualitat de vida 
de la ciutadania i com a eina de formació de les per-
sones. Per això cal vetllar per la millora dels equipa-
ments, oferint recursos i ajudes a les entitats i estruc-
tures de voluntariat de l’àmbit esportiu.
 
• Crearem un consell de l’esport, configurat per entitats, 
agents esportius i escolars, per a poder definir i avaluar 
de manera conjunta les polítiques esportives municipals a 
desenvolupar.
 
• Prioritzarem l’adequació de les instal·lacions esportives 
de l’Espluga, vetllant perquè resolguin les necessitats reals 
de les entitats esportives.
 
• Farem un seguiment perquè el nou pavelló es construeixi 
amb criteris d’eficiència, garanties de qualitat constructiva 
i els terminis siguin el més breus possibles. 
 
• Prioritzarem l’adequació de les instal·lacions del Camp 
de Futbol del Riu Sec. Equiparem el camp amb gespa ar-
tificial per a millorar-ne les condicions tècniques i esporti-
ves, gestionat amb criteris de sostenibilitat.
 
• Impulsarem un pla de millora i adequació del pavelló 
d’esports municipal existent habilitant-lo com a espai al-
ternatiu d’esports, esdeveniments turístics i d’oci local.
 
• Impulsarem un centre de turisme esportiu (senderisme, 
BTT) com a espai de divulgació, atenció i promoció de 
l’esport de muntanya i les rutes existents en el nostre en-
torn.
 
• Treballarem per una reordenació i clarificació de la 
senyalèctica, reforçant les indicacions de les zones i espais 
esportius.
 
• Impulsarem la creació del projecte “L’Espluga amb bici” 
un element de protecció i promoció de l’ús de la bicicleta 
a l’interior de la població i entorns.
 
• Promourem un cinturó verd d’activitat física, amb rutes 
per camins de l’entorn de l’Espluga adequant la senyalit-
zació i creant un pla de dinamització.
 
• Potenciarem els espais esportius tot millorant-los: 
Motoparc Francolí, aula d’escacs, piscina municipal, camp 
de futbol de l’antic institut Joan Amigó i de la Urbanització 
Carreras, pistes de tennis, etc.

ENTITATS
És evident que el teixit associatiu del nostre poble és 
molt ric, plural i participatiu. Un actiu molt valuós que 
cal acompanyar. La relació de l’Ajuntament amb les 
entitats ha d’anar més enllà de la mera relació econò-
mica, per això cal coordinar-nos i establir diàlegs rics 
i seriosos. L’Ajuntament ha d’oferir eines, recursos i 
facilitats a les associacions.
 
• Treballarem per establir una relació directa amb les 
entitats, reunir-nos periòdicament per prioritzar i enfortir 
el suport en l’agenda cultural, els espais i l’organització 
d’actes. Mantindrem trobades regulars amb la Coordina-
dora d’Entitats de l’Espluga de Francolí, com ens aglutina-
dor d’entitats.
 
• Oferirem suport, recursos, assessorament i ajudes a les 
entitats, com a eina indispensable per a la seva continuïtat.
 
• Estudiarem la reordenació i millora dels espais per a 
les entitats. Cal adequar els espais segons les necessitats, 
funcions i objectius de cada associació o grup.
 
• Incorporarem un espai útil per a les entitats al nou pro-
jecte de pàgina web de l’Ajuntament, amb la introduc-
ció d’una intranet per a la reserva de sales, la publicació 
d’actes a l’agenda del municipi etc.
 
• Posarem en marxa una mostra de les entitats i col·lectius 
de l’Espluga, com a eina de promoció de les entitats.
 
• Enfortirem els espais de promoció d’activitats, com ara 
la instal·lació de cartelleres a més espais de la vila, per tal 
d’acostar la informació escrita i en paper a més ciutadans.
 
• Oferirem suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure 
que mantenen estructures de voluntariat, com a exemple 
de mecanisme de socialització per als infants i joves.

JOVENTUT
Els joves són el futur, un sector social molt valuós i 
emprenedor. Cal treballar des de les institucions per 
acompanyar, informar i orientar la joventut en el camí 
de configuració de la seva identitat. Crear mecanis-
mes per a facilitar la participació i establir canals 
d’interlocució directa són estratègies per conèixer les 
necessitats reals d’aquest col·lectiu. També cal pensar 
en la construcció del seu futur: un lloc de treball al 
territori i residència accessible a l’Espluga.
 
• Recuperarem els espais de diàleg juvenil a l’Espluga, els 
fòrums locals de joventut, per a facilitar als joves opinar 
en qualsevol àmbit que els afecti.
 
• Enfortirem les accions enfocades a la formació i treball 
professional, accés a l’habitatge i l’emprenedoria juvenil 
com a motor de riquesa i desenvolupament col·lectiu i in-
dividual.
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 • Replantejarem la figura del tècnic o tècnica de joventut, 
reforçant la seva presència al carrer.
  
• Treballarem per la millora de la mobilitat juvenil, recla-
mant millores en el transport públic i línies regulars de bus 
i tren.
 

• Treballarem per concretar convenis amb empreses del 
municipi i de la comarca per tal que facilitin la realització 
de pràctiques laborals amb l’objectiu de crear futurs llocs 
de treball.
 
• Seguirem apostant per serveis com el Transport Jove, 
impulsat des del Consell Comarcal, per tal d’eliminar con-
ductes de risc dels joves en els desplaçaments nocturns.

L’Espluga no és aliena a la crisi econòmica global i les seves conseqüències han incidit en l’activitat econòmica del 
municipi. L’Ajuntament és l’administració més propera, aquella que ha de facilitar el desenvolupament de la vida 
quotidiana dels ciutadans. Treballar de manera conjunta potenciant el comerç, la indústria, l’agricultura i el sector 
terciari (serveis) ens ha de portar cap a una millor situació econòmica.

COMERÇ
El comerç és l’activitat econòmica més propera a la 
ciutadania i el reflex de la vitalitat d’un poble. Apos-
tem per un comerç de proximitat informat de les possi-
bilitats que té a l’abast per tal de revitalitzar l’Espluga. 
L’entenem com un agent actiu per aconseguir millorar 
la situació econòmica des de l’àmbit local.
 
• Impulsarem un estudi per a analitzar acuradament la 
situació del comerç a l’Espluga i facilitar la implantació i 
obertura de nous comerços per potenciar un eix comercial 
viu.

• Estudiarem totes aquelles iniciatives que contribueixin 
a la formació dels comerciants, amb l’objectiu d’afavorir 
la utilització de nous canals de venda i arribar a nous 
mercats.

• Promocionarem el comerç local a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament, tot publicant una relació pràctica 
dels comerços del poble per tipologia, incloent informa-
ció de cada botiga i una relació dels productes de venda 
principals.

• Impulsarem, amb els comerciants, una Xarxa de Comerç 
Local i la seva marca, amb la intenció de promocionar i 
dinamitzar l’oferta comercial de l’Espluga en conjunt.

• Durem a terme trobades regulars amb la Unió de Bo-
tiguers per establir col·laboracions en totes les iniciatives 
que sigui possible.

• Donarem facilitats als comerciants perquè puguin difon-
dre els atractius turístics del municipi.

INDÚSTRIA
La implantació de noves indústries a les comarques 
d’interior és un repte que cal afrontar des de la pers-
pectiva municipal. Estem disposats a fer tots els esfor-
ços que calguin per atraure empreses i així crear llocs 
de treball a l’Espluga.  

• Estudiarem totes les propostes d’instal·lació d’indústries 
o empreses de serveis per facilitar-ne la seva implantació.

• A través de la planificació urbanística, promocionarem 
el desenvolupament i ampliació del polígon actual. També 
apostarem per la prolongació de l’eix industrial L’Espluga 
- Montblanc dins del nostre terme municipal.

• Analitzarem amb atenció les iniciatives de reutilització 
de naus o instal·lacions que ja hagin tingut usos industrials 
i actualment no tenen activitat.

• Donarem suport a la finalització de l’autovia Mont-
blanc - Tarragona, A-27, i l’alliberament del peatge de 
l’autopista Montblanc - Lleida per facilitar la comunicació 
i el transport de mercaderies amb el litoral i el Port de 
Tarragona.

• Aproparem la informació i els serveis d’assessorament 
i acompanyament que s’ofereixen des del Consell Comar-
cal, tot fent trobades obertes i periòdiques a l’Espluga 
amb els tècnics comarcals de cada àrea.

• Crearem un espai virtual i/o físic amb informació so-
bre els espais disponibles i les seves característiques: naus 
industrials, sòl, espais comercials, terres (trossos)... amb 
la finalitat de posar els recursos disponibles a l’abast i a 
disposició de les persones o empreses interessades.
 

ECONOMIA
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PRESSUPOSTOS
Arran de la crisi econòmica global, el control de la-
despesa ha esdevingut un factor clau per a totes les 
empreses i diferents administracions. Els pressupostos 
municipals determinen les prioritats de cada Ajunta-
ment i els eixos vertebradors per al desenvolupament 
del municipi.

• Elaborarem els pressupostos municipals de manera més 
participativa.

• Estudiarem els costos dels serveis municipals per tal 
d’adequar les taxes als costos reals.

• Treballarem per aconseguir captar la major quantitat de 
subvencions de les diverses administracions.

• Vetllarem perquè la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament 
es mantingui el més baixa possible.

Aspirem a tenir un poble per viure-hi i per viure’n, que sigui un àmbit  de vida complerta reforçant el que ja te-
nim i impulsant tot allò que ens fa falta. Ens hem de creure el que tenim, perquè el nostre patrimoni arquitectònic, 
paisatgístic i natural del terme és el tresor que tenim com a poble. Repensar el territori és pensar en l’habitatge 
social, en el model comercial, en l’ús de l’hàbitat natural, en la connexió amb transport públic,... En definitiva, és 
pensar el futur. 

URBANISME
A dia d’avui, l’Espluga de Francolí no té una plani-
ficació territorial adequada a les necessitats de la 
població. La planificació no només ha de servir per 
ordenar el territori, sinó que també ha de ser un espai 
de participació democràtica. Per saber quines actua-
cions s’han de realitzar avui necessitem saber quin 
és el nostre projecte de poble per d’aquí a uns anys, 
pensant a curt, mig i llarg termini.
 
• Estudiarem la redacció d’una ordenació territorial prò-
pia, participativa, sostenible i de futur, controlant el crei-
xement per extensió i incentivant el creixement interior. 

• Crearem un cens d’habitatges buits per redactar un 
pla integral d’habitatge per assenyalar actuacions con-
cretes per augmentar l’oferta d’habitatge assequible, 
facilitar el lloguer de pisos buits, o ampliar l’oferta de 
sòl per a habitatge.

• Posarem en marxa accions per donar a conèixer el 
patrimoni arquitectònic, paisatgístic i natural del terme 
fent un cens, protegint-lo, creant material de divulgació 
i posant-lo en valor.

• Incentivarem un model d’urbanisme més participatiu 
per tal de mantenir el mobiliari urbà i l’espai públic 
escoltant al veïnat afectat a l’hora de fer intervencions.

• Estudiarem la possibilitat de promoure projectes 
d’habitatge social fent petites intervencions a l’interior 
del poble.

• Vetllarem perquè el projecte de Llei de Barris al casc 
antic culmini amb èxit.

• Impulsarem un pla d’equipaments per detectar les 
necessitats en els àmbits social, cultural i esportiu, així 
com per preveure com es cobreixen les necessitats futu-
res, tenint en compte l’opinió de les entitats.

MOBILITAT
Una millor mobilitat vol dir estar més ben connectat, 
tant a l’interior del poble com de cara a l’exterior. 
S’ha de treballar per adaptar l’urbanisme a les neces-
sitats de la ciutadania i no a l’inrevés, tenint sempre 
en compte els drets de les persones amb mobilitat re-
duïda, eliminant els punts de risc de l’espai públic (ba-
rreres arquitectòniques, obres mal senyalitzades...).

• Impulsarem la redacció d’un pla de mobilitat on quedin 
reflectides les mancances actuals: transport públic (tren, 
autocar,...) accessos a la població, circulació dels carrers, 
places d’aparcament, zona blava, camins, etc... Tot això, 
estructurat amb un procés participatiu.

• Promourem la creació d’una plataforma multi-ajunta-
ments a favor del transport públic, especialment el ferro-
viari, per tal de millorar la mala connectivitat que patim 
a l’Espluga.

• Treballarem per fer un pla d’accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques, amb mesures com ara: am-
pliació de voreres, implantació de paviments tàctils per 
a persones invidents, prohibició taxativa d’aparcar sobre 
les voreres, passos de zebra elevats, adaptació dels edifi-
cis públics, etc.

• Revisarem el funcionament de la zona blava  estudiant 
la implantació d’una aplicació pel mòbil, l’ús del disc ho-
rari per la gent del poble o la zona verda per al veïnat.

• Estudiarem actuacions puntuals que permetin la con-
nexió i la permeabilitat cap a l’interior del poble.

TERRITORI
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MEDI AMBIENT
El canvi cap a la sostenibilitat econòmica, social i me-
diambiental s’ha de fomentar des dels municipis, tot 
impulsant la transició cap a l’economia verda. Tam-
bé creiem que hem de potenciar la sensibilització del 
medi natural com a eina bàsica per crear una cons-
ciència col·lectiva respectuosa amb el medi ambient.

• Crearem programes de sensibilització del medi natural 
amb la participació del sector educatiu, mediambiental 
i social tot explotant els nostres boscos com a patrimoni 
natural.

• Promourem la gestió de boscos i el seu manteniment.

• Donarem suport a la redacció d’una carta del paisatge 
de la comarca la qual cosa també serà un instrument per 
promoure accions estratègiques de millora del paisatge.

• Subscriurem les iniciatives favorables a la creació del 
Parc Natural de les Muntanyes de Prades fent-lo compati-
ble amb el PNIN de Poblet.

• Vetllarem perquè el retorn econòmic del centre de resi-
dus pugui revertir en una millora de les taxes.

• Batallarem per la reducció dels residus i el seu reciclat-
ge, creant incentius per a qui més recicli.

• Començarem a implantar sistemes d’energies renova-
bles als edificis públics propietat de l’Ajuntament.

• Propiciarem la instal·lació d’indústria d’aprofitament 
forestal.

AGRICULTURA
En un món on la multisectorialitat és l’aposta 
guanyadora, no podem donar l’esquena al sector de 
l’agricultura i la ramaderia per tirar endavant. Hem 
de posar totes les facilitats per potenciar el sector 
agroalimentari com a aposta clara pel futur més 
immediat.

• Demanarem patrulles rurals dels Mossos d’Esquadra a 
la Generalitat per combatre els robatoris en finques rurals.

• Millorarem l’assessorament que ha de rebre el jovent 
que vulgui iniciar-se en l’agricultura o la ramaderia.

• Introduirem variacions en la política d’arranjament de 
camins veïnals, detectant els punts més conflictius de la 
xarxa i propiciant-hi solucions més definitives (pavimen-
tant amb ciment, ...) que no requereixin actuacions reite-
rades.

• Potenciarem l’adequació de la carretera que duu a 
Blancafort i Solivella i l’arranjament  del camí de la Set-
zena, el qual uneix les carreteres de Senan i Solivella, per 
satisfer les necessitats de la recent fusió de les cooperatives 
de L’Espluga i Solivella.

• Durem a terme intervencions de recuperació de camins 
perduts tot desbrossant-los i senyalitzant-los.

• Promourem les activitats agrícoles de proximitat i la seva 
recuperació.

• Afavorirem estratègies que ajudin a comercialitzar els 
productes agroalimentaris locals (oli, vi, fruit sec) tant de 
la Cooperativa com d’empreses particulars.

9



• Farem participar de manera pro-activa el municipi i 
els seus representants en l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI).
 
• Facilitarem l’acció i cooperarem amb les organitza-
cions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òm-
nium, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.

A Som Espluga creiem que aquestes eleccions municipals són l’inici del procés constituent del nou país, el de la 
República catalana. 

La independència és l’oportunitat per generar nous models de política nacional i municipal. El procés d’alliberament 
nacional només té sentit si s’entén i s’aprofita com una oportunitat per redefinir d’arrel, i a favor de les classes 
populars, el sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals vigent. Tenim l’oportunitat de superar 
totes les barreres que avui condicionen els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les 
competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar la ciutadania, propi-
ciar la participació política, la transparència, la lluita contra la corrupció, etc.; en definitiva, per posar la política 
al servei de la gent.

En les properes eleccions sorgiran els nous ajuntaments que protagonitzaran la fase decisiva del procés. És clau per 
al país disposar d’alcaldes/esses, regidors/es, consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a decidir 
i l’assoliment de la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat: el president/a 
i el Parlament. Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens dubte, decisiva per engegar el 
procés constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la República catalana com a nou estat a Europa. 

• Exercirem la sobirania fiscal des dels ajuntaments en 
coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobi-
ranista.
 
• Cooperarem amb el Govern de la Generalitat en la 
internacionalització del procés constituent i en la rea-
lització de totes aquelles tasques que ens duguin a un 
estat independent dotat amb totes les eines necessàries.

PUNTS PROPOSATS PER L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Com a mostra d’aquests compromisos, Som Espluga incorpora al programa els següents punts proposats per 
l’Assemblea Nacional Catalana, que ens comprometen a: 

• Proposar 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.
 
• Promoure campanyes des del nostre grup municipal 
per tal de 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.
 
• Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries 
del 27 de setembre conjurin una majoria independen-
tista al Parlament, proposarem que el nostre ajunta-
ment, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, 
es posi a disposició del govern del país per tot el 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.

• Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima 
autoritat i representant legítim de tots els veïns/es del 
municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que 
es constituirà en el cas que les institucions espanyoles 
intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes 
d’autogovern. Aquesta Assemblea estarà formada pel 
president de la Generalitat, els diputats del Parlament 
de Catalunya i els representants dels municipis de Ca-
talunya amb l’objectiu d’assumir la governació de Ca-
talunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne 
la màxima legitimitat democràtica i institucional.
 
• Facilitar l’elecció com alcalde o alcaldessa del cap 
d’una de les llistes que incloguin aquests punts, tot pro-
movent un govern municipal de majoria independen-
tista.

INDEPENDÈNCIA
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• Exercirem una forma de governar que faciliti la 
participació ciutadana i gestioni les institucions 
amb més control i transparència. 

• Farem de la pàgina web de l’Ajuntament un por-
tal dotat amb més continguts, per facilitar l’accés 
de la ciutadania a la informació i ser més trans-
parents.

• Vetllarem perquè l’Ajuntament sigui un agent im-
plicat en la millora de la situació econòmica local.

• Apostarem per uns serveis públics de qualitat, 
garantia d’igualtat i universalitat, que contribueixin 
a millorar la vida de les persones.

• Farem polítiques socials pensant en les necessi-
tats que existeixen entre la població, escoltant la 
ciutadania i els agents socials.

• Donarem suport a les persones que vertebren 
el teixit cultural, patrimonial, associatiu, artístic i 
turístic amb eines d’impuls i de promoció.

• Treballarem perquè el turisme esdevingui un 
motor econòmic local amb plans estratègics de co-
municació i promoció del municipi.

Som una suma de persones d’esquerres que va més enllà dels partits, un projecte de gent compromesa 
amb l’Espluga i preparada per ser l’alternativa al govern municipal actual. 

Els nostres eixos són clars: 

 • Una democràcia fonamentada en la participació i la transparència.
• Una ferma defensa dels drets socials, posant l’accent en la inclusió i la millora dels serveis bàsics.
• La valoració del patrimoni que ens defineix.
• Una economia que ens permeti treballar i viure al poble.
• Un territori ben connectat i planificat mirant al futur.
• Una clara defensa de les vies democràtiques que ens duguin a la Independència.

• Cooperarem amb les entitats a través del diàleg, 
facilitant totes les eines i recursos possibles. 
 
• Aspirem a tenir un poble per viure-hi i per 
viure’n; per això cal preservar allò bo que tenim i 
impulsar millores en els àmbits necessaris.

• Vetllarem perquè l’Ajuntament, com a adminis-
tració més propera, faciliti el desenvolupament de 
la vida quotidiana dels ciutadans. 

• Treballarem amb els agents del territori per po-
tenciar el comerç, la indústria, l’agricultura i el 
turisme. 

• Planificarem l’organització del territori d’una 
manera més oberta i mirant al futur.

• Posarem en relleu el patrimoni arquitectònic, 
paisatgístic i natural del terme perquè és el que 
ens defineix com a poble. 

• Plantejarem propostes per afavorir i facilitar 
l’habitatge social, un model comercial viu, el medi 
natural i el transport públic.

• Donarem suport a les iniciatives democràtiques 
que ens duguin a la Independència i ens ajudin a 
redefinir d’arrel el sistema polític vigent.

SOM CLARS

Per tot això: SOM Canvi!
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SOM EQUIP! SOM ESPLUGA!

1. Jordi Miró Andreu
53 anys · @jordimiroand
Batxillerat 
Funcionari de la Seguretat Social
Entrenador d’atletisme
Regidor per SI (2011-2015)
Entitats: Club Atlètic Espluguí i Assemblea Nacional Cat.

7. Antoni Sabaté Pagès
57 anys · @asabatepages
Autònom, Botiguer.
Entitats: Club Atlètic Espluguí i L’Espluga FM Ràdio.

2. Josep M. Vidal Minguella
31 anys · @vidalminguella
Arquitecte
Editor en una empresa de difusió cultural
Entitats: Associació de teatre Telotistes
La Cultural Jordi Francolí, Representant de les entitats 
culturals a la Coordinadora d’Entitats.

8. Marta Civit Vergara
36 anys
Diplomada en educació social, Màster en immigració, edu-
cació, llengua i treball social, Estudiant de Psicopedagogia.  
Educadora social als Serveis Socials Bàsics i Tècnica 
d’Acollida.
Entitats: La Cultural Jordi Francolí

3. Aïda Morgades Agüera
31 anys · @aidamorgades
Auxiliar d’infermeria
Tècnica en Documentació Sanitària
Tècnica en Dietètica
Entitats: Diables de L’Espluga

9. Paco Franquet Arnau
78 anys
Graduat escolar
Jubilat. 
Entitats: Club Atlètic Espluguí i Assemblea Nacional
Catalana.

4. Xavier Rosell Cabrol
41 anys · @tessuxavier
Formació en manteniment industrial
Responsable del manteniment correctiu en la indústria 
paperera. Regidor per EI-AM (2011-2015)
Entitats: Ball de Bastons de L’Espluga, Agrupament Es-
colta l’Estornell i Casa Llavasa.

10. Mònica Martí Bosch
30 anys · @MunikMartiBosch
Diplomada en Relacions Laborals.
Empleada en una entitat financera.
Regidora per ERC (2007-2011)
Entitats: Diables de L’Espluga i Casa Llavasa.

5. Laura Ruiz de Porras Roselló
58 anys · @lauraruizd
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària
Regidora per SI (2011-2015)
Entitats: Assemblea Nacional Catalana

6. Anna March Farré
26 anys
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
Responsable econòmica d’un centre de recerca en evo-
lució humana.
Entitats: Orquestra Simfònica Treu-li la Pols al teu Ins-
trument i Agrupament Escolta l’Estornell.



11. Marc Vendrell Mitjans
37 anys
FPII Administratiu
Empleat en el departament de qualitat d’una empresa del 
sector metal·lúrgic.
Entitats: UE l’Espluga de futbol, Motoclub Francolí
Casa Llavasa i Club de Tennis Montblanc.

17. Abdon Vallverdú Vergé
30 anys · @abdonvallverdu
CFGS Informàtica
Cap de manteniment i logística de la indústria alimentària
Entitats: Club d’escacs de l’Espluga

12. Iris Capitán Fuentes
23 anys · @pirriis
CFGM Tècnica en farmàcia
CFGS Tècnica en Radioteràpia
Caixera

18. Dolors Doya Martí
74 anys
Graduat escolar
Jubilada
Entitats: Coral Espluguina

13. Abdon Vilà Pons
52 anys
Tècnic en Delineació
Màster en Qualitat
Cap de torn en una empresa del sector tèxtil

19. Marc Sànchez Carbó
40 anys
Investigació i recerca en el benestar dels cavalls
Ferrador ortopeda de cavalls.
Instructor i professor en podologia equina
Entitats: La Cultural Jordi Francolí.

Marta Amigó Vilalta

M. Antònia Bota Baldrich

Pere Casas Pérez

Quima Farran Bosch

Montse Farré Giné

César Ferré Arias

Àngels Gambús Sanz

14. Concepció Amill Bosch
46 anys
Tècnica en Animació Sociocultural en una residència de 
gent gran.
Entitats: La Cultural Jordi Francolí

20. Gemma Mercadé Pàmies
22 anys
Estudiant el Grau de Mestra en Educació Primària
Monitora de lleure
Entitats: Agrupament Escolta l’Estornell

15. Jordi Mateu Vernet
27 anys
Llicenciat en ciències de l’activitat física
i l’esport.
Tècnic d’activitats al medi natural
Opositor

21. Josep M. Franquès Raurell
38 anys
Empresari de la distribució
Entitats: Col·labora en totes les entitats que ho
necessiten.

16. Helena Molina Salvadó
22 anys
Integradora Social
Estudiant d’Educació Social
Monitora de lleure
Entitats: Agrupament Escolta l’Estornell.

Isabel Guasch Bota

Anna Llopis Montserrat

Griselda Manero Arderiu

Aida Martí Bosch

Joan Mateu Solé

Josep M. Mercadé Teixidó

Eduard Morgades Agüera

F. Xavier Roig Morgades

Núria Romero Vergara

Lourdes Roselló Andreu

Jordi Sabaté Gambús

Neus Sánchez Carbó

Ramon Saumell Capdevila

Mònica Solé Parra

Àngel Tierz García

Antònia Vergara Camón

Catalina Vergara Camón

Jaume Vernet Casanoves

M. Carme Vernet Balcells

GRUP DE TREBALL:


