PER MILLORAR ELS TEUS DRETS
#Habitatge #Educació #Salut #ServeisSocials
#EspaiPúblic #Seguretat #Transport

Construirem 250 habitatges
de lloguer assequible a la zona
del Parc Central.

Construiremos 250 viviendas
de alquiler asequible en la zona
del Parc Central.

Ampliarem el parc d’habitatge
públic amb la compra per tanteig
i retracte d’habitatges procedents
d’entitats bancàries.

Ampliaremos el parque de
vivienda pública con la compra
por tanteo y retracto de viviendas
procedentes de entidades bancarias.

Promourem habitatges de
lloguer assequible per a la gent
jove perquè no marxin del municipi
i també habitatges adaptats per a la
gent gran.

Promoveremos viviendas de
alquiler asequible para la gente
joven para que no se vaya del
municipio y también viviendas
adaptadas para personas mayores.

Ampliarem els ajuts per als
lloguers.

Ampliaremos las ayudas
al alquiler.

Farem que, de manera obligatòria,
les noves construccions incloguin,
com a mínim, la reserva del 30%
d’habitatge protegit.

Haremos que de forma obligatoria,
las nuevas construcciones incluyan,
como mínimo, la reserva del 30 %
de vivienda protegida.

Construirem l’Institut Xaloc de
Les Roquetes.

Construiremos el Instituto Xaloc
de Les Roquetes.

Ampliarem la Llar d’Infants
El Cargol de Ribes.

Ampliaremos la guardería
El Cargol de Ribes.

Construirem la segona llar
d’infants a Les Roquetes.

Construiremos la segunda
guardería en Les Roquetes.

PARA MEJORAR TUS DERECHOS
#Vivienda #Educación #Salud #ServiciosSociales
#EspacioPúblico #Seguridad #Transporte

Ampliarem l’edifici de l’ambulatori
de Les Roquetes.

Ampliaremos el edificio del
ambulatorio de Les Roquetes.

Exigirem a la Generalitat un servei
de pediatria de qualitat i un servei
d’urgència de 24 hores tots els
dies de la setmana tant a Ribes com
a les Roquetes.

Exigiremos a la Generalitat un
servicio de pediatría de calidad y
un servicio de urgencia de 24 horas
todos los días de la semana tanto en
Ribes como en Les Roquetes.

Farem efectiu el compromís
per garantir els drets socials
al municipi posant especial
èmfasi en l’estratègia d’inclusió
recomanada per la taula del tercer
sector i caminar cap a un municipi
social.

Haremos efectivo el compromiso
para garantizar los derechos
sociales en el municipio, poniendo
especial énfasis en la estrategia de
inclusión recomendada por la mesa
del tercer sector y caminar hacia un
municipio social.

Renovarem la plaça Llobregat
i aprofitarem per construir un
aparcament subterrani al centre
del poble.

Renovaremos la plaza Llobregat y
aprovecharemos para construir un
aparcamiento subterráneo en el
centro del pueblo.

Adequarem un nou aparcament
a la zona escolar i esportiva del
pavelló de Ribes.

Acondicionaremos un nuevo
aparcamiento en la zona escolar y
deportiva del pabellón de Ribes.

Millorarem els carrers, voreres i
serveis bàsics de la zona de la
Cervereta a Les Roquetes i del
casc antic de Ribes.

Mejoraremos las calles, aceras
y servicios básicos de la zona de la
Cervereta en Les Roquetes y del
casco antiguo de Ribes.

PER MILLORAR ELS TEUS DRETS
#Habitatge #Educació #Salut #ServeisSocials
#EspaiPúblic #Seguretat #Transport

Ampliarem el servei de neteja
a Ribes, Les Roquetes i a les
urbanitzacions.

Ampliaremos el servicio
de limpieza en Ribes, Les
Roquetes y las urbanizaciones.

Posarem en marxa una
aplicació mòbil perquè la
ciutadania pugui comunicar
àgilment els desperfectes de
la via pública a l’Ajuntament.

Pondremos en marcha una
aplicación móvil para que la
ciudadanía pueda comunicar
ágilmente los desperfectos de
la vía pública al Ayuntamiento.

Urbanitzarem Can LlosesCan Marcer i continuarem
treballant per millorar la resta
d’urbanitzacions.

Urbanizaremos Can LlosesCan Marcer y seguiremos
trabajando en mejorar el resto
de urbanizaciones.

Posarem en marxa el servei
municipal d’agents cívics
per millorar la convivència i el
civisme al carrer.

Pondremos en marcha
el servicio municipal de
agentes cívicos para mejorar la
convivencia y el civismo en la calle.

Recuperarem la figura dels
serenos com a vigilants
nocturns a peu de carrer i
millorarem l’enllumenat de tot
el municipi perquè volem unes
places i carrers més segurs.

Recuperaremos la figura de los
serenos como vigilantes nocturnos
a pie de calle y mejoraremos la
iluminación de todo el municipio
porque queremos unas plazas y
calles más seguras.

Promourem un programa
recuperant la figura d’Educador
de Carrer per a la millora de
la convivència, el civisme i
l’educació ambiental al municipi.

Promoveremos un programa
recuperando la figura de
Educador de Calle para la mejora
de la convivencia, el civismo y
la educación ambiental en el
municipio.

PARA MEJORAR TUS DERECHOS
#Vivienda #Educación #Salud #ServiciosSociales
#EspacioPúblico #Seguridad #Transporte

Instal·larem càmeres de
vigilància als equipaments,
espais públics i accessos a les
urbanitzacions per millorar el
civisme i la seguretat.

Instalaremos cámaras de
vigilancia en equipamientos,
espacios públicos y accesos a las
urbanizaciones para mejorar el
civismo y la seguridad.

Elaborarem un cens
d’ADN dels gossos per
controlar les defecacions als
carrers i places.

Elaboraremos un censo
de ADN de los perros para
controlar las defecaciones en las
calles y plazas.

Crearem un espai d’agilitat
canina i de relació social
per als animals de companyia,
així com un programa educatiu
per al bon tracte animal.

Crearemos un espacio de agilidad
canina y de relación social para los
animales de compañía, así como un
programa educativo para el buen
trato animal.

Potenciarem l’adopció
d’animals de companyia com una
opció responsable i solidària.

Potenciaremos la adopción de
animales de compañía como una
opción responsable y solidaria.

Ampliarem l’oferta de
transport públic allà on no hi
arriba.

Ampliaremos la oferta de
transporte público allí donde no
llega.

Incrementarem el servei de
transport a demanda TAD i
posarem en marxa el servei
adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda.

Incrementaremos el servicio
de transporte a demanda TAD
y pondremos en marcha el
servicio adaptado para personas
con movilidad reducida.

PER MILLORAR LA FEINA I PER PROMOURE
NOVES OPORTUNITATS

#Ocupació #FormacióOcupacional #Reindustrialització #Emprenedoria
#EconomiaCooperativa #ComerçLocal #Innovació #Turisme

Posarem en marxa un centre
de formació professional de
referència amb nous cicles
formatius i programes
d’ocupació per tenir més i
millors oportunitats laborals.

Pondremos en marcha un
centro de formación profesional
de referencia con nuevos ciclos
formativos y programas de
ocupación para tener más y
mejores oportunidades laborales.

Farem plans d’ocupació
municipals per a les persones
en atur amb especial atenció a
la gent jove perquè tinguin una
primera feina.

Haremos planes de ocupación
municipales para las personas en
paro, con especial atención a la
gente joven, para que tenga un
primer trabajo.

Posarem en marxa un programa
de col·laboració amb les
empreses del municipi i la
comarca per a la contractació
de persones en atur.

Pondremos en marcha un
programa de colaboración con
las empresas del municipio y la
comarca para la contratación de
personas en paro.

Ampliarem el Polígon
Industrial Vilanoveta en
més de 50.000 m2 per atraure
noves empreses i activitats
econòmiques.

Ampliaremos el Polígono
Industrial Vilanoveta en más de
50.000 m2 para atraer nuevas
empresas y actividades
económicas.

Obrirem un viver d’empreses a
Ribes i augmentarem els ajuts a
l’emprenedoria i les cooperatives
com a suport a nous projectes
d’activitat econòmica i
d’ocupació.

Abriremos un vivero de empresas
en Ribes y aumentaremos las
ayudas a emprendedores y
cooperativas como apoyo a nuevos
proyectos de actividad económica y
de ocupación.

Promourem un espai
d’innovació i recerca de
startups per donar suport a
l’emprenedoria i alhora a les
empreses del municipi.

Promoveremos un espacio de
innovación y de investigación
de startups para apoyar el
emprendimiento y, al mismo tiempo,
a las empresas del municipio.

PARA MEJORAR EL EMPLEO Y PARA PROMOVER
NUEVAS OPORTUNIDADES
#Ocupación #FormaciónOcupacional #Reindustrialización #Emprendimiento
#EconomíaCooperativa #ComercioLocal #Innovación #Turismo

Promourem, amb ajuts
econòmics i suport tècnic, la
renovació i la implantació digital
del comerç local.

Promoveremos, con ayudas
económicas y soporte técnico, la
renovación e implantación digital
del comercio local.

Potenciarem la figura del
dinamitzador comercial per
ajudar el comerç local.

Potenciaremos la figura del
dinamizador comercial para
ayudar al comercio local.

Ampliarem el suport a
l’organització i comunicació
de les fires i esdeveniments
comercials del municipi.

Ampliaremos el apoyo a la
organización y comunicación de
las ferias y eventos comerciales del
municipio.

Impulsarem el desenvolupament
del sector sociosanitari lligat a
l’Hospital de Sant Camil com a
estratègia econòmica comarcal,
de creació de nova ocupació i de
suport a les persones grans i
persones dependents.

Impulsaremos el desarrollo del
sector sociosanitario ligado
al Hospital de Sant Camil como
estrategia económica comarcal y de
creación de nueva ocupación y de
apoyo a las personas mayores y
personas dependientes.

Treballarem per consolidar
l’eix comercial de la Rambla del
Garraf com a centre d’activitat
econòmica i d’ocupació.

Trabajaremos para consolidar
el eje comercial de la Rambla del
Garraf como centro de actividad
económica y de ocupación.

Fomentarem un turisme
saludable, familiar i de qualitat
entorn del patrimoni històric i
natural del conjunt de Sotaribes, l’ermita de Sant Pau, el
Parc Natural del Garraf i els
Colls Miralpeix.

Fomentaremos un turismo
saludable, familiar y de calidad
entorno al patrimonio histórico y
natural del conjunto de Sota-ribes,
la ermita de Sant Pau, el Parque
Natural del Garraf y els Colls
Miralpeix.

Obrirem les portes del Castell
de Ribes com a espai cultural,
històric i turístic.

Abriremos las puertas del Castell
de Ribes como espacio cultural,
histórico y turístico.

#compromís #compromiso

1 #AbigailGarrido

3 #FranPerona

43 anys.
Fuster de Les Roquetes.
Té experiència en la gestió
municipal com a regidor
des del 2011. La seva
prioritat és fer avançar el
poble i que ningú es quedi
enrere.

Abigail Garrido
57 anys.
Mestra.
És l’alcaldessa de Sant Pere
de Ribes des del 2015. La
seva forma de fer política es
basa en la proximitat, el treball, la transparència i l’energia positiva. Li agrada connectar amb els veïns i veïnes
per conèixer el que realment
els preocupa.

4 #PaquiCarrasquilla

48 anys.
Integradora social.
Sempre ha estat vinculada
a les AMPA. És regidora
des del 2011. Està
compromesa amb la lluita
per millorar la vida de les
persones.

5 #AdriàSolà

28 anys.
Especialista en il·luminació
d’espectacles.
Va fundar l’entitat
Mil·lenium. És regidor
de Cultura des del 2015.
Treballa per tenir una
oferta cultural referent al
municipi.

2 #AntòniaPulido

54 anys.
Psicòloga i gerent d’un
hotel de Ribes.
És emprenedora. Destaca
la seva capacitat de gestió
i té una clara vocació per
l’atenció a les persones.

6 #AnaHerrera

43 anys.
Llicenciada en
Traducció i Interpretació.
És membre de la Casa
d’Andalusia i de l’AMPA
de l’escola Mediterrània.
Vol un poble on la gent
jove visqui a gust i tingui
oportunitats.

#equip #equipo

7 #JosepMoya

50 anys.
És regidor de Cultura i Esports de Ribes. És membre
de l’Associació de Veïns del
Palou i dels gegants vells
de Ribes. Aposta per un
municipi que sigui referent
en el seu patrimoni històric i
cultural.

11 #DavidNavarro

44 anys.
Empresari en la indústria
química.
És el president del Bàsquet
Roquetes i s’involucra en
aquest projecte municipal
per ajudar a l’esport del
municipi.

8 #SandraShimazu

40 anys.
Treballa en un restaurant
de Ribes.
És la presidenta de l’Associació Cultural Oberta Ribetana. Creu que cal assegurar la convivència entre tots
els ciutadans i ciutadanes.

12 #JosepMariaLlopart

61 anys.
Llicenciat en Biologia.
Professor d’institut jubilat.
Està molt vinculat al món
de l’educació i creu que cal
apostar per noves oportunitats formatives al municipi.

9 #JuanGarcía

31 anys.
Auxiliar d’infermeria.
President de l’Agrupació
de Balls Populars de Les
Roquetes. La seva lluita és
aconseguir un servei mèdic
millor per als veïns i veïnes
del municipi.

13 #AishwaryaCórdoba

19 anys.
Estudiant de Dret.
Està implicada en diversos
òrgans de representació
estudiantil. És activista
ecològica i lluita per tenir
un municipi més sostenible.

10 #MontseVico

35 anys.
Arquitecta a l’Ajuntament
de Barcelona.
Està afiliada a UGT.
Defensa la política amb
una base social que vetlli
pel bé comú.

14 #AlfonsMoral

50 anys.
Camioner.
És membre de l’Agrupació
de Balls Populars i de l’Associació de Voluntaris de
Sant Camil. Creu que les
persones són una prioritat
per fer avançar el municipi.

#compromís #compromiso

15 #GabrielaSchellekens

16 #JuanCarlosTortolero

46 anys.
Consultora autònoma.
Ajuda les empreses en
processos de canvi i valora
molt que l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes sigui
proper a la ciutadania.

49 anys.
Tècnic superior
d’electrònica industrial.
És membre de l’Agrupació
de Balls Populars i els seus
valors són la justícia social
i la solidaritat.

19 #MariaOlmos

41 anys.
Comptabilitat.
És membre de l’Agrupació de Balls Populars i de
l’AMPA de l’escola Santa
Eulàlia. Vol que els seus
fills creixin en un municipi
amb valors socials.

20 #PedroBerbel

51 anys.
Operari en una fàbrica.
Actualment és pensionista.
És membre de l’Associació de Festes Populars de
Les Roquetes i li preocupa
que la gent gran tingui una
bona qualitat de vida.

17 #SòniaAparicio

48 anys.
Encarregada i formadora
de caixeres en un
supermercat
Ha estat membre del Club
Patinatge Ribes i és presidenta de la Colla Drac Petit
de Ribes. Aposta per una política propera als ciutadans.

21 #NoeliaLópez

28 anys.
Tècnica d’administració
i gestió en l’àmbit jurídic.
Regidora des del 2015 i
membre dels Castellers de
Les Roquetes. Aposta per
crear ocupació vinculada a
les energies renovables i la
sostenibilitat.

18 #JoséAntonioCriado

43 anys.
Tècnic especialista
d’electrònica industrial.
Està afiliat al sindicat UGT.
Està convençut que cal escoltar les persones per fer
avançar el municipi junts.

22 #AntonioMartín

52 anys.
Emprenedor
i expert en turisme.
Regidor de Promoció
Econòmica i Turisme des
del 2015. Vol que Sant
Pere de Ribes sigui un
municipi saludable de
referència.

#equip #equipo

23 #ToniAliaga

34 anys.
Enginyer
de telecomunicacions.
Membre de l’Associació de
Festes Populars. Creu que
el futur del municipi passa
per incorporar les persones
en les decisions.

27 #EduardMartín

34 anys.
Operari de producció.
Afiliat a UGT. Ha estat
implicat en la millora de
l’accessibilitat a internet al
municipi i lluita per ajudar
les persones més vulnerables.

24 #MarcRojas

24 anys.
Graduat en Ciències
Polítiques i de l’Administració.
Treballa en una consultoria,
assessorant administracions
públiques. Aposta per un
municipi on els joves tinguin
oportunitats per treballar i
viure.

28 #MaiteCoca

77 anys.
Reconeguda llibretera de
Barcelona, ara ja jubilada.
Veïna de Vallpineda. Està
sensibilitzada amb la realitat de les urbanitzacions i
lluita en favor de la justícia
social.

25 #RosaChacón

27 anys.
Graduada en
Educació Infantil.
Col•labora en diversos projectes de l’entitat Mil•lenium
i creu que cal apostar pels
infants, ja que són el futur
del municipi.

29 #JoelSans

46 anys.
Graduat i màster
en Enginyeria.
Actualment fa el doctorat
en Ciències del Mar (UPCCSIC). És soci del Handbol
Ribes. Va ser regidor entre
2011 i 2015. Vol protegir
els drets socials.

26 #AnaMarín

46 anys.
Perruquera.
Forma part de la Unió de
Comerciants i Empresaris
de les Roquetes i vol un
Ajuntament que doni suport
a les empreses per millorar
l’economia local.

30 #NúriaFarré

53 anys.
Llicenciada en Sociologia.
Treballa en la integració de
persones amb discapacitats i és una clara defensora de la convivència,
la tolerància i la inclusió
social.

PER UN POBLE ON VIURE MILLOR
#Joventut #GentGran #Infància
#Cultura #Esports

Posarem en marxa l’Espai Jove a
Les Roquetes amb activitats i oferta
d’oci i també el Consell de Joves
Municipal.

Pondremos en marcha el Espai Jove
en Les Roquetes con actividades y
oferta de ocio y también, el Consejo de
Jóvenes Municipal.

Habilitarem un espai, l’Ateneu
de les Arts, destinat a la creació
artística al teatre de Les Roquetes i a
El Local de Ribes.

Habilitaremos un espacio, Ateneu
de les Arts, destinado a la creación
artística en el teatro de Les Roquetes y
en El Local de Ribes.

Treballarem per tenir una escola
municipal de música.

Trabajaremos por tener una escuela
de música municipal.

Adequarem nous locals
socials per a les entitats que ho
necessiten.

Adecuaremos nuevos locales
sociales para las entidades que lo
necesiten.

Posarem en marxa una escola
oficial d’idiomes municipal.

Pondremos en marcha una escuela
oficial de idiomas municipal.

Farem les obres d’ampliació de la
Biblioteca de Les Roquetes.

Haremos las obras de ampliación de
la biblioteca de Les Roquetes.

Obrirem el Teatre de les Roquetes
amb oferta cultural de teatre, música,
dansa i cinema.

Abriremos el Teatro de Les Roquetes
con oferta cultural de teatro, música,
danza y cine.

Acabarem l’adequació de El Local
com a centre cultural, cívic i d’arts
escèniques de referència.

Acabaremos la adecuación de El
Local como centro cultural, cívico y de
artes escénicas de referencia.

Farem la nova pista poliesportiva
coberta al pavelló de Les Roquetes.

Haremos la nueva pista polideportiva
cubierta en el pabellón de Les Roquetes

Construirem els nous vestuaris del
Camp de futbol de Ribes.

Construiremos los nuevos vestuarios
del campo de fútbol de Ribes.

Farem un camp de futbol 7 de
gespa artificial al costat del Camp de
futbol de Les Roquetes.

Haremos un campo de fútbol 7 de
césped artificial junto al campo de fútbol
de Les Roquetes.

POR UN PUEBLO DONDE VIVIR MEJOR
#Juventud #PersonasMayores #Infancia
#Cultura #Deportes

Reordenarem la zona esportiva de
la piscina de Les Roquetes amb
la construcció d’uns nous vestidors i
dignificarem l’equipament per donar
un nou impuls a les activitats
esportives.

Reordenaremos la zona deportiva
de la piscina de Les Roquetes
Roquetes con la construcción de unos
nuevos vestuarios y dignificaremos
el equipamiento para dar un nuevo
impulso a las actividades deportivas.

Farem una gran zona d’oci familiar
i esportiu connectant la Pineda de
Vilanoveta (amb noves barbacoes,
servei de bar, lavabos) i el Parc
Central amb un nou projecte referent
que serà un espai d’oci familiar i
esportiu natural i sostenible.

Haremos una gran zona de ocio
familiar y deportivo conectando la
Pineda de Vilanoveta (con nuevas
barbacoas, servicio de bar, aseos) y
el Parc Central con un nuevo espacio
referente de ocio familiar y deportivo
natural y sostenible.

Posarem en marxa nous ajuts per
a activitats esportives i culturals
adreçades als nens i als joves del
nostre municipi.

Posarem en marxa el projecte de
municipi saludable recuperant i
creant noves rutes verdes, camins
i activitats que vinculin els espais
naturals amb els hàbits saludables de
les persones.

Posarem en marxa un programa de
nous serveis de suport a la gent gran
(menjar saludable a domicili, bugaderia,
acompanyament...) així com uns ajuts
per a la instal·lació d’ascensors i
cadires d’escala elèctriques perquè
puguin viure al màxim de temps
possible de manera autònoma a casa
seva.
Obrirem un centre de dia a Les
Roquetes per a les persones que ho
necessitin i exigirem alhora que la
Generalitat doti el municipi de més
places públiques.

Farem de l’edifici de Can Pau Roig un
centre de referència en la investigació i
suport a la dependència.

Pondremos en marcha nuevas
ayudas para actividades deportivas y
culturales dirigidas a niños y jóvenes
del municipio.

Pondremos en marcha el proyecto
de municipio saludable recuperando y
creando nuevas rutas verdes, caminos
y actividades que vinculen los espacios
naturales con los hábitos saludables de
las personas.

Pondremos en marcha un programa
de servicios de apoyo a las personas
mayores (comida saludable a domicilio,
lavandería, acompañamiento...) así
como ayudas para la instalación
de ascensores y sillas de escalera
eléctricas para que puedan vivir
el máximo tiempo posible de forma
autónoma en su casa.
Abriremos un Centro de día en
Les Roquetes para las personas que lo
necesiten y exigiremos a la Generalitat
que dote de más plazas públicas en el
municipio.

Haremos del edificio de Can Pau
Roig un centro de referencia en la
investigación y apoyo a la dependencia.

PER AVANÇAR CAP A UN FUTUR MILLOR
#Sostenibilitat #Solidaritat #Diversitat
#CohesióSocial #DemocràciaOberta

Implantarem un nou model de
gestió dels residus més eficient
i més respectuós amb el medi
ambient.

Implantaremos un modelo de
gestión de los residuos más
eficiente y más respetuoso con el
medio ambiente.

Impulsarem projectes
municipals sostenibles i
d’energies renovables per a la
lluita contra el canvi climàtic
com la biomassa o l’energia
fotovoltaica a tots els equipaments
municipals.

Impulsaremos proyectos
municipales sostenibles y
de energías renovables para
luchar contra el cambio
climático como la biomasa o la
energía fotovoltaica en todos los
equipamientos municipales.

Posarem en marxa l’Agència
Local de l’Energia per assessorar
totes les persones i activitats
econòmiques del municipi a ser
més eficients i sostenibles.

Pondremos en marcha la Agencia
Local de la Energía para asesorar
a todas las personas y actividades
económicas del municipio para que
sean más eficientes y sostenibles.

Treballarem per millorar la
Cultura de l’Aigua, renovant la
xarxa, educant per al seu estalvi
i promovent un major control
municipal amb un canvi de l’actual
sistema de gestió.

Trabajaremos para mejorar la
Cultura del Agua, renovando la
red, educando para su ahorro y
promoviendo un mayor control
municipal, con un cambio del
actual sistema de gestión.

Treballarem perquè els boscos
de Sant Pere de Ribes estiguin
nets i sense riscos d’incendis.

Trabajaremos para que los bosques
de Sant Pere de Ribes estén limpios
y sin riesgos de incendios.

Farem que la riera de Les
Roquetes sigui un passeig de
vianants.

Haremos que la riera de
Les Roquetes sea un paseo
peatonal.

Farem el carril bici i de vianants
que acabi d’enllaçar Ribes i Les
Roquetes.

Haremos que el carril bici y
peatonal termine de enlazar Ribes y
Les Roquetes.

Solucionarem l’enllaç de
vianants de Ribes amb Vallpineda
i de Mas Alba amb Sitges.

Solucionaremos el enlace
peatonal de Ribes con Vallpineda
y de Mas Alba con Sitges.

PARA AVANZAR HACIA UN FUTURO MEJOR
#Sostenibilidad #Solidaridad #Diversidad
#CohesiónSocial #DemocraciaAbierta

Posarem en marxa el programa
Sant Pere de Ribes Smart per
aplicar la tecnologia al servei d’un
municipi digital, innovador i més
sostenible tant en l’àmbit ambiental
com social.

Pondremos en marcha el programa
Sant Pere de Ribes Smart para
aplicar la tecnología al servicio de un
municipio digital, innovador y más
sostenible, tanto a nivel ambiental
como social.

Treballarem per tal que els nostres
carrers, places i equipaments
siguin totalment accessibles.

Trabajaremos para que nuestras
calles, plazas y equipamientos sean
totalmente accesibles.

Impulsarem les accions del
Pla d’Igualtat Municipal en
col·laboració amb les associacions i
xarxes per a la igualtat del municipi.

Impulsaremos las acciones del
Plan de Igualdad Municipal en
colaboración con las asociaciones y
redes por la igualdad del municipio.

Posarem en marxa un programa
de foment de l’autonomia personal
i inclusió laboral per a persones
amb discapacitat.

Pondremos en marcha un programa
de fomento de la autonomía personal
e inclusión laboral para personas con
discapacidad.

Millorarem les Oficines d’Atenció
Ciutadana, la resposta a la
ciutadania i el servei telemàtic de
l’Ajuntament posant en marxa una
aplicació mòbil per a la tramitació
i la participació ciutadana.

Mejoraremos las Oficinas de
Atención Ciudadana, la respuesta a la
ciudadanía y el servicio telemático del
Ayuntamiento poniendo en marcha una
aplicación móvil para la tramitación y
la participación ciudadana.

Crearem el Consell Ciutadà
Municipal de Sant Pere de Ribes.

Crearemos el Consejo Ciudadano
Municipal de Sant Pere de Ribes.

Millorarem la comunicació de
l’Ajuntament, modernitzarem la
seva pàgina web i reobrirem la ràdio
municipal.

Mejoraremos la comunicación del
Ayuntamiento, modernizaremos su
página web y reabriremos la radio
municipal.

www.abigailgarrido.cat

Download the platform
in English
Promoviendo la
gestión forestal
sostenible
www.pefc.es

Télécharger le programme
en français

