municipal
per Sant Miquel de

Unió Municipal hem decidit no posar cartells electorals per motius estètics i mediambientals.
Creiem que amb aquest programa que teniu a les mans disposeu de tota la informació sobre la
nostra proposta, el nostre equip i els nostres candidats.

municipal

Bona primavera a tothom!
Som a les portes d'unes eleccions en les que per primer cop podrem donar el nostre vot pel
govern de S.M. de Balenyà!
El nostre grup d'UNIÓ MUNICIPAL, vam presentar-nos a les passades eleccions i vam assolir
l'alcaldia de Seva, aquest fet ha portat uns canvis substantius al municipi: el primer ha estat
trencar amb 32 anys d'un mateix alcalde i amb això, hem contribuït decididament a trencar
unes dinàmiques de govern molt obscures, hem generat un nou estil de gestió i comunicació,
a més de donar l'oportunitat a totes les llistes de renovar i prendre aire, cosa sempre positiva
en una democràcia; l'altre fet important, ha estat la constitució de l'EMD de S.M. de Balenyà,
que a més de millorar l'atenció a les persones amb l'obertura de l'oficina a Balenyà, de
potenciar l'ús del casal i d'equilibrar les inversions entre els dos pobles, ens dota d'una
autonomia a tots els veïns que mai havíem tingut fins ara.
La nostra experiència en el govern de Seva, gestionant els dos pobles, essent equitatius per
totes les parts i aplicant transparència i el sentit comú, ens abandera com la millor opció per
fer el desplegament i garantir el bon funcionament del nou consistori de S.M. de Balenyà.
UNIÓ MUNICIPAL som un nombrós equip de treball, exigents amb nosaltres mateixos, oberts
al diàleg i a l'entesa, amb un grau d'autocrítica elevat i amb el convenciment que la millor
manera de governar és fent que el poble decideixi des d'un punt de vista privilegiat amb tota
la informació i la màxima transparència.
UNIÓ MUNICIPAL

Candidats. Èric Vila, Carles Bartrina, Inés Puigneró, Núria Alfaro i Ramon Bonet

Equip de treball. Fortià Coromina, Merçe Mauri, Montse Coromina, David Altimir, Jordi
Codina, Josep Sayós, Marta Calle, Èric Vila, Carles Bartrina, Inés Puigneró, Núria Alfaro i Ramon
Bonet.

Grup de suport. Benet Puigneró, Anna Pujols, Josep Mauri, Camil Coromina, Joan Soler,
Susana Tremps, Jordi Benet, Núria Codina, Ramon Bonet, Andreu Ulied, Núria Coromina, Lluis
Quintana, Ernest Codina.
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Ser candidat d'Unió Municipal a l'alcaldia
de S.M. de Balenyà és un repte, un orgull i
una motivació. Després de quatre anys
exercint d'alcalde del municipi de Seva, on
hem adquirit una molt bona experiència en
la gestió de les administracions públiques,
en peticionar subvencions i en eficiència
en els serveis públics, es presenta una
nova etapa plena d'il·lusió, amb moltes
ganes de treballar amb la proximitat que
ens dóna el nou Ajuntament i el repte de
crear les noves estructures que ens
permetran decidir des de Balenyà i per
Balenyà. El grup d'UNIÓ MUNICIPAL està
format per un grup de gent competent i
que s'estimen el nostre poble fins a l'últim
racó; aquest fet, em dóna la tranquil·litat
d'afrontar aquesta propera legislatura, si
així ho voleu tots els veïns i veïnes de S.M.
de Balenyà.

Èric Vila de Mas
Alcaldable per S.M. de Balenyà

Consell de participació

El nostre poble sempre s'ha organitzat, de
vegades per obligació i de vegades per
vocació, al voltant d'entitats i estructures on
la presa de decisions s'ha fet de manera
dialogada entre un grup de gent que
voluntàriament s'han trobat per donar
forma a diferents projectes. Entitats com
l'Associació de veïns, el Gallaret, els Tonis, els
grups que han crescut al voltant del teatre,
entitats esportives, l'Associació de jubilats, o
fins i tot l'escola Basseroles i l'escola bressol
El Menut, es caracteritzen pel seu
funcionament basat en la participació de les
persones.
Des d'UM pensem que aquest estil és el que
hem de saber consolidar en la nova
estructura de govern del poble. Per això
proposem la creació d'un Consell de
Participació que garanteixi el diàleg fluid
entre els representants i els veïns del poble.
Ens imaginem que les decisions que afectin
el present i el futur del poble puguin ser
preses amb l'aportació de tothom.

Ens comprometem a impulsar la creació
d'aquest consell amb la participació
necessària de totes les forces representades
al govern del poble, però la volem oberta a
tots els veïns que vulguin fer aportacions,
propostes, comentaris que puguin contribuir
a millorar la gestió de tots els aspectes:
culturals, educatius, urbanístics,
mediambientals, etc…; aquesta participació
podrà prendre diferents formes: comissions
de treball, moments d'assemblea de veïns, i
fins i tot consultes directes o referèndums,
en funció de la temàtica o la dimensió dels
diferents projectes. Per això aquest consell
tindrà un caràcter voluntari i no remunerat.
Aquesta no és una idea nova, però la
participació ciutadana a les polítiques
públiques és una de les vies més
innovadores en el perfeccionament de la
democràcia. Cada vegada trobem més
experiències d'aquest estil sobretot en
l'àmbit de la gestió municipal.
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Unió Municipal presenta els seus candidats
El passat diumenge dia 26 d'abril, al teatre de Balenyà, Unió Municipal
va presentar els seus candidats a les properes eleccions municipals.
L'Èric Vila, actual batlle de Seva, és el candidat que Unió Municipal
presenta com a Alcalde de S.M. de Balenyà. Al mateix temps es van
presentar els quatre candidats a Regidors que entrarien a formar part
del govern del poble. A més de presentar l'equip de candidats i de
col·laboradors, Unió Municipal va demanar als veïns i veïnes d'ajudarlos a situar els quatre regidors ordenats del primer al quart, a través
d'un acte participatiu, amb unes butlletes i unes urnes. Així doncs,
l'ordre dels candidats serà: Carles Bartrina, Inès Puigneró, Núria
Alfaro i Ramon Bonet.
Aquest gest, més que simbòlic, va servir per presentar el caràcter
clarament participatiu que tindrà el programa de govern que Unió
Municipal presenta pel poble de Balenyà.
A la sala hi havia membres de la llista d'ERC-Seva, amb en Xavier
Rierola al capdavant, amb qui Unió Municipal ha segellat un acord. En
el marc d'aquest acord, seran els vots que els electors donaran a la
llista d'ERC-Seva que permetran designar els regidors que UM
presenta al poble de Balenyà.

Àrea de Serveis a les persones
Educació, Benestar i salut i Família.

EDUCACIÓ “L'educació no canviarà el món,
però canvia les persones que poden canviar el món”
Paolo Freire.

L'educació és un dret fonamental de totes les
persones que contribueix a fer-nos més lliures,
justos i solidaris. Pensem que és important cuidar
les escoles del poble, però també ens sembla que
cal considerar l'educació més enllà de l'àmbit
escolar.
ESCOLES
· Pretenem acompanyar els equips d'El Menut i de les
Basseroles perquè continuïn construint un projecte
educatiu sòlid, coherent, on l'infant en sigui l'eix
central, però on no falti diàleg amb les famílies i la
resta del poble.
· Dialogarem amb els equips i amb les associacions
de famílies per intentar resoldre les necessitats que
es presentin amb eficàcia i diligència.
· Tenim la idea d'impulsar la creació d'un Consell
Escolar del poble per promoure ponts de diàleg
entre els equips d'ambdues escoles: harmonització
dels projectes educatius, creació de projectes
pedagògics que permetin el coneixement del
nostre entorn geogràfic i cultural més proper.
· Volem reforçar el vincle de l'IES Tona amb el poble,

per afavorir que tant el nostre poble com el mateix
institut es reconeguin com a propis.
EDUCACIÓ DEL TEMPS LLIURE
·Ens sembla important promoure les iniciatives
d'educació del temps lliure adreçades a infants,
joves i adults, fonamentats en el voluntariat i
l'intercanvi de sabers i del diàleg intergeneracional,
a partir de propostes de cursos, tallers i altres
iniciatives.
· Creiem que cal augmentar el ventall de possibilitats
de formació artística i musical, explorant fórmules
de col·laboració amb altres centres dels pobles
veïns.
· Treballarem perquè els infants i joves del nostre
poble puguin disposar d'un temps i d'uns espais de
lleure de qualitat. Trobem fonamental oferir-los
espais autogestionats on els joves del poble de
totes les edats puguin trobar-se entre ells per donar
forma a les iniciatives i projectes que vulguin.

BENESTAR I SALUT “El benestar i la salut
no ho és tot però sense això, tota la resta no és res”
Arthur Schopenhauer.

Considerem el benestar en un sentit ampli i
treballarem pel dret de totes les persones a tenir

una vida amb unes bones condicions de salut física i
mental. Ens sembla fonamental aprofundir la
dimensió de comunitat del nostre poble, afavorint la
coordinació entre els diferents serveis de salut i
donant suport decidit a les associacions o iniciatives
solidàries.
· Promourem un consell de salut. Un espai on
s'identifiquin necessitats i on es decideixin accions
o projectes.
· Alimentarem la xarxa de solidaritat entre veïns,
sigui a nivell d'entitats com ara el Banc d'aliments, o
iniciatives a nivell personal.
· Treballarem per una major integració entre el
Centre de dia i el Servei d'ajuda a domicili.
·Analitzarem la demanda de cursos promoguts per
l'EMD per modificar horaris o impulsar nous cursos
per a totes les edats.
· Millorarem l'oferta de productes naturals i
saludables al bar del casal per prevenir problemes
d'alimentació i salut.
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FAMÍLIA “Els nens aprenen el que viuen”
Dorothy Lawholte.

Volem considerar les necessitats específiques de
cadascuna de les diferents edats dels veïns i veïnes
del poble, al mateix temps que ens sembla
fonamental d'afavorir el diàleg entre persones de
diferents edats.
· Promourem la creació de moments d'intercanvi i
diàleg entre famílies, d'infants de diferents edats.
· Continuarem apostant pel Centre de dia i d'acord
amb l'Associació de Jubilats donarem forma a les
demandes concretes que es puguin proposar, en
forma de tallers, cursos o altres iniciatives.

Àrea de Cultura
Cultura, entitats i esports.

CULTURA “La cultura dóna a l'home la
capacitat de reflexionar sobre ell mateix. És ella la
que ens fa éssers específicament humans, racionals,
crítics i èticament compromesos” UNESCO, 1982,
Declaració de Mèxic.

La manca d'infraestructures i recursos no ha privat
mai a Balenyà de ser un poble molt participatiu i
dinàmic culturalment. Ara, que comença una nova
etapa d'autogestió creiem primordial resoldre els
dèficits d'infraestructures i potenciar la identitat
local. D'altra banda, també volem vetllar per la
difusió de la cultura i el coneixement. Els avenços
tecnològics i científics han modificat la naturalesa
de les relacions socials, i creiem que la cultura és
bàsica per a un autèntic desenvolupament de
l'individu i la societat.
· Establirem un pont de diàleg entre les associacions
del poble, les escoles, les entitats culturals i
esportives per crear una xarxa sociocultural de
caire local, però cohesionada, dinàmica i sostenible.
· Promourem la creació d'un arxiu de patrimoni local i
històric amb documents gràfics i escrits per tal de
vetllar per la nostra identitat i el nostre patrimoni.
Estudiarem, també, la possibilitat de publicar des

del consistori un llibre d'història i patrimoni local.
· Mantindrem un ampli suport a les festes i activitats
tradicionals, i promourem una regeneració de la
dinàmica d'activitats culturals, incentivant la
creació de cicles culturals, jornades de divulgació
científiques-culturals, tallers...
· Continuarem amb les fases de reformes al teatre
perquè tingui les condicions necessàries per poder
realitzar adequadament les diferents activitats
culturals del poble.
· Reclamarem a les administracions públiques la
biblioteca que ens pertoca, ja que facilitar l'accés a
la informació i a la cultura és primordial per un
poble modern.
· Potenciarem totes aquelles iniciatives que fomentin
la difusió de la ciència i la cultura, des d'aules de
formació artística-musical a jornades culturals
promovent cicles temàtics.

ESPORTS “L'esport delega en el cos algunes de
les virtuts més fortes de l'ànima: l'energia, l'audàcia i
la paciència” Jean Giraudoux

La pràctica de l'esport és una eina per dotar de
qualitat de vida a la nostra societat. Donar les eines i
promocionar-lo és proporcionar un esglaó més de
salut i convivència social.
· Posarem a consulta popular un projecte per tal de
finalitzar les obres de la pista poliesportiva de
l'escola.
· Promourem la creació d'uns tallers esportius a
través del quals es dinamitzin diferents pràctiques
esportives, per a totes les edats.
· Donarem suport a les entitats esportives existents i
a les de nova creació.
· Impulsarem convenis amb els pobles veïns per a la
utilització dels equipaments esportius que no
disposem actualment.
· Senyalitzarem camins i senders al voltant del poble
per promoure l'activitat física i conèixer el nostre
entorn.

ENTITATS
“La imaginació és
més important que
el coneixement”
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Albert Einstein.

Les entitats i associacions són el puntal de molts
elements en un poble, mantenen les tradicions fan
un gran paper de cohesió social potencien l'esperit
del poble i són inclusives.
· Donarem suport a les entitats del poble amb tot allò
que necessitin, atenent a les seves demandes i
donant suport logístic i organitzatiu amb allò que
calgui.
· Promourem espais de coordinació i relació entre
totes les entitats, per tal d'aprofitar recursos i
poder sumar en les diferents activitats que
s'organitzin.
· Promourem suport d'assessorament a les entitats
en els temes relacionats amb la nova llei d'entitats i
tot allò referent a hisenda que calgui presentar.

Àrea de Territori
Urbanisme, Món rural i Energia i medi ambient

URBANISME “La naturalesa prepara el lloc, i
l'home l'organitza de tal manera que satisfaci les
seves necessitats i desitjos” Vidal de la Blanche.
Balenyà, ha crescut a la confluència de quatre
municipis i al costat d'una estació de tren. Aquest
fet ha condicionat el creixement desorganitzat que
avui dóna la identitat i l'encant al nostre poble. Ens
sembla imprescindible afrontar i resoldre algunes
situacions concretes, i establir els criteris que
puguin garantir un creixement adequat.
· Vetllarem i informarem sobre el projecte de la
variant de la Generalitat a més del possible
desdoblament de la via del tren.
· Prioritzarem la millora dels equipaments públics de
la pista esportiva i el teatre.
. Volem disminuir la circulació de camions pel poble
amb la construcció del Pont de “Monells”, utilitzant
les subvencions atorgades.
. Senyalitzarem el veïnat de l'Aguilar, i proposarem la
millora dels accessos a peu cap a Tona i S.M.
Balenyà.
· Organitzarem la circulació viària dels carrers del
poble, trobant fórmules que afavoreixin la prioritat

dels vianants, amb l'objectiu de disminuir la
velocitat dels vehicles i guanyar en seguretat.
· Potenciarem l'enjardinament dels espais públics.
· Instarem a les companyies elèctriques i de telefonia
a l'endreça i supressió del cablejat aeri i de façanes.
· Ens proposem revisar i actualitzar les plaques dels
carrers per millorar la informació i la imatge.
· Tindrem cura en el manteniment del cementiri i
continuarem treballant per fer el camí d'accés.

MÓN RURAL “La cultura verdadera neix
amb la natura, és simple humil i pura” Masanobu
fukuoka.

Tenim la gran sort de ser un poble envoltat d'espais
naturals, de terrenys agrícoles i forestals. Els
beneficis que aquest entorn ens aporta són
múltiples, la tranquil·litat, el silenci a les nits, les
passejades entre els camps els dies de bonança....
Bona part d'aquest entorn però, no és un espai
públic sinó que té uns propietaris que l'utilitzen per
guanyar-se la vida i que tenen unes necessitats que
hem de respectar. Amb aquesta realitat doncs:

. Promourem la creació d'una junta amb pagesos,
propietaris de terrenys agraris i veïns de Balenyà
per informar, exposar problemes i cercar solucions
en aquest àmbit.
· Promourem el consum d'estella dels nostres boscos
per una millor gestió forestal i prevenir incendis.
. Demanarem a la Diputació de Barcelona la redacció
de l'estudi dels camins de S.M. de Balenyà per crear
xarxes de comunicació a peu, amb bicicleta o a
cavall.

ENERGIA i MEDI AMBIENT “Que ens
trobem tan a gust en plena natura és degut a que
aquesta no té opinió de nosaltres” Friederich Nietzsch
L'energia ens serveix per il·luminar els carrers,
escalfar els edificis o bé per ser més productius; per
això pensem que hem de ser perseverants en no
convertir-nos en esclaus d'aquests recursos.
Apostem fermament per millorar i optimitzar el
consum energètic, per l'estalvi econòmic que
suposa i per deixar un poble més sostenible als
nostres fills.
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· Millorarem l'eficiència energètica dels equipaments
i l'enllumenat del poble, reinvertint part de l'estalvi
en noves mesures d'eficiència.
· Estudiarem la demanda per la creació d'horts
urbans , i si existeix és crearà una xarxa de
parcel·les amb els serveis necessaris.
· Vetllarem per la neteja de les parcel·les urbanes i
industrials.
. S.M. de Balenyà som reserva de la Biosfera, com
tots els pobles del Montseny, treballarem
juntament amb el Parc Natural per aplicar aquelles
normatives que suposin una millora mediambiental.
· Finalitzarem el procés de substitució de les calderes
de gasoil dels equipaments per energies
alternatives i sostenibles.

Àrea d'Economia i Governació
Empresa, comerç i indústria, Hisenda i Civisme.

EMPRESA, COMERÇ I
INDÚSTRIA “Un negoci que no fa altra cosa
que diners és un negoci molt pobre” Henry Ford.
Creiem que és de vital importància ajudar,
promocionar i enfortir els comerços, les empreses i
la indústria de S.M. de Balenyà.

· Incentivarem la implantació de noves empreses a
l'Avellanet per fomentar l'ocupació laboral al poble.
· Agilitzarem i donarem assessorament en els tràmits
de creació de noves empreses i negocis.

HISENDA “Val més un cèntim ben emprat que
un cèntim estalviat” Orison Swett Marden.

·Posarem indicadors dels comerços a l'entrada del
poble per a la seva fàcil localització.
·Es duran a terme campanyes de promoció del
comerç per a la seva dinamització.
· Crearem una fira singular que ajudi a promocionar i
donar a conèixer el nostre poble.
· Vetllarem perquè els treballs que calguin realitzar a
l'EMD siguin portats a terme per empreses del
poble.
· Proposarem el canvi de nomenclatura del polígon
industrial, passant-se a dir Parc d'Activitats
Econòmiques de l'Avellanet.
· Millorarem la visibilitat de les empreses ubicades a
la zona industrial, amb panells informatius i plànols.

Tenir unes finances i un estat econòmic saludable és
clau pel bon funcionament del consistori. És una
feina que no es veu en el dia a dia del ciutadà, però
d'important rellevància. La nostra experiència en
posar al dia l'Ajuntament ens porta a proposar els
següents punts.
· La planificació dels pressupostos estarà lligada als
processos de participació.
· Els processos de selecció de personal es
continuaran duent a terme com s'ha vingut fent els
darrers quatre anys, segons la normativa establerta,
garantint el màxim rigor i transparència.
. Serem rigorosos en la gestió dels ingressos i
despeses de S.M. de Balenyà aplicant transparència
i sentit comú en la seva gestió.
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· Reorganitzarem els espais d'atenció ciutadana i
oficines del Casal per adequar-los a les noves
necessitats.
· Revisarem i ajustarem les taxes que són
competència de S.M. Balenyà.
· Ens comprometem a utilitzar un llenguatge
administratiu entenedor i comprensible per
tothom.
· Continuarem essent molt rigorosos i transparents
en les despeses de l'equip de govern.

CIVISME “El civisme no costa res i ho compra
tot” Mary Wortley
El civisme és responsabilitat de tots els membres de
la societat, hem de començar pels més menuts però

també hem d'educar els adults, una societat cívica
és el reflex d'una societat madura i conscient.
· Per tal de resoldre el problema de convivència amb
els animals de companyia i la brutícia dels carrers,
proposem la col·locació d'uns petits contenidors
específics en els punts del poble més problemàtics,
repartirem bosses de recollida i continuarem amb la
sensibilització per a la bona convivència.
· Treballarem per a potenciar la conducció
respectuosa dels vehicles dins els carrers del poble.
· Promocionarem actes cívics per potenciar el
respecte envers el poble i els seus entorns.

Àrea de Participació
Participació, Comunicació i Noves tecnologies

PARTICIPACIÓ “Una gran democràcia ha de

NOVES TECNOLOGIES “El verdader

progressar o aviat deixarà de ser o gran o
democràcia” Theodore Roosevelt

progrés és el que posa la tecnologia a l'abast de
tothom” Herbert Simon

La participació ciutadana a les polítiques públiques
és una de les vies més innovadores en el
perfeccionament de la democràcia.
Estem segurs que les decisions importants que s’han
de prendre en un poble com el nostre, no les pot
decidir un alcalde o uns quants regidors,
sinó que les hem de pensar i consensuar entre tots
els veïns. Només d’aquesta manera podrem estar
segurs que el nostre poble és de tots els que hi
vivim i convivim. Per tot això, proposem que:

Vivim en una societat on les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) són clau, no sabem
si en un futur llunyà en podrem prescindir però a dia
d'avui empreses, comerços, estudiants i tots els
ciutadans les utilitzem per a interaccionar amb els
altres, per això proposem.

· Facilitarem i donarem suport a la creació del Consell
de Participació.
· Escoltarem totes les propostes i aportacions que
ens faci el veïnat i les transmetrem al Consell de
Participació.
· Ens comprometem a obrir processos de participació
sempre que el Consell ho consideri necessari.
· Donarem cobertura logística per facilitar
l'organització de les diferents iniciatives de
participació.

· En breu, la fibra òptica arribarà a Balenyà després
de treballar intensament des d'Unió Municipal
aquests darrers quatre anys; podem dir que
oferirem l'oportunitat a tots els veïns i veïnes de
Balenyà, així com a les empreses i comerços de
connectar a fibra òptica que ens permetrà
economitzar en comunicacions i maximitzar molt
substancialment la velocitat d'accés a internet.
· Millorarem les xarxes Wifi dels equipaments públics
i n'instal·larem als espais on no n´hi ha.
· Crearem un portal web 2.0 amb seu electrònica per
fer tràmits administratius online, per maximitzar la
transparència, per gestionar processos participatius
i per oferir un contacte directe amb l'equip de
govern.
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· Treballarem per crear una aplicació pròpia per
telèfons mòbils per donar la informació en temps
real i per fomentar el processos participatius,
paral·lelament crearem un vincle amb els usuaris de
les xarxes socials.

· Proposem oferir una publicació impresa per informar
a tots el veïns.

COMUNICACIÓ “Per comunicar-se de

· Optimitzarem els horaris de l'Oficina d'Atenció
Ciutadana (OAC).

manera efectiva, ens hem d'adonar que tots som
diferents en la forma que percebem el món i utilitzar
aquest coneixement com a guia per a la nostra
comunicació amb els demés” Anthony Robbins.
La informació és transparència, allò que comuniques
es fa amb la voluntat que sigui sabut i difós. Creiem
en un model on la informació sigui en mans dels
ciutadans, això permet opinar discrepar o justificar
l'acció del govern.

· Adequarem un sistema de resposta a les instàncies
presentades pels veïns per satisfer-les en el mínim
temps possible.

· Instal·larem plafons informatius d'esdeveniments en
els punts estratègics per mantenir tothom ben
informat.

Com funcionarà el sistema d'elecció?
Aquestes eleccions seran diferents, per primer cop a S.M. de Balenyà disposareu de dues
urnes diferenciades pel color de la butlleta i el sobre.
· Una serà per escollir el PRESIDENT DE l'EMD
amb la BUTLLETA DE COLOR VERD, si voleu
donar el vot a la nostra formació heu de
marcar amb una X al candidat Èric Vila i posarla dins el SOBRE VERD.

· L'altre urn té una doble funció, escollir els
REGIDORS DE l'EMD i escollir el govern de
l'Ajuntament de Seva amb BUTLLETES BLANQUES.
Si voleu donar el vot a la nostra formació heu de
dipositar el vot d'ERC Seva dins el SOBRE BLANC.
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Si doneu el vot a la
nostra formació ii
s'assoleix el 51%
dels vots el nou
President de l'EMD
serà l'Èric Vila

Èric Vila

R

P

Regidor 1

1

President

Regidor 2

Carles Bartrina

Si doneu el vot a la
formació ERC Seva, per la
Llei D'Hont sortiran
escollits el regidors que
presenta Unió Municipal
per l'EMD.

Inès Puigneró

Regidor 3
Núria Alfaro

Representació del Ple a l`EMD

Regidor 4
Ramon Bonet
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ERC + UM
Unió Municipal, que aquestes eleccions ens presentem exclusivament a Sant
Miquel de Balenyà, donem tot el suport a la llista d'ERC de Seva, creiem que són la
millor aposta pel municipi per la transversalitat de la seva llista, l'experiència i la
formació del seu grup.
Donar el vot a la formació d'ERC de Seva és garantir el bon funcionament del
municipi, a més, aquest fet permetrà que Balenyà esculli els regidors d'UNIÓ
MUNICIPAL per tal que l'EMD sigui una garantia de bon govern i gestió eficient.
Per tant, votar a ERC pel municipi ens permetrà que en Carles Bartrina, l'Inès
Puigneró, la Núria Alfaro i en Ramon Bonet, que són membres d'UNIÓ MUNICIPAL
siguin regidors a S.M. de Balenyà.

Vota
per Sant Miquel de

Acte de presentació del programa: 22 de maig a les 21h al Casal

facebook.com/uniomunicipal

@uniomunicipal

