QUI SOM

serveis i infraestructures dels
diferents àmbits que ens afecten
(atenció a la ciutadania, mobilitat

Som un grup de persones, dones i

sostenible, benestar social, sanitat,
educació, urbanisme, medi ambient, etc.).

homes (veïns de Sant Quirze Safaja),
amb iniciativa i capacitat de treball.
Volem escoltar i recollir les propostes de

Compartim una mateixa
inquietud:

millorar el nostre

poble, dotar-lo de serveis

i apropar-lo

als ciutadans.

tothom, crear debat i crítica, amb
l'objectiu de

decidir i construir, entre

tots, el poble que ens mereixem. És per
aquest motiu que

El nostre grup no té un perfil
polític. Som persones professionals
amb formacions acadèmiques en
diferents àmbits (enginyers en gestió

creiem plenament en

els processos de participació
ciutadana per a la comunicació de les
accions necessàries per al poble i per a
la presa de decisions, considerant les
necessitats, idees i opinions de tots.

territorial, urbanisme i medi ambient,
enginyers en noves tecnologies, experts
Nosaltres creiem que, en l'àmbit de la

en administració i logística,
professionals de l’economia d’empresa i
dinamització d'activitats econòmiques,
acadèmics en ètica i política, etc.).

Portem diversos anys a l’ajuntament
com a regidors, i

coneixem el

política municipal,

quasi tot el que es

pot aconseguir depèn, en gran
mesura, de la voluntat dels alcaldes i
regidors que governen els
ajuntaments, així com del temps que
hi dediquin al poble.

funcionament de l'administració
pública i les eines que posa a

Precisament, pel fet de ser un poble

disposició dels municipis. Aquest fet

petit,

influencia positivament en les
nostres

capacitats de gestionar el

poble (obtenció d'instruments i eines
per a un millor funcionament, cerca
d'ajuts econòmics, adhesió a projectes

·

europeus, col laboració amb entitats,
etc.), per així assolir la

millora dels

per atendre les necessitats dels

ciutadans del poble, és fonamental
dotar-lo de serveis, equipaments
accessibles i infraestructures, fet que,
alhora,

pot atorgar al nostre municipi

l'atractiu necessari per a aquells que
escullin Sant Quirze Safaja com a
possibilitat per viure-hi.

PER QUÈ US
DEMANEM EL VOT?
Perquè volem treballar
proactivament i de forma
participada amb el conjunt dels
ciutadans en les diferents ÀREES
D'INTERÈS

MOBILITAT: Connexió entre les urbanitzacions, nucli del poble, equipaments,
comerços i restaurants,

facilitant el trànsit dels vianants i l'ús de la bicicleta.

MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC: En freqüència i rutes, per a la connexió de
Sant Quirze Safaja amb els pobles del Moianès i amb altres àrees urbanes
properes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Detecció de les necessitats dels col·lectius i treball
de forma participada, integrant a tots els ciutadans, per a la presa de decisions i
per a l’execució d’accions. Comissions de treball de tots els temes.

SEGURETAT: Anàlisi de solucions de seguretat efectives i dutes a terme en
altres municipis. Presa de decisions conjuntes i execució de les accions pertinents
per a la protecció de les llars.

PER QUÈ US
DEMANEM EL VOT?
URBANISME: Anàlisi i cerca de solucions

ENSENYAMENT: Proactivitat per
assolir

l’escola definitiva, mitjançant el

treball conjunt amb el Departament
d’Ensenyament.

Integració de la Llar

d’Infants dins l’escola, incrementant

a les mancances en infraestructures
(enllumenat i clavegueram)

i en

urbanisme. Conversió de “l’eix comercial”
en

Vial Cívic.

l’eficiència i qualitat dels serveis.

MEDI AMBIENT I CANVI
BENESTAR SOCIAL: Vetllar per la correcta

CLIMÀTIC: Accions i suport a la transició

funcionalitat de tots els serveis en matèria

energètica de les llars i equipaments,

de benestar social oferts pel Consell

proactivitat en el foment d’energies

Comarcal.

Acompanyament continuat a

les persones amb necessitats.

renovables i eficiència energètica.
Promoció dels

sistemes d'estalvi i

recollida d'aigua. Protecció i
natura i biodiversitat.

COHESIÓ CIVICA: Creació d’un espai cívic

potenciació de la

accessible i obert al poble, comissions per

Cerca de solucions als

al foment de la participació dels ciutadans,

contaminació acústica.

eines i estratègies per a la

problemes de

connexió entre

les persones i les activitats econòmiques,

GOVERNANÇA: Els valors de la nostra

millora de les zones verdes per incrementar

gestió es fonamenten en la

l’atractiu i ús, i

adaptació d’espais per al

participació

ciutadana, transparència i servei a les
persones d'una forma propera, creativa i

gaudi i l’esport.

inclusiva.

SUPORT A LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES: Consideració de les
activitats econòmiques del poble,

suport als

negocis locals i cerca d’eines per al seu
creixement. Suport a les activitats del
medi rural, per a la seva gestió sostenible,
ambiental i econòmica. Foment del
cooperativisme de consum i treball.

www.facebook.com/Independents-SQS-PM126967654008930
www.instagram.com/isqs2019

http://independents-sqspm.org

hola.isqs@gmail.com

