
Amb TU fem Alpicat



Benvolguts/des,

Poc podia imaginar-me quan vaig entrar a I'Ajuntament com a regidor, arafa
dotze anys, que avui tindria el privilegi de poder encapçalar la llista de CiU
per optar a I'alcaldia del poble on vaig néixer.

Avui, amb I'experiència obtinguda durant aquests darrers temps a I'equip de
govern, tinc la il'lusió i el compromís de continuar treballant per tots vosaltres
al capdavant d'aquest Ajuntament.

Han estat uns anys de feina i dedicació en diferents àrees, en contacte
permanent amb moltes persones i entitats. I això, gràcies al suport i a la
confiança rebuts sempre per part de l'alcalde Pau Cabré, m'ha permès
adquirir una experiència vital de cara al futur.

El camí recorregut m'omple, però el camí que resta per fer a Alpicat és el
que m'impulsa a donar aquest pas. Ara, amb 43 anys, em sento preparat i

motivat per fer front a aquest nou repte que donarà continuitat a la feina ben
feta fins ara, però que estarà dotat de noves idees i de la determinació d'un
equip renovat, transversal, preparat i dinàmic, disposat a escoltar i a ajudar

a tot aquell que ho necessiti.

Treballar pel teu poble i per la teva gent és molt gratificant, i

per això hem configurat un equip en el que tots compartim
I'objectiu comú de fer un Alpicat més fort, més pròsper.
Un poble unit, que cuidi la seva gent gran, que formi els
joves en valors. Que ajudi el comerç i totes les seves
associacions. Amb bones instal.lacions i equipaments.
Un municipi referent per a la cultura, la tradició i l'esport.

En resum, fer d'Alpicat un bon municipi per veure i un
immillorable lloc per vture.

Estigueu segurs que en aquest nou camí
actuarem amb compromís, transparència i

sentit comú, i per això espero i desitjo poder
comptar amb la vostra confiança i supoft.

Moltes gràcies a tots i a totes,

Joan Gilart Escuer



Programa Electoral de C¡U.
Economia i suport a I'emprenedor

,,/l Creaciô d'un Centre Empresarial per a emprenedors (CEl).
I Potenciació del comerç amb ajuts i beneficis fiscal.

/l lnstauració de microcrèdits de suport a la iniciativa emprenedora.
./l Suport a les iniciatives empresarials que s'estableixin en locals comercials buits.

I Dinamització de la Borsa de Treball.
I lmpuls i professionalització de la Fira Alpicat.

Joventut
/ I Creacií del Punt Jove, un nou centre que aglutini tots els serveis i les activitats de la

gent jove.
/l Posada en marxa d'un espaid'estudi compartit.

I Nou servei d'assessorament, orientació i formació gratuiTa per tal d'oferir als joves
més oportunitats laborals.
I Dinamització dels Cursos d'lniciació de Tècnics Esportius (CIATE) i dels cursos de
monitor de lleure.

Habitatge
I lnstauració del Servei gratuit d'informació i assessorament en temes d'habitatge
adreçat a joves de 18 a 35 anys, per tal de promoure I'emancipació juvenil.

/l Borsa jove d'habitatge de lloguer.

Participació ciutadana
,/ I Crear una comissió formada per professionals independents residents a Alpicat per

tald'assessorar en els principals eixos d'actuació municipal.
/ t Creacio de la Comissió de Festes, amb representació de diferents entitats i

associacions d'Alpicat.

Gultura

,/l Edició d'una revista local periòdica i gratuïta.
I Dinamització de les entitats culturals.

/l Nou serueide cessió de locals d'assaig per a grups musicals, teatre i ball.
I Rellançament de la ràdio locald'Alpicat per fomentar la informació.

/l Elaboració d'una programació cultural estable a La Unió.

Ensenyament
/l Sot'lÍc¡tar al Departament d'Ensenyament la creació de l'lnstitut de Secundària,

aportant els terrenys i donant les màximes facilitats per optar al projecte.
I Col'laboració i suport amb el CEIP Dr. Serés i les Escoles Bressol.
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Noves Tecnologies

/ I lnstal.lació de fibra òptica per tal de millorar les telecomunicacions.
I Potenciació de les Tecnologies de la lnformació i la Comunicació (TlC) i de les xarxes
socials per connectar els ciutadans i I'Ajuntament.

/ I Creaciô d'una App amb informació d'esdeveniments, actes i comunicacions.
I Facilitar la instal.lació de més xaxa Wi{i en diferents punts d'Alpicat.

Esports
/ I Noves piscines i rehabilitació del conjunt de les instal.lacions.
/ I Construcció de noves pistes de pàdel, amb la instal.lació d'un sistema online de

reserva.
I Adequació de les instal.lacions del pavelló esportiu i del gimnàs.

/ I Creaciô de la Gala de I'Esport, amb l'objectiu de potenciar i reconèixer anualment els
millors clubs i esportistes d'Alpicat.

lnfraestructures
/ I Reorientació urbanistica i comercial de la zona del Ludic Park.
/ lPrograma d'arranjament dels camins d'Alpicat.
/ I Condicionament del conjunt de l'avinguda del Parc i construcció de la rotonda a la

cruilla de I'avinguda del Parc amb delcarrer Raimat.
I Continuació del pla de recepció de serueis de les urbanitzacions.
I Negociació amb les distribuidores de llum per tal de garantir la qualitat del servei.

/ I Millora de la pavimentació i clavegueram del carrer Major.

Sostenibilitat i medi ambient
/ I Creactô de noves vies verdes i d'espais d'interès natural.
/ I lnstal.lació de nous contenidors.

I Millora de la recollida de residus delseruei de deixalleria.
I lnstal.lació de sistemes d'estalvi energètic en els edificis municipals.

Seguretat
I lnstauració de mesures preventives perevitarvandalismes en espais de domini públic.

Serveis socials
I Dinamització de les activitats i tallers per a la gent gran.

/ tR¡uts a les famílies, amb persones amb dependència, en els desplaçaments al Centre
de Dia i en els acompanyaments a visites mèdiques.
I Enfortiment del fons social per tal que cap ciutadà amb dificultats econòmiques es
quedi sense tenir cobertes les necessitats bàsiques.


