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Assumiràs la veu d’un poble:

[...] No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula                       
amb voluntat d’antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble.               
Potser et maten o potser
se’n riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.            
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.

Vicent Andrés Estellés
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Per nosaltres, els municipis constitueixen el nivell d’actuació política més proper a la ciutadania i el punt de 
partida adequat per a impulsar un procés de profunda transformació, de baix a dalt, basat en tres principis 
fonamentals sobre els quals construïm tota l’acció política.

Aquests tres pilars són com el contrafort, les crosses i l’agulla del nucli de la pinya castellera, símbol del poble 
català arreu del món. Són els valors fonamentals que regeixen la nostra vida i, conseqüentment, també són el 
nostre projecte.

El moll de l’os de la nostra proposta política és avançar cap al Bé Comú per a tots els habitants del poble, 
sense excepcions.

Volem una vila on aquest sigui l’objectiu últim de tota acció i proposta política, econòmica o social. I, per 
aconseguir-ho, hem de vetllar per aquells valors que regeixen les nostres vides privades, com són la dignitat 
humana, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la sostenibilitat, la justícia social, la participació ciutadana i la 
transparència.

La participació ciutadana és el grau d’incidència de la ciutadania sobre allò que és públic, en qualsevol 
àmbit de la nostra vida: polític, social, educatiu, esportiu o de benestar. Apostem per una participació ciutadana 
a tots els nivells. Defensem una democràcia directa, per tornar el govern al poble.

Volem que el poble participi, deliberi, voti i decideixi. Volem assemblees on la ciutadania pugui participar, 
expressar-se i decidir quines són les propostes que s’han de dur a terme al municipi. Proposem referèndums 
vinculants sempre que siguin necessaris.

El tercer pilar que sustenta la nostra acció política és la transparència. Transparència en tota la gestió muni-
cipal sense excepcions. Tota persona del poble té dret a conèixer els comptes públics, quines són les despeses 
i d’on provenen els ingressos, quins són els pressupostos municipals, partida per partida, quin és el nivell 
d’execució d’aquests pressupostos o les retribucions de l’equip de govern. Aquesta transparència s’aplica tam-
bé a la qualitat de vida que percep la gent que viu al municipi i és la garantia
que avala tota acció de govern vers el poble sobirà.

Així doncs, només ens queda encoratjar a tothom que viu a Fornells de la Selva,  a prendre la iniciativa, a ser 
valents i a exigir als governants que apliquin aquelles  polít ques que portin de forma efectiva al Bé Comú, amb 
transparència,  sostenibilitat i democràticament.

ÉS L’HORA DEL POBLE !

QUÈ ENS MOU?
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CANDIDATS I CANDIDATES
Gerard Prat i Vilà. 30 anys. Enginyer tècnic agrícola especialitzat en explotacions 
agropecuàries per la UdG. Actualment fent d’autònom emprenent un projecte perso-
nal relacionat amb l’avicultura i treballant com a monitor de menjador al CEE Font 
de l’Abella. Ha participat al Casal Parroquial, a l’Esplai d’hivern i al JAC. També ha 
estat voluntari de Fornells x3. 

Anna Puigdevall i Tarrés. 27 anys. Graduada en Educació primària, menció en 
educació física, per la UdG i màster en Dificultats de l’aprenentatge i Transtorns 
del llenguatge per la UOC. Actualment mestra de primària en una escola pública.
Ha participat al Casal Parroquial, al JAC i actualment coordina el Suport escolar de 
Càrites Fornells (SIE).

Adrià Vilella i Palomares. 52 anys. Enginyer industrial i màster en ADE per la UPC. 
Actualment empresari i co-propietari de Sunset Technologies, empresa gironina fa-
bricant de programari per la sanitat catalana des de fa 30 anys. És professor de ma-
temàtiques vèdiques i escriptor en estones lliures. És soci de l’ANC, de Som Energia 
i de la Caixa d’enginyers.També és un dels impulsors del moviment internacional de 
l’Economia del Bé Comú a les comarques gironines.

Núria Oliver Fluvià (Nuri). 47 anys. Llicenciada en Belles Arts per la UB. Actual-
ment treballa al Consorci per la normalització lingüística. Ha col.laborat a el Punt 
Avui com a crítica d’art i també ha treballat al col.lectiu Ronda i al Montessori Pa-
lau. Membre del grup teatre i l’espali de Sant Josep de Girona, l’associació Pilot de 
joves artistes, Secretària de la Colla gegantera de Fornells, presidenta de l’AMPA de 
l’escola Migdia i menbre de la junta de l’INS Montilivi i de l’INS Vilablareix. Als 80 
va ser membre del JIG (joves independentistes del Gironès) i ha estat membre de 
la comissió de cultura de la CUP Girona amb qui ha a col·laborat activament i va 
formar part de la llista electoral el 2011.

Núria Parera-Nieto i Salas. 21 anys. Estudiant el Grau en Química a la 
UdG. Nascuda a Fornells de la Selva. És monitora del Casal Parroquial i quel.la del 
Cau Pas d’en Pou i també membre del JAC.

1.

2.

3.

4.

5.
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Roger Valero i Cateura. 19 anys. Estudiant el Grau Superior en Manteniment Elec-
trònic. Actualment treballa com a instal.lador de telecomunicacions, seguretat i 
contra-incendis. És monitor del Casal i membre del JAC. Practica atletisme al GEIEG. 
És militant de La Forja.

Sergi Cot Cantalosella. 26 anys. Graduat en Química per la UdG i màster en Quími-
ca sostenible per la UPV. Actualment treballa com a investigador en R+D+i. Ha estat 
voluntari de Fornells x3 i actualment n’és membre de la Junta. Jugador d’handbol a 
l’AE Fornells i també ha estat monitor del Casal i col·laborat amb el JAC. És militant 
de la CUP i membre del seu grup nacional de Territori. És soci d’Òmnium, de la Caixa 
d’Enginyers, de Som Energia, Catgas i d’Aigua és Vida.

Lluïsa Matas i Jordi. 57 anys. Doctora en Química per la UAB. Actualment cap dels 
Serveis Tècnics de Recerca de la UdG. Ha participat en diverses activitats culturals 
com les pujades als Àngels, caminades per l’11S, etc. És sòcia de l’ANC i d’Òmnium.

Albert Martínez i Castellarnau. 25 anys. Acabant el Grau en Economia a la UdG 
i estudiant el Postgrau en Big data aplicat a l’empresa i al marketing digital a la 
fundació UdG. Actualment treballa al departament de compres de Comexi. Jugador 
de la UE Fornells i ha estat membre del JAC. És soci de la Caixa d’Enginyers i sim-
patitzant de la CUP.

Adrià Vicens i Ferrer. 20 anys. Estudiant del doble Grau en Dret i Ciències Políti-
ques a la UdG. Actualment fa d’àrbitre de futbol a la Delegació de Girona. Va jugar 
fins als 18 anys a l’UE Fornells. És monitor del Casal i també cap del Cau Pas d’en 
Pou.

Anna Tarrés i Brugué. 49 anys. Tècnica superior en laboratori clínic i biomèdic. 
Treballa de tècnica de laboratori. Ha format part de l’Esplai Parroquial durant molts 
anys i fou una de les impulsores de la secció de Patinatge a Fornells. També va 
formar part de la Junta de l’AMPA de l’escola Forn d’Anells.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Laia De Castro Sala. 25 anys. Infermera, treballant en un geriàtric. Ha format part 
de l’espai Sant Pau durant més de 10 anys i també ha participat al Casal Parroquial 
de Fornells. 

Arnau Pararol i Masjoan. 28 anys. Graduat en Administració i Direcció d’Empreses 
i Postgraduat en Big Data i Intel·ligència de Negoci per la UOC. Treballa d’analista 
de dades. Ha participat en diverses entitats del poble: Casal Parroquial, JAC, Càritas, 
Guitarres de Fornells i Crash Teatre. Soci de Som Energia.

Maria Adell i Puigdevall. 25 anys. Graduada en Medicina (UdG). Resident de pe-
diatria a l’Hospital Vall d’Hebron. Ex-monitora de l’esplai Sant Pau.

Xarli Salas i Triador. 32 anys. Tècnic Superior en Animació Sociocultural i músic. 
Actualment treballa de dinamitzador juvenil a l’àrea de joventut de Llagostera i com 
a músic a Juantxo Skalari & La Rude Band. Ha format part del casal parroquial, del 
JAC i va jugar en totes les categories de l’handbol Fornells. És soci de l’ANC.

Aniol Planagumà i Cornellà. 25 anys. Graduat en Òptica i Optometria i màster en 
optometria i ciències de la visió per la UPC. Cap de l’AEiG Pas d’en Pou i ex-monitor 
de l’esplai de Fornells.

Elvira Àlvarez i Serra. 52 anys. Disseny d’Interiors. Ex-secretària de l’AEF.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Marc Valero i Cateura. 22 anys. Estudiant del Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials a la UdG. Treballant a temps parcial. Ha participat en vàries activitats al 
poble. Actualment és entrenador i jugador de l’UE Fornells i membre del JAC.

Eva Beltran i Brunet. 41 anys. Durant un temps vinculada a diferents entitats de 
Fornells. Actualment està vinculada a diferents grups de maternitat, feministes i en 
lluita contra la violència obstètrica. 

Josep Donat i Font. 67 anys. Ex-Key Account Manager d’una empresa multina-
cional. 

Jaume Figueras i Esgleas. 62 anys. Director de Seguretat, Salut Laboral i Medi 
Ambient d’una empresa multinacional.

18.

19.

20.

21.
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Independents Per Fornells aposta per…

1… una política municipalista com a una eina transformadora, social i col·lectiva, a llarg termini basada en un 
model de gestió assembleari i participatiu de forma transversal. Habilitant canals de consulta i participació 
oberts a la ciutadania, les entitats del poble i als moviments socials tals com assemblees obertes, pressupos-
tos participatius, consultes populars, etc.

2… garantir la màxima transparència publicant anualment el balanç econòmic de l’assemblea i dels seus 
càrrecs electes. 

3… unes polítiques d’igualtat fomentades dins dels marcs de l’antiracisme, antifeixisme i feminisme, entenent 
que aquestes vetllen pels drets socials i polítics de les dones, col·lectius LGTBI, persones migrades i excloses, 
per la gent gran, els infants i els joves i per les persones amb capacitats i diversitats funcionals diverses.

4… unes polítiques transformadores en clau ecologista per aconseguir un poble més sostenible, amb major 
biodiversitat i bel·ligerant contra el malbaratament de recursos i la destrucció docràtica, de qualitat, coeduca-
dora, laica, inclusiva, universal i en català. el nostre territori.

5… una educació pública, democràtica, de qualitat, coeducadora, laica, inclusiva, universal i en català.

6... un model de poble on es vetlli per la salut i el benestar de la ciutadania, posant èmfasis als col·lectius més 
vulnerables com serien la gent gran i els infants. Així com, promoure l’esport per a mantenir i millorar la salut 
i el consum alimentari equilibrat i responsable.

7… fomentar la cultura a tots els nivells del municipi, teixint una xarxa d’activitats que satisfaci al veïns i 
veïnes, i que a la vegada faci de Fornells un poble culturalment actiu.

8… fomentar l’economia social, solidària i cooperativa.

9… des del municipalisme treballar per la República Catalana com a eina per superar el règim del 78. Una 
República per millorar les condicions de vida de la gent, i on es respectin els drets civils i polítics de tothom.

Independents Per Fornells
10 de Febrer del 2019

Fornells de la Selva

IDEARI D’ACCIÓ POLÍTICA
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AJUNTAMENT I TRANSPARÈNCIA

Des d’Independents per Fornells focalitzem la nostra proposta política en la Recerca del Bé Comú per a tots els 
habitants del poble, sense excepcions. Volem una vila on aquest sigui l’objectiu últim de tota acció i proposta 
política, econòmica o social. I, per aconseguir-ho, hem de vetllar per aquells valors que regeixen les nostres 
vides privades, com són la dignitat humana, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la 
justícia social, la participació ciutadana i la transaparència. 
Creiem que per avançar cap a una democràcia més participativa i assolir un alt grau de transparència en la 
gestió municipal, és fonamental que les decisions es sotmetin a la opinió de la ciutadania i les entitats, intro-
duint fòrmules d’intervenció i participació.
 Creiem també que la gestió econòmica de l’ajuntament ha de permetre la participació de tots els 
veïns i veïnes donant-los-hi veu en els pressupostos i convertir-los en una eina de democràcia directe i deli-
berativa.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Des d’Independents per Fornells volem que el poble participi, deliberi, voti i decideixi. Volem assemblees on la 
ciutadania pugui participar, expressar-se i decidir quines són les propostes que s’han de dur a terme al muni-
cipi. Proposem referèndums vinculants per aquelles decisions que, pel seu impacte o incidència en el municipi, 
així ho requereixin. Encoratgem als vilatans a que facin les seves propostes i que es puguin discutir i votar en 
assemblees, sense veto de l’equip de govern.

1. Permetrem la participació de qualsevol assistent als Plens municipals, ordinaris i extraordinaris, implemen-
tant un últim punt permanent a l’ordre del dia, anomenat “Torn obert de precs i preguntes”. 
2. Crearem una plataforma de comunicació directa entre els veïns i veïnes de Fornells amb l’Ajuntament, amb 
eines per proposar, escollir, comentar i si s’escau votar qualsevol aspecte relacionat amb la gestió del munici-
pi. Fomentarem la participació i no només la consulta.
3. Implementarem una assemblea popular vinculant per posar en comú les inquietuds dels vilatans, repassar 
l’actualitat i tractar els punts d’interès fomentant la transparència i la participació activa.
4. Constituirem diferents comissions sectorials on s’abordin, es debatin i aprovin les diferents propostes i 
mocions municipals, amb la participació directa i vinculant de la ciutadania i una total transparència. Aquestes 
comissions s’escullen per sorteig de forma semblant a com es fa en els jurats populars.
5. Treballarem perquè l’elaboració i aprovació dels pressupostos municipals es faci de forma participativa en 
la seva totalitat. 
6. Portarem a votació popular qualsevol proposta d’alt impacte amb tots els veïns i veïnes del nostre municipi.

PROGRAMA MUNICIPAL 2019
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Des d’Independents Per Fornells volem incidir en l’implamentació d’un model que incentivi el cooperativisme, 
el petit comerç i el consum responsable, d’acord amb la necessitat de virar cap a un funcionament més sos-
tenible.

1. Promourem el consum ecològic i responsable:
 -Apostem pel comerç de proximitat i d’empreses locals. 
 -Estudiarem la creació d’una xarxa intermunicipal amb els pobles veïns per explotar una nova oferta
 de béns i serveis més eficients i sostenibles.
2. Fomentarem la implementació de noves empreses i/o projectes de caire social, mediambiental o tecnològic 
al polígon industrial, primant aquelles que promoguin les energies renovables, l’autoconsum i que tinguin un 
impacte positiu en el territori.
3. Vetllarem per la creació d’ofertes laborals de qualitat, respectant els drets laborals i sindicals.
4. Fomentarem la cooperació i l’autogestió, estudiant la possibilitat de crear un programa de formació en 
diverses temàtiques que puguin empoderar els ciutadans. 
5. Revisarem les taxes municipals i els impostos per tal de millorar la justícia social i la redistribució de la 
renda. 

TRANSPARÈNCIA
Des d’Independents Per Fornells farem de la transparència un pilar fonamental en el que se sustenti tota 
l’acció de govern. Transparència en tota la gestió municipal, sense excepcions. Tota persona del poble té dret a 
conèixer els comptes públics, quines són les despeses i d’on provenen els ingressos, quins són els pressupos-
tos municipals partida per partida, quin és el nivell d’execució d’aquests pressupostos o els sous de l’equip de 
govern. La transparència és la garantia que avala tota acció de govern vers el poble sobirà. 

1. Farem públics els comptes de l’Ajuntament a tots els nivells, contraposant el pressupostat i l’executat, amb 
periodicitat trimestral, preservant la privacitat dels empleats públics.
2. Donarem a conèixer les retribucions econòmiques tant de l’equip de govern com dels regidors de l’oposició. 
3. Elaborarem, auditarem i farem públic el Balanç del Bé Comú de l’Ajuntament, amb la finalitat de que es 
conegui la quantitat de bé comú que el consistori aporta al municipi.
4. Publicarem un resum de les ordenances fiscals per tal que siguin accessibles i entenedores per a tothom. 
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ENTITATS I TEIXIT ASSOCIATIU
Des d’Independents Per Fornells creiem que les entitats són un dels motors del poble, per això apostem per 
crear xarxa entre elles i fomentar així la cohesió social.  

1. Fomentarem sinergies entre entitats i associacions del poble per tal que col·laborin realitzant activitats de 
forma conjunta al poble. 
2. Facilitarem que les entitats puguin fer-nos arribar les seves propostes i inquietuds i així poder resoldre les 
diferents problemàtiques de la manera més eficient i ràpida possible.
3. Impulsarem, a través de les comissions sectorials per la cultura, els esports, la joventut, les activitats so-
cials, la vellesa i el lleure, les diferents activitats que es duen a terme al poble. Promourem que les entitats i 
associacions puguin decidir el seu grau de participació en cadascuna d’elles. 
4. Incentivarem a la ciutadania a que participi en les entitats del poble, donant així una empenta a la creació de 
més activitats i superant la dificultat del relleu generacional. Des de l’Ajuntament impulsarem una campanya 
explicant el funcionament de les diferents entitats. 
5. Farem equitativa la partida de pressupostos destinada a les entitats en funció de la seva activitat anual i les 
seves necessitats de cada moment, fent-la pública anualment. 
6. Oferirem a les entitats del poble, sempre que els hi interessi, la possibilitat de realitzar seminaris, cursos de 
formació i xerrades amb l’objectiu d’ajudar en la seva formació.

HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
Des d’Independents Per Fornells apostem per una gestió municipal focalitzada en avançar cap al Bé Comú 
aplicant un model socioeconòmic on es prioritzin els aspectes socials, el benestar, la sostenibilitat, la trans-
parència i la participació democràtica en tots els àmbits de la gestió municipal i la hisenda pública.

1. Promourem campanyes municipals de sensibilització vers el Bé Comú.
2. Ens adherirem com a municipi a l’Economia del Bé Comú (EBC), mitjançant una moció del ple, amb un com-
promís clar vers l’EBC i els valors que promou.
3. Elaborarem, auditarem i farem públic el Balanç del Bé Comú, amb la finalitat de que es conegui la quantitat 
de bé comú que el consistori aporta al municipi amb les seves gestions i activitats.
4. Promourem i elaborarem, a través de mecanismes de participació ciutadana, l’Índex del Bé Comú del muni-
cipi com a indicador de la qualitat de vida percebuda per la ciutadania.
5. Establirem la reducció de retribucions de l’alcalde, regidors i regidores a un màxim de 2,5 vegades el Salari 
Mínim Interprofessional i la renúncia a la figura de càrrecs de confiança. 
6. Elaborarem un reglament pels pressupostos participatius, per totes les partides.
7. Invertirem una part del pressupost municipal en l’impuls de la transició energètica i l’autosuficiència.
8. Canviarem a empreses subministradores socialment responsables i ecològicament sostenibles. 
9. Explorar i portar al màxim de les seves possibilitats la Llei d’Hisendes Locals en relació a l’IBI per fer-lo un 
impost més progressiu, redistributiu i equitatiu amb la renda.
10. Premiar a les empreses que presentin un pla sostenible i generin Bé Comú amb l’Impost d’Activitats Econò-
miques (IAE) i desincentivar aquelles empreses que no segueixin aquesta línia augmentant aquest impost.
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SEGURETAT CIUTADANA
Des d’Independents Per Fornells creiem que els fornellencs tenim dret a sentir-nos segurs preservant sempre 
la nostra llibertat individual. 

1. Estudiarem els mètodes de seguretat ciutadana idonis pel nostre poble un cop tinguem a disposició tota 
la documentació pertinent i realitzarem una consulta ciutadana vinculant per decidir quin mètode aplicarem 
tenint en compte l’opinió de tothom. 

COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
Des d’Independents Per Fornells estem convençuts que la primera pedra de la construcció de la República 
Catalana es col·loca des dels municipis. Fomentarem també qualsevol iniciativa de relació internacional que 
es pugui generar al poble i vetllarem per la integració i cohesió social de tota persona nouvinguda. 

1. Impulsarem i col·laborarem en totes aquelles iniciatives orientades a fer efectiu el dret a l’autodeterminació, 
a la construcció i a la implementació de la República Catalana de manera efectiva. 
2. Lluitarem per recuperar els nostres drets polítics, civils i socials per donar resposta a una situació d’emer-
gència de caràcter social aquí i arreu. En totes les bases de construcció de la República Catalana apostem per 
enfortir la garantia d’aquests drets universals per a totes les persones.
3. Donarem suport a l’acollida de refugiats provinents de contextos en conflicte humanitari o econòmic, facili-
tant la integració d’aquestes persones al nostre municipi. 
4. Impulsarem i enfortirem totes les iniciatives encarades al voluntariat com a eina d’empoderament col.·ectiu, 
popular i comunitari.
5. Establirem ponts amb projectes emmarcats en el context de la cooperació internacional al desenvolupament 
i amb l’agermanament entre municipis Nord-Sud, dins de les capacitats del nostre municipi i la seva gent. 
6. Reforçarem les relacions bilaterals i les vies d’acció entre Fornells i el nostre poble germà de Torola (El 
Salvador), així com consolidar el suport a les activitats dutes a terme per les entitats del poble, relacionades 
amb l’agermanament. 
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CIUTADANIA I IGUALTATS

Des d’independents per Fornells situem la ciutadania al bell mig de la nostra acció política en totes les seves 
vessants. Parlem de Drets Fonamentals i bàsics que cal garantir i preservar per sobre de tot. Volem una acció 
de govern proactiva, inclusiva i d’acompanyament, que s’anticipi a les necessitats de la gent, que vetlli per 
oferir uns serveis de qualitat en el moment i llocs adequats, que escolti les demandes de la gent, que promogui 
la participació ciutadana en la presa de decisions, que democratitzi els serveis municipals, que els recursos 
que s’aportin siguin proporcionals a les necessitats i que, en definitiva, avançar cap al bé comú sigui l’objectiu 
indefallible a assolir. 
Volem fer un especial èmfasi en combatre l’exclusió i les desigualtats socials que perviuen i s’agreugen amb el 
pas del temps, amb responsabilitat, aportant els recursos necessaris, amb uns serveis socials de qualitat que 
assegurin el benestar de les famílies del poble, potenciant les seves capacitats i assessorant i formant al nucli 
familiar amb l’objectiu d’assolir la independència econòmica i social.
Volem que les diferents regidories encapçalin l’acció política i treballin conjuntament amb les entitats dels 
poble, de forma oberta, participativa i democràtica, sense defugir les responsabilitats pròpies de l’equip de 
govern. No n’hi ha prou en donar ajuts i subvencions a les entitats del poble, s’ha de treballar amb elles per 
a que a les diferents activitats que es proposen siguin diverses, de qualitat, inclusives i a l’abast de tothom.

CULTURA 

Des d’Independents per Fornells entenem la Cultura en un sentit ampli on la gent del poble hi ha tingut i hi té 
un paper central i essencial. Fomentarem la participació ciutadana en la proposta i programació cultural dels 
diferents espais, incloent les activitats de carrer i espais alternatius. Apostem per un Fornells més cultural, del 
poble i per al poble, que ofereixi una programació àmplia i heterogènia on els veïns puguin gaudir de tot tipus 
d’activitats culturals i artístiques, amb independència dels recursos econòmics de cada família.

1. Apostarem per fer de La Sitja un espai més obert al poble procurant que la programació sigui diversa i de 
qualitat, combinant diferents propostes i garantint les presència de diferents disciplines artístiques.
2. Promocionarem la biblioteca fent-la més visible als veïns de Fornells, promocionant activitats variades. 
3. Treballarem per recuperar la memòria històrica fomentant que el Grup de Recerca de Fornells pugui fer més 
activitats. 
4. Elaborarem un catàleg d’artistes locals per donar a conèixer i promocionar les persones i els col·lectius re-
sidents al municipi que es dediquen a diferents disciplines artístiques: pintura, fotografia, tapís, teatre, dansa, 
música…
5. Municipalitzarem la Festa Major, aplicant criteris de participació i obrint-la a totes les entitats que hi vulguin 
participar.
6. Fomentarem la recollida de propostes ciutadanes i d’entitats del poble des de l’àrea de cultura. 
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EDUCACIÓ
Des d’Independents per Fornells volem una educació pública, inclusiva, universal, gratuïta i en català a tots 
els nivells, des de l’escola bressol fins els estudis superiors i posteriors. Des de l’ajuntament vetllarem per 
mantenir una gestió directa dels recursos educatius municipals per tal de garantir la qualitat i continuïtat d’un 
servei públic essencial com és l’educació.

1. Vetllarem per a una educació pública, inclusiva, universal, gratuïta i en català que permeti avançar cap a una 
xarxa educativa única i pública des de l’escola bressol fins als estudis superiors. 
2. Mantindrem la gestió directa de l’escola bressol i no privatitzarem el servei.
3. Incrementarem i universalitzarem els ajuts municipals perquè tothom pugui gaudir dels serveis de l’escola 
bressol, extraescolars, colònies, activitats de lleure, menjador i transport escolar. 
4. Promourem tallers i xerrades amb els mestres i les associacions de familiars d’alumnes sobre temàtiques 
com l’assetjament escolar (bullying), l’ús de xarxes socials, sexualitat, sistemes d’educació alternativa i altres. 
5. Mantindrem les relacions periòdiques amb l’AMPA de l’escola així com la de l’Institut de Vilablareix per 
compartir idees i necessitats. 
6. Incentivarem les entitats d’educació en el lleure i procurarem que disposin d’un espai propi per tal d’auto-
gestionar-se.
7. Posarem en marxa un espai de reforç escolar i de joc dinamitzat, pels alumnes que ho necessitin, amb una 
educadora social i amb voluntaris del poble. 
8. Potenciarem la biblioteca municipal ampliant-ne l’horari, creant aules d’estudi per a estudis superiors i fent 
una inversió en material didàctic i informàtic.
9. Fomentarem l’escola de de música així com d’altres arts escèniques.



19

ESPORTS
Des d’Independents per Fornells volem un poble on es potenciïn l’activitat física i els esports i es garanteixi 
l’accés a les instal·lacions disponibles, per millorar així la salut física i mental dels habitants, des dels infants 
fins la gent gran. Creiem també que l’esport és una eina transversal per cohesionar les persones i, per tant, es 
cercaran propostes que facilitin la seva pràctica a tota la població. L’activitat física és vida. 

1. Estudiarem la remodelació del pavelló polivalent per tal de crear un espai adequat per les necessitats 
esportives i les de lúdiques actuals i futures del poble.
2. Crearem una convenció democràtica per l’esport amb l’objectiu de promoure conjuntament, ciutadania i 
ajuntament, la política esportiva del poble i aprovar democràticament les accions i partides pressupostàries. 
3. Millorarem la qualitat de les instal·lacions esportives públiques, com per exemple la zona del parc de La 
Tribana, per facilitar així l’accés a l’esport per a persones que no formin part de cap associació esportiva.
4. Vetllarem per la continuïtat dels equips mixtes per tal que els infants puguin gaudir de qualsevol dels es-
ports que es practiquen a Fornells ignorant la barrera del gènere. Recolzarem els jugadors d’ambdós sexes que 
vulguin seguir practicant esport al municipi un cop finalitzat el període d’equips mixtes.
5. Estudiarem la possibilitat d’obrir els espais exteriors de l’escola fora d’horaris lectius, per tal de poder-ne 
treure més rendiment.
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JOVENTUT
Des d’Independents per Fornells creiem que els joves són els fonaments i el futur del nostre poble. Per això, 
dotarem a la juventud d’espais, eines i ajuts per tal de potenciar la seva participació, formació i ocupació, per 
a desenvolupar les seves idees, per projectar els seus somnis i per fer-nos tots més conscients de que el futur 
de la societat està en les seves mans.
Volem que la joventut tingui la força i l’espontaneïtat que els permeti assolir les fites que es proposin malgrat 
els obstacles, obtenint així uns futurs fornellencs amb mentalitat oberta, disposats a millorar la societat, 
compromesos, amb iniciativa, voluntat i vitalitat. Que visquin els seus projectes i lluitin per allò que creuen, 
sempre fidels als seus ideals i segurs de si mateixos.

1. Estudiarem la possibilitat de la creació d’un espai autogestionat per als joves de Fornells.
2. Millorarem la difusió d’ofertes de treball per tal que arribi a tot el jovent del poble, creant una borsa de treball 
municipal oberta incloent-hi empreses amb potencial interès pel desenvolupament personal i professional 
dels joves.
3. Impulsarem la creació d’una Brigada Jove, que serveixi al jovent per millorar l’experiència en el món laboral.
4. Organitzarem cursos formatius i d’assessorament acadèmic, personal i professional així com tallers espe-
cialitzats i d’ajuda per a l’estudi.
5. Organitzarem taules obertes i espais intergeneracionals per crear lligams entre els joves i altres col·lectius 
i/o entitats del poble.
6. Ampliarem la partida destinada a beques per a Treballs de Recerca relacionats amb el municipi per tal que 
també contempli altres treballs acadèmics tals com Treballs de Fi de Grau. Els treballs seran exposats i s’es-
collirà els guanyadors per votació popular.
7. Organitzarem un concurs remonerat amb treballs de recerca d’altres temes i d’estudis superiors que seran 
exposats i escollits per votació popular.

VELLESA
Des d’Independents per Fornells creiem que la intervenció pública en l’atenció a la gent gran no s’ha d’inscriure 
només en la cobertura de les necessitats bàsiques, sinó també en la promoció de les seves capacitats. Estem 
convençuts que tenen molt a dir-nos i ensenyar-nos. 

1. Organitzarem taules obertes i espais intergeneracionals per crear lligams entre la gent gran i altres col·lec-
tius i/o entitats del poble, per aprofitar els coneixements i l’experiència adquirida.
2. Estudiarem la possibilitat de construcció d’un centre de dia.
3. Habilitarem els camins rurals amb bancs i els mantindrem arreglats i en condicions per tal que siguin 
accessibles per a totes les persones.
4. Estudiarem l’habilitació d’un espai d’oci per a la gent gran, on s’hi organitzin activitats com balls, concerts i 
altres durant els caps de setmana i entre setmana.
5. Crearem una plataforma d’intercanvi d’ajuts entre els joves i la gent gran per facilitar-los el dia a dia.
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SALUT I BENESTAR SOCIAL
Des d’Independents per Fornells reivindiquem uns serveis sanitaris públics, universals i de qualitat així com 
una atenció social personalitzada que estigui al servei de la ciutadania, potenciant els hàbits saludables i 
millorant la salut ambiental del municipi. 
Volem un “Fornells Saludable” com a denominador comú i eix vertebrador de totes les polítiques públiques 
que, de forma proactiva, permetin anticipar-nos a les necessitats de la ciutadania i vetllar per a uns serveis 
d’atenció al benestar social individualitzats i adequats a cada nucli familiar.

1. Realitzarem un cens d’habitatges buits per tal d’estudiar l’adquisició o lloguer d’aquests per destinar-los 
a lloguer social per a joves, gent gran o famílies desafavorides. Garantirem, com a mínim, un habitatge de 
titularitat municipal per a emergències socials o habitacionals.
2. Mantindrem la política d’ajuts per garantir que cap família es quedi sense els serveis més elementals ja que 
els considerem bens col·lectius (aigua, electricitat, gas i telecomunicacions bàsiques).
3. Farem una campanya específica, amb la col·laboració de la comunitat educativa, per promoure entre el 
jovent l’ús raonable del telèfon mòbil i d’altres aparells (ordinadors portàtils, tauletes, auriculars...) i evitar 
afeccions a mitjà o llarg termini.    
4. Organitzarem xerrades, projecció de documentals, etc. entorn de l’impacte sobre la salut de l’exposició 
continuada a la toxicitat ambiental.
5. Promourem i difondrem la reforma horària per tal d’aconseguir hàbits més saludables en la vida de la nostre 
població
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TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Des d’Independents Per Fornells considerem l’eix del Territori i la Sostenibilitat com a cabdal per a conservar 
un equilibri positiu entre el territori que ens envolta, les persones que hi habitem, totes les activitats que s’hi 
duen a terme i els reptes globals que ens venen a sobre, com el xoc climàtic. Estimem el territori, el del nostre 
poble i el dels voltants, i prioritzem preservar-lo a els beneficis que genera explotar-lo indegudament. 
Entenem la sostenibilitat com una mirada permanent de totes les polítiques que volem plantejar i en totes les 
àrees d’actuació. La sostenibilitat com a brúixola i com a timó. Volem aconseguir una millor gestió de l’energia 
plantejant alternatives d’origen renovable. En definitiva, volem lluitar per minimitzar les problemàtiques de-
rivades de l’ús extensiu del territori, el malbaratament de recursos, de l’energia i la mala gestió dels residus, 
ja que aquesta situació ens aboca globalment a una situació d’emergència climàtica i ambiental, que cada 
vegada és més irreversible. Cuidem i preservem el territori com ell ens ha cuidat sempre.
Considerem i destaquem que moltes de les propostes que plantagem estan sota la idea d’una coordinació de 
municipis a nivell comarcal, ja que la majoria d’aquestes són més eficients quan es mancomunen o es treba-
llen de manera conjunta. Perquè l’ús del territori i del medi ambient és compartit entre pobles i persones. I en 
aquesta coordinació, ja hi hem posat la primera pedra. 

MEDI AMBIENT
Des d’Independents Per Fornells volem un Medi Ambient ben gestionat i equilibrat entre la biodiversitat i l’en-
torn. Mantenir responsablement el riu i la seva llera com a element natural a preservar. Cuidar el bosc i fer-ne 
un bon ús i gestió per minimitzar la seva contaminació i el risc d’incendis.
1. Crearem una comissió per elaborar i aprovar un Pla Estratègic Mediambiental  -PEM-. En aquest s’hi con-
templaran les actuacions vers el territori per tal de preservar els rius, el seu entorn i els sistemes hídrics, fer 
més sostenible la gestió forestal, millorar la prevenció d’incendis forestals i afavorir els hàbitats agroforestals 
i la seva biodiversitat. 
2. Apostarem per la municipalització del servei de jardineria encarant-lo a una jardineria més eficient i amb 
menys necessitats d’aigua. 
3. Fomentarem els sistemes de recollides d’aigües de pluja en edificacions i espais públics, i la seva reutilit-
zació en parcs i jardins com a mecanisme per reduir el consum d’aigua potable.
4. Estudiarem la possibilitat de cedir espais municipals adaptats per a horts autogestionats de producció 
ecològica per tal d’aconseguir millor sobirania alimentària.
5. Prohibirem l’ús de certs herbicides i pesticides, com glifosat, en espais públics, pel seus impactes sobre els 
ecosistemes i la salut de les persones.
6. Estudiarem la implementació de marcadors de la qualitat de l’aire en les vies de més trànsit com a la ca-
rretera de Palau o a N-IIa a l’alçada de Fornells, per tal de monitoritzar la contaminació ambiental de forma 
continuada.
7. Executarem l’actual Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), redirigint-lo en la inversió d’energies reno-
vables en els espais municipals i incentivant l’ús d’aquestes en els espais d’ús privat.
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RECURSOS, RESIDUS I ENERGIA 
Des d’Independents Per Fornells apostem per la sostenibilitat del municipi en totes les seves àrees, incentivant 
l’autosuficiència energètica, el consum responsable, la promoció de les energies renovables i una correcta i 
efectiva gestió dels residus domèstics i industrials.   Ens reafirmem amb la sostenibilitat ecològica i la respon-
sabilitat ciutadana com a eina bàsica per a garantir la consecució dels objectius marcats per la Unió Europea 
pels propers anys.
Considerem que l’aigua és un bé comú molt escàs i preuat. L’abastiment d’aigua al municipi no ha de ser un 
negoci, ans el contrari, des del consistori hem de vetllar que l’aigua arribi a totes les llars en una qualitat 
òptima. Per això apostem per un servei d’abastament d’aigües totalment municipalitzat.
Fomentarem una política informativa i de conscienciació de la població tant pel que fa al reciclatge com al 
consum responsable amb l’objectiu d’invertir la tendència actual i reduir dràsticament la generació de residus 
i el seu aprofitament i reciclatge.

1. Desenvoluparem i aprovarem un Pla Local Residu Zero, amb participació dels diferents agents socials, polí-
tics i econòmics garantint la transparència i participació pública en tot moment. Prioritzarem la reutilització, el 
reciclatge i la recuperació dels materials, abans que la incineració i l’ús dels abocadors.
2. Municipalitzarem la gestió directa de la recollida de les deixalles municipals o la mancomunarem entre 
diferents municipis per tal d’assolir el mínim del 60% de recollida selectiva establert pel PRECAT per l’any 2020 
apostant pel model de recollida Porta a Porta
3. Continuarem amb el canvi de totes les llumaneres per sistemes LED, augmentant l’eficiència del sistema 
d’il·luminació municipal.
4. Elaborarem un Pla de Transició Energètica Municipal per avançar cap a l’autosuficiència energètica del nostre 
poble per mitjà de l’autoproducció d’energies renovables.
5. Municipalitzarem la gestió i el control públic de tot el cicle de l’aigua (captació, transport, tractament, 
subministrament i sanejament) per deslliurar-lo dels interessos econòmics i la seva mercantilització. Aquesta 
proposta està emmarcada en un context de coordinació comarcal i gestió mancomunada entre els municipis 
del Gironès que es vegin afectats. 
6. Apostarem per la instal·lació de punts de càrrega de cotxes elèctrics fomentar el trànsit cap a la descarbo-
nització de l’economia. 
7. Abandonarem l’ús de combustibles fòssils per escalfar els equipaments del municipi canviant a sistemes 
alternatius com cicles combinats, calderes de llenya o pellet   i plantejarem la construcció d’una planta de 
biogàs mancomunada amb altres municipis veïns.
8. Proposarem al veinatge la construcció d’una deixalleria permanent on poder anar a deixar residus sòlids 
urbans voluminosos i altres més específics com piles, olis, bombetes, bateries, etc.
9. Dotarem el municipi d’una petita planta de compostatge municipal o mancomunada que permeti assumir el 
cost del tractament i controlar la qualitat del compost resultant, de manera que es pugui reutilitzar en hortes 
i jardins de proximitat.
10. Promourem alternatives de reducció de residus, donant suport a la venda a granel, la reutilització de les 
ampolles, l’ús de carmanyoles i cistells; evitant plàstics i altres materials d’un sol ús.
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URBANISME
Des d’Independents per Fornells volem crear eines municipals de gestió de l’habitatge, ja que des de l’adminis-
tració municipal i mitjançant els plans generals i plans parcials, es pot resoldre en bona part la problemàtica 
d’habitatge que hi ha a Fornells actualment.
Proposem unes polítiques urbanístiques coherents amb el nostre entorn, que prioritzin el Bé Comú per sobre 
dels interessos particulars i que garanteixin un creixement ordenat i proporcional als serveis i recursos dis-
ponibles. 
Considerem totalment necessari un procés participatiu vinculant per totes aquelles decisions que afectin di-
rectament a l’ordenació municipal i que marquin unes línies d’actuació per a anys futurs i, en especial, al Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM. Aquests han de ser processos plenament participatius, democràtics 
i transparents.

1. Organitzarem una consulta ciutadana per aprovar o desestimar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que es pretén aprovar, ja que hi ha hagut canvis substancials des de l’última consulta realitzada.
2. Lluitarem per preservar el nucli antic, les masies i altres edificis emblemàtics per tal de no perdre la memòria 
històrica que ha fet de Fornells el nostre poble. 
3. Elaborarem una diagnosi i un cens d’habitatges i parcel·les desocupades del municipi i del polígon industrial 
per tal de conèixer el seu estat físic i jurídic, creant així una borsa d’habitatge municipal que permeti oferir 
habitatges amb un lloguer assequible per a tothom.
4. Fomentarem les alternatives al model de propietat privada clàssic, com poden ser les cooperatives d’habi-
tatge o les cessions d’ús, la masoveria urbana o altres projectes comunals o col·lectius.
5. Establirem un percentatge de metres quadrats en les edificacions i urbanitzacions de nova creació reservat 
a habitatges de protecció oficial i lloguer social.
6. Fomentarem la participació ciutadana en la gestió de l’urbanisme i l’abastiment de serveis, com a eines de 
desenvolupament d’un Pla Local d’Habitatge que reflecteixi millor les necessitats i voluntats dels veïns.
7. Incrementarem l’arbrat i els espais verds amb espècies autòctones dins el poble, com a element de refrigera-
ció i de reducció de la pols en suspensió i el soroll, però també com element central per combatre l’increment 
de CO2 atmosfèric i el canvi climàtic.
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MOBILITAT
Des d’Independents per Fornells vetllarem per una mobilitat sostenible i segura, fent especial èmfasi en les 
persones amb mobilitat reduïda, els infants i la gent gran, així com en la promoció d’hàbits saludables i el 
transport sostenible.
Defensem una millor interconnexió amb les poblacions veïnes per poder oferir aquells serveis que no estiguin 
disponibles al nostre municipi, apostant per una ampliació del serveis de transport públic i fent-los més ac-
cessibles a tothom. 

1. Potenciarem polítiques de promoció del transport públic que impliquin més freqüència, reduir les tarifes 
generals i la seva gratuïtat per a joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica.
2. Millorarem la mobilitat a peu dins del municipi aplicant criteris d’accessibilitat universal i suprimint barreres 
arquitectòniques i urbanístiques. 
3. Continuarem millorant les connexions entre els diversos espais verds, els parcs i les zones de lleure a fi de 
crear recorreguts verds per gaudir de la salut, el lleure i l’esport.
4. Elaborarem un pla municipal i comarcal conjuntament amb pobles veïns per ampliar les xarxes de transport 
públic, concretament de bus, que doni cobertura a les necessitats de tota la població del municipi especial-
ment per connectar els habitatges amb els punts de major interès públic com:
  Centres Escolars i Instituts d’Educació Secundària de referència.
 Mercats i altres equipaments públics (biblioteques, poliesportius, centres cívics i culturals).
 Seu de les administracions públiques.
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Agraïments
Des d’Independents Per Fornells volem agraïr l’ajuda, l’empenta i l’entusiasme de tots els i les simpatitzants 
i les i els candidats per dedicar-hi les seves forces en la mesura del possible. També agraïr a tots els i les 
signants de la proposta que vam realitzar per renombrar el nostre col·legi electoral i punt neuràlgic com a 
“Centre Social U d’octubre de 2017”. Al mateix Centre per totes les ajudes logístiques i predisposició en totes 
les xerrades que hi hem fet. Per últim, donar les gràcies a tots els fornellencs i fornellenques i, en particular, 
als  que optin per votar una nova, renovada i innovadora proposta política pel nostre consistori que, entre tots 
i totes, ajudi a millorar el nostre poble.

I no marxem sense també donar les gràcies a en Joan Aureli Martí pel seu objectiu tant meravellós i amable, 
a l’Uri pel seu temps malgrat la distància, als ponents que ens han enriquit política i socialment independent-
ment del color i als familiars dels i les membres d’Independents Per Fornells per la paciència i solidaritat.

@ipfornells

www.ipfornells.cat
ipfornells@gmail.com

Descarrega’t el programa aquí:
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D’ON VENIM?
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D’ON VENIM?
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COM TREBALLEM?
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ÉS L’HORA
DEL POBLE
INDEPENDENTS PER FORNELLS

PARLAREM DE...

@ipfornells
www.ipfornells.cat

Dissabte 11 maig,12:00h
Plaça Països Catalans

AJUNTAMENT I 
TRANSPARÈNCIA
Dani Cornellà
Alcalde de Celrà

Sylvia Barragan
Regidora de la CUP Farners

Amb les intervencions dels membres d’IPF:

Gerard Prat
Lluïsa Matas
Adrià Vilella

amb vermut en acabar!

ÉS L’HORA
DEL POBLE
INDEPENDENTS PER FORNELLS

PARLAREM DE...

@ipfornells
www.ipfornells.cat

Dissabte 18 maig, 18:00h davant La Sitja

CIUTADANIA I 
IGUALTATS
Dolors Serra
Membre de Girona Acull

Laia Pèlach
Regidora de CUP-Crida per Girona

Activitats durant la tarda, sopar i concert amb el 
grup “Lateumare” 
Amb les intervencions dels membres d’IPF:

Nuri Oliver
Roger Valero

ÉS L’HORA
DEL POBLE
INDEPENDENTS PER FORNELLS

PARLAREM DE...
Dimarts 30 abril, 19:30h plaça Catalunya

TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT
Marta Guillaumes
Regidora de Medi Ambient d’Independents Per Salt

Robert Sabater
Alcalde de Viladamat

Amb les intervencions dels membres d’IPF:

Anna Puigdevall
Sergi Cot
Adrià Vicens

@ipfornells
www.ipfornells.cat

ÉS L’HORA
DEL POBLE
INDEPENDENTS PER FORNELLS

ACTE FINAL DE 
CAMPANYA

@ipfornells
www.ipfornells.cat

DIMECRES 22 DE MAIG
Centre Social U doctubre 2017, 19:30h

NATÀLIA SÀNCHEZ
Diputada de la CUP-CC al Parlament

GERARD PRAT
Alcaldable d’Independents Per Fornells

ANNA PUIGDEVALL
Candidata segona d’Independents Per Fornells

VINE, PARTICIPA, VOTA !

CAP A ON ANEM?   Campanya municipals 2019

ÉS L’HORA DEL POBLE!  Vine, Participa, Vota’t!



INDEPENDENTS PER FORNELLS


