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CANDIDATURA ELECCIONS 2019

Magdalena Perelló Frontera
“de can Coramet”

Pere Joan Llompart Beltran
“de Tirasset”

Sílvia Ribas Nicolau
“de can Damià des Forn”

Antònia Perelló Florit
“de can Bernat es Fuster”

Bartomeu Ripoll Planas
“de can Gelat”

Antoni Alomar Torrens
“de sa Sínia”

Betty Rodríguez Fiol
“de can Ricard”

Gabriel Perelló Perelló
“des Serral”

Maria Oliver Perelló
“de can Revull”

Joaquín Capó Martínez
“de can Bonjesús”

Caterina Gelabert Perelló
“de can Coramet”

Cristòfol Riera Solé
“de cas Cabo”

Jaume Alomar Serra
“de can Coves”

Joan Miquel Llobera Sastre
“Joan Miquel”

Nadal Cardell Perelló
“de Vinagrella”

Gabriel Vicens Mir
“Biel Vicens”

AMB TOTES 
I TOTS,
REFERMEM 
EL CANVI

 Amb Totes 
I Tots,
 Refermem 
El Canvi

Miquel Guardiola Capó
“de ca s’Alaroner”

Francesca Bauzà Gelabert 
“de can Bisco”



www.mesperllubi.cat
www.facebook.com/mes.per.llubi
mesperllubi@gmail.com

PER UN AJUNTAMENT OBERT, PROPER I PLURAL
- La importància de l’acord i el consens. Continuarem apostant per la pluralitat i el pacte 
polític per a Llubí.

- La participació i la transparència com a model. Refermarem el nostre compromís amb les 
consultes ciutadanes, la proximitat i la transparència en la gestió.

-- La informació i l'atenció a les persones, essència del bon govern: activarem encara més la 
informació municipal, promourem la comunicació interactiva i reforçarem l'atenció ciutadana.

- El suport indispensable a la xarxa associativa. Continuarem fent costat a les entitats i les 
associacions de Llubí com a principal garantia d'un poble viu i participatiu.

PER UN POBLE DINÀMIC I ACTIU
- El suport a l'activitat econòmica responsable. Fomentarem la producció local, les petites 
empreses, el turisme sostenible i el treball autònom.

-- La fiscalitat justa, garantia del benestar. Continuarem amb la contenció de la fiscalitat 
municipal i amb la bonificació, per tal d'evitar desigualtats i afavorir bones pràctiques i 
iniciatives d'interès públic.

- El valor del nostre patrimoni. Afavorirem els entorns comercials, les fires tradicionals, 
artesanes i els mercats, el punts d'interès gastronòmic i etnològic, les rutes turístiques i els 
allotjaments d'interior.

-- El suport a l'agricultura i al món rural. Vetlarem per mantenir el caràcter agrari del nostre 
municipi, millorarem l'assessorament a l'activitat agrària, fomentarem l'agricultura integrada 
i la valoració dels productes de proximitat.

- El foment de la iniciativa i l'ocupació. Potenciarem l'assessorament a emprenedors (tràmits 
i gestions de nous projectes). Continuarem l’adhesió als programes del SOIB.

PER UN ENTORN SOSTENIBLE I UN POBLE SOLIDARI
-- El bon ús dels recursos naturals. Treballarem per l’ús responsable dels recursos, la reducció 
de residus i una major eficiència energètica.

- La correcta gestió dels residus. Impulsarem el reciclatge i optimitzarem la gestió del punt 
verd.

- La naturalització dels espais urbans. Impulsarem un pla d'embelliment a Llubí. Continuarem 
la neteja d'espais i camins de manera programada.

-- El nostre compromís amb la solidaritat. Continuarem amb les iniciatives solidàries del 
nostre poble. Establirem criteris ètics en les compres de béns i serveis municipals. 
Desplegarem campanyes de sensibilització contra la pobresa, el racisme i la discriminació.

PELS ESPAIS PÚBLICS AL SERVEI DE LES PERSONES 
- La voluntat d'aconseguir un poble cuidat i arreglat. Prioritzarem el manteniment, el bon ús, la 
neteja i la conservació dels equipaments municipals i els espais públics.

- La millora i optimització dels espais. Adequarem els espais existents a les noves necessitats 
(Biblioteca, Teatre, Casal d'Entitats). Millorarem l'accessibilitat dels espais públics.

-- La importància de la planificació. Enllestirem les Normes Subsidiàries, la reforma progressiva de 
l’enllumenat públic i de la xarxa de pluvials. Farem un estudi de mobilitat urbana.

PER L’ATENCIÓ PRIORITÀRIA A LES PERSONES 
- Una mirada jove per Llubí. Crearem el Consell de Joventut per tal d'escoltar i recollir les propostes i 
inquietuds dels nostres joves.

- El compromís amb la gent gran. Fomentarem la implicació dels majors en la vida social del poble i 
l’intercanvi intergeneracional. Planificarem activitats i iniciatives a través d'un Consell de la Gent Gran.

-- L'atenció a les persones dependents. Reforçarem el programa d'envelliment actiu i de reforç de 
l'autonomia personal.

- La prioritat dels serveis socials i la salut. Promourem el voluntariat i els programes per a 
l’autonomia de les persones , el benestar i la salut en coordinació amb els serveis socials i sanitaris.

- La corresponsabilitat, eina per a la igualtat entre dones i homes. Lluitarem per evitar qualsevol 
violència, discriminació o desigualtat per raó de gènere o sexe. Incorporarem la perspectiva de gènere 
en el disseny i aplicació de les polítiques municipals.

PER L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I ELS ESPORTS
- L'educació, garantia de llibertat, igualtat i futur. Acabarem i equiparem l'escoleta. 
Posarem la necessitat d'una futura escola a l’agenda, i mentrestant ens implicarem 
en les millores de l'escola actual. Crearem un Consell de la Infància.

-- L'activitat física, una millor qualitat de vida. Millorarem les instal·lacions 
esportives (futbet, camp de futbol, pistes de tennis, petanca, etc.) per tal de 
promoure l'esport i el lleure a totes les edats. Rehabilitarem nous espais, renovarem 
equipaments al poliesportiu i crearem rutes saludables al nostre municipi.

- La importància de la nostra cultura i patrimoni. Reforçarem la valoració i 
visualització del nostre patrimoni (senyalització i difusió). Consolidarem la 
diversitat de l'oferta cultural. Activarem el nou espai sociocultural de sa Farinera.

-- L'estima per la nostra llengua i cultura. Mantendrem el compromís amb la 
llengua i cultura pròpies com a eines d'integració, convivència i llibertat per tal 
d'aconseguir una societat inclusiva i cohesionada.
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