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Amigues i amics

Sóc en Miquel Puig i Carreras, veí del carrer Serra. 
Tinc 45 anys, estic casat amb la Laura i som pares 
de la Queralt i en Biel. Treballo en una gran indústria 
del metall a Castellbisbal. Quan era petit vaig jugar 
molts anys al C.F Ullastrell, també vaig ballar molts 
anys a l’Esbart Dansaire d’Ullastrell i vaig ser membre 
de la junta del Centre de Joventut (el Centre Vell). 
He col·laborat amb el GATU fent un petit paper al 
musical Peter Pan i actualment sóc de la Colla dels 
Geganters. Des del 2011 sóc regidor de l’Ajuntament 
d’Ullastrell;  des del desembre del 2016, president 
local del PDeCAT i, ara, candidat a l’alcaldia.

Estic molt content de poder-vos presentar l’equip 
de persones que conformem la candidatura que 
encapçalo, així com el programa electoral de Junts Per 
Catalunya Ullastrell. 

La candidatura va més enllà del cap de llista: és un 
equip de persones amb inquietuds i voluntat de 
servei, compromeses a millorar la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes. És una llista transversal, diversa, 
paritària i oberta, formada en un cinquanta per cent 
per independents que mai abans han participat en la 
política local.

El programa neix de les aportacions que ens heu fet 
arribar els veïns d’Ullastrell durant aquests darrers 
mesos, a través de trobades, enquestes porta a porta, 
reunions i debats. Els objectius principals són treballar 
per millorar Ullastrell i la qualitat de vida dels veïns, 
recuperar l’essència de poble i evitar que es torni un 
poble dormitori, recuperar les tradicions i la cultura, 
tornar la política i el debat a l’ajuntament (les majories 
absolutes ho distorsionen tot), que Ullastrell sigui un 
sol poble (Que Ca n’Amat i La Vall sentin orgull de 
pertànyer a Ullastrell), posar les persones al centre 
d’atenció i deixar un poble millor als nostres fills.

Esperem que aquestes propostes mereixin el vostre 
suport i puguem treballar Junts per millorar el nostre 
municipi cada dia.

 

EIX 1 
Ullastrell ha de poder donar resposta a les necessitats 
socials dels seus veïns, per garantir la cohesió i protecció 
social. Hem de treballar perquè els més grans tinguin les 
necessitats bàsiques cobertes i perquè els més joves 
tinguin més oportunitats i puguin participar plenament en la 
vida del poble. 

Ens cal elaborar un Pla d’inclusió social del municipi, 
on s’estableixin les prioritats estratègiques de les polítiques 
socials per fer front a les situacions de vulnerabilitat dels 
veïns i les veïnes d’Ullastrell. 

Ullastrell ha d’avançar cap a una societat més justa i efectiva. 
És indispensable desenvolupar polítiques de gènere, 
per tal de fer efectiva la igualtat entre dones i homes, i 
aconseguir que els drets de les dones siguin plenament 
garantits.

A Ullastrell gaudim d’un sistema sanitari d’accés universal, 
públic, equitatiu i que dóna respostes de qualitat a les 
necessitats de salut dels nostres veïns i veïnes a través 
del Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquest servei cal 
mantenir-lo i potenciar-lo. Cal ampliar l’horari d’atenció 
al públic i dotar el CAP d’un nou servei de pediatria. 

A Ullastrell hem estat molts anys implicats en 
l’educació dels seus veïns i veïnes. Creiem que 
el principal actiu d’Ullastrell són les persones, per això 
considerem l’educació com l’eix central de la construcció 
d’Ullastrell. 

La pràctica de l’esport té un impacte positiu en 
l’àmbit de la salut i el benestar a Ullastrell i és una 
eina de formació, de cohesió i d’integració social. Els 
esdeveniments esportius que es desenvolupen al nostre 
municipi afavoreixen la promoció del nostre poble alhora 
que generen un impacte econòmic positiu. Creiem que ens 
cal un pla estratègic de l’esport que serveixi de guia i de 
referència per a les entitats i els clubs esportius d’Ullastrell. 

JUNTS POSEM LES PERSONES AL CENTRE D’ATENCIÓ.

ATENCIÓ A LES PERSONES, 
SALUT I ENSENYAMENT

Donarem suport a les entitats d’Ullastrell, 
amb la creació d’una Taula d’Entitats, 
on puguin debatre, compartir i acordar les seves 
necessitats.  

Impulsarem polítiques socials: suport 
a la infància, integració de persones amb 
discapacitats, inclusió de persones vulnerables, 
atenció domiciliària - teleassistència - suport a 
vetlladores,  etc. i crearem una Taula Local de 
Salut. 

Donarem suport als grups i entitats que lluiten 
per la defensa dels drets de les dones i per la 
igualtat de gènere i la paritat.

Crearem el Consell de Dones d’Ullastrell 
i una Regidoria d’Igualtat de Gènere per  
fomentar la participació social i política de les 
dones. 

Donarem suport als joves d’Ullastrell per 
fer front a les seves necessitats: local, servei 
d’orientació educativa i professional, etc.

Crearem el Consell municipal de l’esport 
i la Nit de l’Esport a Ullastrell.

Establirem sinergies amb les persones grans del 
municipi a través de la Colla de la Gent Gran 
per tal de dotar-los d’un local a l’edifici del Casal.

Tirarem endavant el Consell Escolar 
Municipal i treballarem conjuntament amb 
l’Escola Serralavella i El Cucut per mantenir 
un sistema educatiu que respongui als reptes 
emergents del segle XXI.

PER SEGUIR CREIXENT:

Miquel Puig
Candidat a l’alcaldia

Junts Per Catalunya Ullastrell



La protecció i preservació del nostre patrimoni 
natural ha de ser una de les prioritats d’Ullastrell: el nostre 
paisatge ens fa un municipi singular enmig de grans ciutats. 
Cal protegir, ordenar, conservar i gestionar correctament 
aquest patrimoni natural perquè sigui sostenible i perquè 
en puguem gaudir tots plegats i sobretot les generacions 
futures. 

Volem mantenir-nos plenament compromesos amb les 
estratègies mundials en la lluita contra el canvi climàtic 
i la protecció del medi ambient, un dels majors reptes 
globals que hem d’afrontar també localment. La protecció 
del medi ambient ha de ser part integral de les polítiques 
públiques. 

La posada en marxa del Punt Verd d’Ullastrell ens 
ha de permetre millorar la gestió de residus tant domèstics 
com d’establiments comercials. 

La recollida Porta a Porta ens ha de permetre arribar 
als nivells exigits de reciclatge. Aquest sistema implica 
deixar els residus davant de la porta de casa en uns dies i 
hores determinats per a cada fracció. Som conscients que 
aquest nou sistema de recollida requereix un canvi d’hàbits, 
i per això anirà acompanyat d’una important campanya de 
comunicació i ajuda a les llars del municipi. 

                                          
JUNTS PROTEGIM ULLASTRELL.

MEDIAMBIENT I ENTORN
Instal·larem mini-deixalleries fixes per piles, 
cedés, cartutxos d’impressora, bombetes, etc.

Fomentarem els camins d’escola per minimitzar 
l’ús del vehicle rodat. 

Potenciarem els comportaments sostenibles 
en instal·lacions municipals, comerços i entitats. 

Mantindrem en bon estat  els camins de 
muntanya dels voltants d’Ullastrell i n’obrirem 
de nous.

Fomentarem  l’agricultura de proximitat, 
ecològica i de km0. 

Potenciarem la utilització del vehicle elèctric 
i la instal·lació de punts de recàrrega a Ullastrell, 
amb bonificacions en l’impost de circulació. 

Apostarem per equipaments municipals 
ecoeficients que disminueixin el consum 
energètic  i per  l’ús d’energies renovables.

PER SEGUIR CREIXENT:
La cultura és motor de llibertat perquè permet construir 
una ciutadania dotada d’esperit crític, oberta, creativa,  
solidària i, en definitiva, lliure!

Per això, la cultura és un veritable pilar de l’estat de 
benestar i l’accés a la cultura és imprescindible per 
assolir la necessària cohesió social d’Ullastrell. 
Perquè la cultura és també instrument d’arrelament i, com 
a tal, esdevé una eina per entendre la diversitat. La cultura 
crea més cultura. 

La cultura ha de reforçar la identitat, els valors i la llengua 
catalana com a elements culturals bàsics per a la cohesió 
social i la convivència a Ullastrell. Treballarem per reforçar 
el sentiment d’identitat i pertinença de tots els veïns perquè 
creiem que Ullastrell corre el risc d’esdevenir un poble 
dormitori. Hem de procurar mantenir la voluntat col·lectiva 
de ser i mantenir les nostres arrels. A través de la cultura 
transmetrem la voluntat de ser d’Ullastrell i de viure 
en un poble.

Els principals protagonistes de la vida cultural són els 
creadors, les entitats i el públic. Els veïns han de ser el nucli 
del procés cultural i les persones, a més d’espectadors, 
han d’esdevenir protagonistes de l’acció cultural. 

El patrimoni cultural i les tradicions són un dels 
majors signes d’identitat del nostre poble i l’herència 
dels nostres avantpassats, raó per la qual cal promoure’n 
l’estudi, la protecció i la difusió. 

Posarem en valor i difondrem el nostre patrimoni 
cultural, que ha de ser un dels eixos vertebradors de la 
promoció turística i, per tant, una font d’ingressos per al 
municipi a través del comerç i de la restauració local.

                           
 JUNTS SOM POBLE, CULTURA I TRADICIÓ.

CULTURA I TRADICIONS
Impulsarem un programa d’activitats 
culturals i de lleure per a tots els caps de 
setmana, mitjançant un Òrgan Gestor Cultural 
que les desenvolupi. 

Recuperarem tradicions d’Ullastrell (revetlles, 
festes, concursos, etc.) per no perdre la nostra 
identitat com a poble.

Endegarem un procés de participació amb 
adolescents i joves per conèixer les seves
inquietuds culturals i de lleure, amb l’objectiu de 
detectar mancances i noves necessitats. 

Obrirem els actes de la Festa Major a tots 
els racons d’Ullastrell i en renovarem la 
programació.

Recuperarem el dinar de la Gent Gran el dia 
del seu homenatge i ens farem càrrec de la Festa 
Major de la Gent Gran.

Proposarem que els horaris de la Biblioteca 
s’adaptin a les necessitats dels estudiants, 
especialment en èpoques d’exàmens, així com 
l’obertura d’una sala per a treballs en grup.

Vetllarem perquè les entitats que promouen 
la cultura popular i tradicional a Ullastrell 
tingui els espais i recursos suficients per poder 
desenvolupar la seva activitat.

PER SEGUIR CREIXENT:
EIX 2 EIX 3



Cal vetllar perquè la seguretat pública dels nostres veïns 
sigui garantia d’una millor qualitat de vida. S’ha de tenir 
una cura especial en els esdeveniments amb afluència de 
públic i reforçar, si cal, la seguretat privada a tot el municipi. 
Tolerància zero amb l’incivisme a Ullastrell. 

El transport públic ha de ser flexible, més eficient i 
sostenible. Per això cal oferir un servei millor i ampliar la 
franja horària, amb altres models de transport a demanda 
més àgils i adaptables a les necessitats específiques dels 
seus usuaris.  

Volem una Administració Pública més propera i àgil, 
basada en el rendiment de comptes, la participació, la 
proximitat i el dret dels veïns a decidir (pressupostos 
participatius, consultes populars...).  

La cobertura mòbil i la connectivitat a Internet d’alta 
velocitat no són un luxe sinó un dret. Cal garantir que 
Ullastrell tingui les infraestructures digitals que es mereix. 

Cal assegurar la mobilitat de les persones mitjançant 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, l’arranjament de 
camins d’escola  i d’accessos, i una revisió en profunditat 
del problema de l’aparcament, que permeti crear noves 
zones i ordenar les existents. 

S’ha de treballar tant amb la Generalitat de Catalunya com 
amb la Diputació de Barcelona per millorar els accessos 
a Ullastrell des de la carretera de Martorell (C-243c). 
Volem proposar una rotonda a la zona de l’empalme, 
negociar limitacions de trànsit pesat en hores punta per la 
Ctra. de Martorell fins a la finalització del IV Cinturó i donar 
sortida des de Ca n’Amat a la carretera de Martorell amb la 
finalització de l’asfaltat del Camí Ral. 

És fonamental crear plans de manteniment preventiu i 
de neteja dels equipaments i espais d’àmbit municipal per 
evitar el deteriorament d’infraestructures tant al nucli urbà 
com a les urbanitzacions del municipi.

SERVEIS, EQUIPAMENTS,
ESPAI URBÀ

Treballarem per una administració pública 
local de proximitat i transparent.
Complirem la Llei de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.
Introduirem un transport públic a demanda, 
optimitzat i sostenible.
Millorarem la connexió de Ca n’Amat - La Vall 
i Can Cabassa amb el nucli urbà, mitjançant la 
Via Verda que enllaci els nuclis de població en la 
seva totalitat. 
Dotarem d’enllumenat la Via Verda 
(Camí dels plataners).
Estudiarem l’eliminació de la Taxa de Guals.
Treballarem amb la Diputació de Barcelona 
per l’arranjament urgent de la corba de Cal 
Jampau.  
Asfaltarem  l’aparcament de les escoles 
velles. 
Facilitarem l’accés a Internet d’alta velocitat 
per a tota la ciutadania.
Ampliarem les zones de WiFi gratuïtes.
Reubicarem l’Espai Jove a les Instal·lacions 
del Cucut.
Reorganitzarem l’accés de vehicles a l’escola 
els dies de pluja intensa.

La cobertura mòbil i la connectivitat a Internet 
d’alta velocitat no són un luxe sinó un dret. Cal 
garantir la cobertura de les necessitats de tots 
els veïns, i assegurar que Ullastrell tingui les 
infraestructures digitals que es mereix. 

PER SEGUIR CREIXENT:

La riquesa natural i cultural d’Ullastrell ens fa un 
municipi privilegiat amb una oferta molt diversa i atractiva 
per a gairebé tots els perfils de turista (turisme familiar, 
turisme cultural-gastronòmic, turisme d’espais naturals, 
entre d’altres). 

El nostre comerç ha de ser una peça clau en la 
promoció del municipi. Per la seva importància i 
transcendència, el comerç d’Ullastrell ha de formar part 
del dia a dia d’Ullastrell. Un comerç de proximitat que 
eviti desplaçaments i que generi cohesió social. Hem de 
promoure noves fórmules i propostes per dinamitzar 
i mantenir el nostre petit comerç: reorganitzar el carrer 
Serra, millorar la circulació de vehicles i l’aparcament en 
el tram central del carrer. Apostem per reubicar la Llar 
d’infants El Cucut a les antigues aules de l’escola 
vella, amb això millorarem la seguretat i integrarem El Cucut 
al cor d’Ullastrell. 

Desenvolupar el polígon industrial de Can Curpell 
ha de ser una de les prioritats d’Ullastrell. La nostra 
economia depèn totalment dels impostos dels veïns i de 
les subvencions d’altres estaments, com la Diputació 
de Barcelona. Un fet que cal canviar ja que no tenim una 
economia productiva de base industrial que serveixi per 
generar riquesa, crear ocupació i més oportunitats que ens 
ajudin a avançar en aquells temes que necessiten una forta 
inversió econòmica. 

Hem de ser capaços d’atraure noves activitats 
industrials, i això requereix una encertada planificació de 
sòl industrial, amb una bona connexió logística (Orbital 
40) i amb un accés competitiu als serveis que la indústria 
actual necessita, i una planificació urbanística ben 
orientada, harmònica amb les altres realitats econòmiques i 
residencials del municipi. Això no  resoldrà a curt termini els 
dèficits d’ocupació i activitat econòmica que puguem tenir 
en el nostre municipi, però és una llavor imprescindible que 
cal sembrar per al progrés del demà.

JUNTS ESTIMEM ULLASTRELL

PROMOCIÓ LOCAL I ECONÒMICA

Mantindrem i potenciarem la Fira de l’Oli i la 
Fira de la Serralavella amb un increment 
important de la publicitat a nivell de Catalunya.

Potenciarem els esdeveniments esportius 
al municipi (Cursa del Bolet, Cursa de la 
Serralavella) i n’engegarem de nous.

Potenciarem el comerç i els productors 
locals amb campanyes de publicitat i 
incentivarem la venda de productes km0 a tot 
el municipi.

Oferirem formació i assessorament a 
empresaris i emprenedors d’Ullastrell.

Millorarem els accessos actuals al carrer 
Serra, reorganitzarem l’aparcament en aquesta 
zona i hi crearem places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Estic molt orgullós dels meus avantpassats, orgullós 
del meu avi Martí, va ser un dels veïns que van 
impulsar la Cooperativa del Progrés i orgullós del 
meu pare Octavi, abans de deixar-nos va plantar la 
seva última gran llavor a l’hort que tants i tants anys 

PER SEGUIR CREIXENT:

EIX 4 EIX 5
Cal una reforma a la zona esportiva del nucli urbà i a la zona 
esportiva de Ca n’Amat-La Vall. El camp de futbol de 
gespa artificial ens ha de permetre impulsar la pràctica 
de l’esport a tots nivells, afavorir la promoció econòmica 
local i pot comportar un retorn social notable  per Ullastrell. 
Conscients de l’alta inversió econòmica que això suposa, 
actuarem amb la màxima responsabilitat, buscant la millor 
solució per no hipotecar el futur del nostre poble.  

JUNTS MILLOREM ULLASTRELL



Cap de torn, 
Indústria metal·lúrgica. 
“Un ha de treballar i lluitar 
per allò en què creu”

 

Tècnica de Qualitat. 
“Els estàndards de Qualitat 
han d’estar presents en 
l’administració local”

 

Auxiliar administrativa.
“Volem despertar Ullastrell 
i convertir-lo en un poble 
viu i dinàmic per a tothom” 

 

Metal·lúrgic. 
“Unir Ullastrell i transformar 
Ca n’Amat-La Vall, objectiu 
clau per ser un sol poble“

 

1
Miquel Puig

Infermera de família 
i comunitària. 
“Tenir cura de les persones 
i de la nostra comunitat ha 
de ser una prioritat” 

 

Gerent d’operacions 
industrials.  
“Gestionar millor els 
nostres recursos és possible. 
Eficiència i eficàcia pels 
recursos de tots” 

 

Estudiant d’Administració i 
Direcció d’Empreses (ADE). 
“Cal donar visibilitat, veu 
i vot a l’esport i la joventut 
d’Ullastrell”

 

Administrativa.  
“La prioritat és escoltar 
els veïns i les veïnes”

 

Empleat d’entitat financera.
“Junts podem fer 
un poble millor”

 

Auxiliar d’educació infantil.   
“Acompanyar en 
l’aprenentatge d’infants 
i les seves famílies 
ens ha de fer créixer 
com a societat” 

Vigilant municipal jubilat.
“Sempre he vetllat per la 
seguretat del poble. 
I ara ho continuaré fent” 

 

Segueix-nos!

@jxcatullastrell

juntsxcatullastrell

@juntsxcatullastrell

+34 682 58 76 30


