Roger Casero Gumbau
Nascut al Pont Major, Girona, l‘any 1974. Viu a Sarrià de Ter. Té tres filles. Treballa des
de fa 20 anys en l‘àmbit social, actualment coordina un programa d’inserció laboral. Ha
estat president de Sarrià en Acció i membre de la junta dels Amics dels Gegants de Sarrià de Ter i de la comissió organitzadora de la Fira del Paper. És vicepresident de GERDS
de Ter, membre del consell de redacció de la revista Parlem de Sarrià i col·laborador de
Ràdio Sarrià. És regidor de l’Ajuntament de Sarrià de Ter des de l’any 2003. Va ser tinent d’alcalde del
2003 al 2007 i conseller comarcal del Gironès del 2003 al 2011. És militant del PSC.

pel que realment
importa

Raquel Garcia Segura
Nascuda a Girona l’any 1977. Viu a Sarrià de Ter. Té una filla. És diplomada en empresarials i treballa al departament comptable en una assessoria d‘empreses. Li
agrada llegir, cosir i fer esport i seguir l’actualitat i activitat econòmica, financera i
d’inversions.

Raimonda Coll Bonet

roger casero
per sarrià de ter

Nascuda a Medinyà l‘any 1950. Viu a Sarrià de Ter. Té una filla i una néta. Jubilada.
Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitzada en Història de l’Art per la UAB. Ha
compaginat la vida laboral com a administrativa de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
(1972-83) i de l’Ajuntament de Girona (1983-2005), amb l’estudi i la docència. Ha
col·laborat amb la revista Parlem de Sarrià i en el llibre Sarrià, el paper de la Història. Actualment forma part de la Junta dels Amics del Museu d'Art de Girona.

Assumpció Vila Simón
Nascuda a Sarrià de Ter l’any 1957. Llicenciada en Ciencies Econòmiques per la UB
i MBA per Esade. Treballa com a directora financera al grup LC Paper. Membre del
consell de redacció i coordinadora de la revista Parlem de Sarrià. Va ser regidora a
l’Ajuntament de Sarrià de Ter de 2003 a 2007. Vicepresidenta de la Comissió
executiva de PIMEC de Girona i membre del Consell Social de la UdG.

José Luis Herrera Gordillo
Nascut a Girona l‘any 1970. Viu a Sarrià de Ter. Té dues filles. Treballa en una empresa del sector metal·lúrgic. Va ser membre de l‘associació d‘ocellaires d‘Olot i de
la de Sarrià de Ter.

Els darrers quatre anys no han estat fàcils i és molt
possible que els propers quatre tampoc ho siguin, però
Sarrià de Ter té futur, un futur que és a les vostres mans,
a les nostres mans.

Sonia Corral Medialdea
Nascuda a Girona l‘any 1977. Viu a Sarrià de Ter. És diplomada en Ciències Empresarials i Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de
Girona. Treballa com a gestora de clients en una entitat bancària.

Em presento de nou en aquestes eleccions pel que
realment importa, el vostre futur, per Sarrià de Ter.

Loli Fernández Herrera
Nascuda a Granada l‘any 1968. Viu a Sarrià de Ter. Té dos fills. És administrativa
de la Generalitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Ha estat fundadora i presidenta de l’AMPA de l’EBM Confetti i membre del Consell Escolar, també ha estat presidenta de l’AMPA del CEIP Montserrat i membre del Consell Escolar Municipal de
Sarrià de Ter i de la Comissió de la Dona de Sarrià de Ter. Ha estat regidora de
l‘Ajuntament de Sarrià de Ter del 2007 al 2011.

Montserrat Pradas Pellicer
Nascuda a Girona l‘any 1966, viu a Sarrià de Ter. Té una filla. És diplomada en Educació Social per la Universitat de Girona i actualment treballa com a administrativa a
la Generalitat. Ha col·laborat en la revista de la Germandat de Donants de Sang de Girona i en el butlletí de la Cooperativa de Consumidors de Productes Ecològics El Rebost.

Jordi Fernández Herrera
Nascut a Sarrià de Ter l‘any 1974. Té dos fills. Treballa des fa 21 anys en una empresa líder del sector de l‘automoció. Té un negoci familiar, una botiga de queviures, a Sarrià de Ter. Ha estat jugador de futbol amb el F.C Sarrià entre els anys
1982 i 1992.

Emili Pérez Llamas
Nascut a Santa Cruz de Tenerife l‘any de 1977, viu a Girona. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UNED. Treballa d’auxiliar de farmàcia a Girona. Ha
militat a les Joventuts Socialistes. És membre de la Federació Catalana d‘Esgrima. És
il·lustrador i artista plàstic i ha exposat en diverses sales, entre elles al Centre Cívic la
Cooperativa de Sarrià de Ter. Ha estat col·laborador de la revista Parlem de Sarrià.

Miguel Rivas Peralta
Nascut a Granada l‘any 1944, viu a Girona. Té dos fills, un dels quals viu a Sarrià
de Ter. Ha treballat durant 32 anys a la fàbrica Torraspapel de Sarrià de Ter, en diferents seccions. Abans també va treballar 2 anys en una fàbrica del sector de l‘automoció a Alemanya. Va ser afiliat a CCOO i és militant del PSC.

Eva Maria Martínez Escobosa
Nascuda a Girona l‘any 1973, viu a Sarrià de Ter. Ha fet un postgrau en la Gestió
dels RH a les PIMES i a l’empresa familiar a la Universitat de Girona i actualment estudia un Grau de Relacions Laborals i Ocupació a la UOC. Treballa d’administrativa
a la Generalitat de Catalunya des de l’any 2008. És membre del consell de redacció
de la revista Parlem de Sarrià.

Roger Casero Gumbau
Candidat a l’alcaldia de la Candidatura de Progrés
a Sarrià de Ter
www.rogercasero.cat
www.twitter.com/rogercasero
www.facebook.com/rogercasero
http://sarriadeter.socialistes.cat/
www.twitter.com/pscsarriadeter

Repensar Sarrià de Ter

Som poble, fem poble

El tancament de la fàbrica Torraspapel, tot un símbol de Sarrià de Ter, ens exigeix
repensar el nostre poble, tot dibuixant nous escenaris de futur, cercant noves oportunitats per reactivar l‘economia del nostre poble a escala industrial, comercial i de
serveis, però també per reactivar les economies domèstiques de les famílies que, fruit
de la crisi econòmica, l‘atur i la precarietat, tenen dificultats.

Ser i fer poble vol dir viure i sentir l’espai públic com a propi. Volem fer de Sarrià de
Ter un poble educador, fent de l’educació, la cultura i l’esport tres vectors claus per
a la convivència, tres valors que ens defineixin, també, com a poble educador, fomentant el bon veïnatge.

Sarrià de Ter necessita un nou full de ruta, cal que entre totes i tots repensem el nostre
poble potenciant la participació ciutadana, promovent la cultura i els nous equipaments
culturals, redefinint la nostra identitat com a poble paperer i sumant-hi la història del nostre passat romà, potenciant l‘esport i l‘educació fent de Sarrià de Ter un poble educador.

EDUCACIÓ

– Promourem la reactivació de l’activitat econòmica de Sarrià de Ter, recuperant l’activitat industrial, preferentment, i comercial al sector paperer, en coordinació amb
altres administracions, en especial la Generalitat de Catalunya.
– Potenciarem la xarxa de fibra òptica al municipi, prioritzant la seva arribada als
polígons industrials. L’actual tecnologia ADSL està quedant petita pels requeriments
de les noves empreses amb forta presència a Internet.
– Crearem el Consell Econòmic de Sarrià de Ter, format per representants de les empreses establertes al municipi i per l’Associació de Comerciants, que periòdicament avalarà els temes que els preocupen i que també preocupen els veïns: senyalització,
imposició, soroll, residus, mobilitat, alhora que permetrà trobar nous nínxols de mercat.
– Revisarem i actualitzarem el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic de Sarrià
de Ter, que actualment pivota sobre tres sectors: sanitari, creatiu i comerç.
– Acompanyarem el comerç tradicional, potenciant la seva presència als barris. Continuarem donant suport a les propostes de l’Associació de Comerciants, a la Fira Comercial i a la formació dels comerciants.
– Seguirem treballant en el projecte del Campus Universitari de Ciències de la Salut.

Entenem l’educació com un element transformador, de creixement i de canvi personal i col·lectiu.
– Promourem el reconeixement de Sarrià de Ter com a poble educador, en el marc
de la carta de ciutats educadores.
– Potenciarem el Consell Escolar Municipal de Sarrià de Ter dotant-lo de més funcions, com per exemple la de la proposta i el seguiment del pressupost d’educació de l’Ajuntament, així com la de ser el motor del projecte “Sarrià de Ter, poble
educador”.
– Promourem la creació d’un Mapa Escolar de Sarrià de Ter, document que s’elaborarà conjuntament a través del Consell Escolar Municipal i el Consell Territorial de
Sarrià de Ter i que definirà les necessitats d’equipaments educatius públics al poble.
– Promourem un Pla Educatiu d’Entorn per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de Sarrià de Ter.
– Continuarem col·laborant amb l’Escola Montserrat, de manera que participin activament en les activitats culturals del municipi. Establirem un pla d’inversions i manteniment per a l’escola.

– Promourem programes de suport a la formació i inserció laboral adreçats als veïns
i les veïnes en situació d’atur o de treball precari, en coordinació amb les administracions que tenen competències en inserció laboral.

– Desenvoluparem de nou el Pla Local de Joventut de Sarrià de Ter, amb la participació activa dels joves i les entitats de joves.

– Revitalitzarem les Jornades del Paper, reforçant el caràcter paperer del nostre
poble, recuperant les exposicions artístiques i les jornades tècniques sobre el món
i la indústria del paper.

CULTURA

– Posarem en valor el patrimoni de la vil·la romana, afegint el nostre passat romà al
relat del nostre poble, essent un element més a afegir a la nostra identitat.

Democràcia participativa:
teniu dret a decidir
Aquests darrers vuit anys hem avançat molt poc en matèria de participació ciutadana i una
experiència que es va fer, un procés participatiu sobre un tram del carrer Firal, no va ser
reeixit, un procés que no va servir per a canviar ni millorar res del que es proposava.

Seguim fent una aposta per la cultura com a eina de formació de les persones, no
només com a entreteniment.
– Potenciarem el Consell de Cultura i de Patrimoni, fent-lo l’espai de participació i
debat sobre quina és la cultura que volen per a Sarrià de Ter. El Consell l’han de
formar les entitats culturals i les persones interessades en l’activitat cultural que es
fa al nostre poble.
– Revisarem el Pla Local d’Equipaments Culturals (PLEC). Amb la participació de les
entitats cíviques i culturals de Sarrià de Ter per tal de redefinir el mapa d’equipaments culturals de Sarrià de Ter.
– Acabarem l’auditori. El projecte del Centre Cultural inclou un auditori amb capacitat per a 140 persones que donarà servei a la Biblioteca municipal Emília Xargay.

D’altra banda, aquests darrers anys s’han constituït una sèrie de nous consells de
participació que tampoc han funcionat, com el de cultura o el de comunicació.

– Recuperarem l’espai cedit al Consell Comarcal del Gironès on actualment hi ha el
Centre de Visitants.

És a dir, al llarg d’aquests darrers vuit anys i en especial els darrers quatre, s’ha parlat
més de participació que no pas s’ha participat i s’ha decidit per part dels veïns i veïnes.

– Promourem la reforma gradual del Teatre del CCP. L’objectiu és dotar d’un bon
equipament teatral el municipi, amb les millores tècniques i de confort que es requereix.

Aquests propers quatre anys, sens dubte, aquesta situació s’ha de revertir, ampliant
la democràcia representativa que ja tenim amb la democràcia participativa.
– Desenvoluparem i potenciarem el Pla de Participació Ciutadana de Sarrià de Ter,
activant i dinamitzant els consells de participació que preveu.
– Promourem la realització de consultes i processos participatius als barris sobre accions i inversions a fer, garantint i facilitant la informació necessària per a poder fomentar i potenciar la implicació i la participació dels veïns i veïnes i les entitats.
– Actualitzarem el web municipal, fent-lo navegable per als dispositius mòbils, alhora
que també impulsarem la creació d’una aplicació mòbil municipal que permeti accedir a l’agenda i activitat del municipi.

– Seguirem potenciant el Centre Cívic la Cooperativa com un equipament cultural i
formatiu.
– Potenciarem l’arxiu fotogràfic municipal, obrint-lo a les entitats i als particulars per
tal que facin el seu dipòsit fotogràfic a l’Ajuntament.
– Promourem la creació d’un arxiu públic audiovisual de Sarrià de Ter a partir de les
gravacions sobre Sarrià de Ter fetes per particulars, organitzacions i empreses.
– Seguirem potenciant l’excavació de la vil·la romana del Pla de l’Horta i el projecte
de museïtzació de tota la zona.

– Potenciarem la informació al web municipal, un web que a dia d’avui encara no
té els nivells òptims d’informació municipal i transparència, segons un observatori
independent que ha analitzat tots els webs municipals de Catalunya.

– Fomentarem el coneixement i la promoció dels artistes de Sarrià de Ter, i també
promourem la possibilitat que al nostre municipi es puguin conèixer les obres d’altres artistes.

– Millorarem la transparència en la gestió municipal, fent pública l’agenda de l’alcalde i l’equip de govern.

– Apostarem pel teatre i per la formació de grups de teatre del poble.

– Farem reunions obertes de l’equip de govern alternativament als barris, per acostar la gestió municipal als veïns i veïnes i les entitats i fer més transparent l’acció
de govern.
– Potenciarem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i elaborarem un circuit-protocol de resposta i resolució de demandes i peticions, comprometent-nos a donar resposta en
un termini no superior a 15 dies.

– Potenciarem els Premis Literaris Sant Jordi de Sarrià de Ter recuperant la seva dimensió nacional, alhora que reforçant els premis locals i potenciant els premis en
la categoria juvenil.
– Senyalitzarem els espais i edificis singulars i històrics del municipi, potenciant el
paper de Sarrià de Ter com a poble educador, on l’espai públic ens parli de la història.

ESPORTS
Sarrià de Ter és un poble esportiu, amb un alt nivell d’activitat esportiva federada i amateur. Els clubs esportius juguen un important paper en la promoció de l’esport, però
també és cert que aquests darrers anys són molts els veïns i veïnes que fan activitat física i esportiva per iniciativa pròpia: caminar, sortir a córrer o anar amb bicicleta.
– Planificarem l’acabament dels vestidors del pavelló municipal, fent-ho en diverses fases de construcció, segons finançament.
– Explorarem la recuperació de la proposta de construcció d’un nou pavelló de la
UES en el terreny municipal al costat del Pavelló Municipal.
– Millorarem diferents zones urbanes perquè s’hi pugui anar a caminar amb seguretat, ben il·luminades, sense barreres, amb senyalització i plafons indicatius.
– Proposem que la Cooperativa sigui un centre BTT, per accedir als circuits de
muntanya de Sarrià de Dalt i Sant Medir.
– Millorarem i senyalitzarem les rutes segures per poder anar amb bicicleta i a peu
als diferents equipaments municipals.
– Promourem la creació de nous carrils bici, en especial un de caràcter urbà, i un
altre com a “via verda” que connecti Sarrià de Ter amb Girona.
– Promourem la creació de zones 30 de pacificació del trànsit que permetin la
convivència del trànsit rodat amb el de bicicletes.
– Seguirem promocionant l’esport al municipi, fomentant noves activitats esportives, com la marxa nòrdica i altres esports individuals i col·lectius.
– Fomentarem la creació d’un pla d’ajuts familiars per ajudar a pagar la quota del club,
de manera que tothom, i en particular els més desfavorits, tinguin accés a un esport.
– Elaborarem un decàleg que promogui actituds positives, en contra de la violència, la discriminació i el racisme.

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT
– Actualitzarem la senyalització de la ruta dels molins fariners i en potenciarem
la seva difusió i ús.
– Canviarem i potenciarem la Ruta del Ter al seu pas pel municipi.
– Revisarem la senyalització de tots els equipaments municipals per facilitar-ne
l’accés a peu i en vehicle.
– Encarregarem el Catàleg dels arbres i espais naturals a preservar, permetent
una millor gestió dels arbres i espais naturals.
– Promourem la millora de l’estètica i la neteja de les illes de recollida selectiva i
de brossa.
– Aplicarem bonificacions per a bones pràctiques mediambientals a la taxa d’escombraries per la utilització de la deixalleria comarcal.
– Revisarem i actualitzarem el PALS (Pla Actuació Local per la Sostenibilitat), aprovat l’any1999.
– Fomentarem l’estalvi d’energia en tots els equipaments municipals i en l’enllumenat públic.
– Millorarem la informació a les parades d’autobús dels diferents transports públics, especialment pel que fa a recorreguts, horaris, durades i freqüències.
– Promourem la creació d’una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i establirem
el programa de Gestió Forestal de Sarrià de Ter.

BON VEÏNATGE I ACCIÓ SOCIAL
– Promourem el bon veïnatge i el respecte pels espais i equipaments públics amb campanyes de sensibilització: mobilitat segura, tinença d’animals, ús dels espais públics...
– Fomentarem el voluntariat: intergeneracional, parelles lingüístiques, etc.
– Fomentarem la creació d’una xarxa d’intercanvi entre veïnes i veïns a través de la
creació d’un banc d’hores, fomentant així la participació i la cooperació ciutadana.
– Oferirem un servei de menjar a domicili per la gent gran, a través d’una empresa
de càtering.
– Reactivarem el Pla Integral per a la Gent Gran de Sarrià de Ter plantejant nous
models d’atenció a la gent gran a partir del concepte d’envelliment actiu.
– Crearem l’observatori per a la convivència, un programa comunitari de resolució de conflictes amb la participació de les entitats i les escoles.
– Seguirem aportant recursos per destinar als Ajuts d’Urgència Socials per atendre
situacions de risc social.
– Elaborarem el Pla d’Igualtat de Sarrià de Ter, tant pel que fa a la dimensió interna de l’Ajuntament com pel que fa al vessant ciutadà.
– Promourem la transformació de la Comissió de la Dona en la Comissió per a la
Igualtat de Sarrià de Ter.
– Reforçarem l’agermanament amb el municipi d’Aguacatán (Guatemala) i crearem la Comissió d’Agermanament entre Aguacatán i Sarrià de Ter.
– Recuperarem les Jornades de Solidaritat i Cooperació de Sarrià de Ter, incorporant-hi un cicle de cinema solidari.

