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ANY BERTRANA
Posicionem Tordera al mapa cultural català. Creació de 
l’espectacle audiovisual Més Betrana, més”, presen-
tació del documental Bertrana, ànima d’impenitent, 
conferències, presentació de la Biografia de Bertrana 
i sortides guiades. 

PLA LOCAL DE JOVENTUT
Recollim les iniciatives i inquietuds dels joves de Torde-
ra en un nou Pla Local. 

TRÀMITS URBANÍSTICS AMB EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI
De la Generalitat per facilitar l’arribada i ampliació de les 
empreses locals i per a la construcció de les depuradores 
d’Àgora Parc i Terra Brava.
Construcció d’un mur de contenció i millora de 
l’accessibilitat a l’aparcament de Can Comaleres.  Elimi-
nació de barreres arquitectòniques als carrers Puigvert, 
Murillo i reforma de la plaça carrer Bruc. Nou enjardina-
ment a Can Comte.
Creació de nous parcs infantils al nucli històric per afavo-
rir el dinamisme econòmic i social de la zona i embellir i 
donar un nou ús a aquests espais. 

FIRA DEL CONTE
Consolidem la fira de tardor literària i il·lustrada a Tordera.

BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE
Subvencionem propietaris que cedeixin el seu pis 
buit a la borsa local d’habitatge a fi d’afavorir un parc 
d’habitatge assequible a Tordera.

MILLORES EN SENYALITZACIÓ, 
ENLLUMENAT I ACCESSIBILITAT
A Fibracolor, Sant Pere, Tordera Parc, Niàgara Parc i 
nucli urbà. 

CONSTRUCCIÓ DE LA 2A FASE DE 
L’INSTITUT TORDÀRIA
Instal·lació de nous mòduls que finalitzaran definitivament 
el nou equipament educatiu de Secundària. nucli urbà. 

PASSEIG FLUVIAL I RUTA LA TOURDERA
Defensem la creació d’una ruta per a vianants i bicicletes 
que uneixi el Montseny i la Mediterrània. 
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APROVACIÓ I PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE DE L’ARXIU HISTÒRIC
L’edifici estarà situat  sobre la zona infantil de la Biblio-
teca i serà una realitat a mitjans de 2018.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ 
I EMBELLIMENT LOCAL
Llença-ho on toca, Mes de la salut, Viles florides,  
#estiutorderenc, #Pontdeferro10anys...
Posicionem Tordera al mapa i acollim tornejos esportius i 
esdeveniments internacionals com el Raid Hípic o el cam-
pus Iniesta. 
Celebrem aniversaris i acollim iniciatives solidàries:  els 40 
anys de l’Associació de Gent Gran l’Esplai, els 40 anys d’El 
Rusc i el Torneig d’hoquei Joan Petit – Nens amb Càncer. 

Posada en funcionament del Nou sistema d’auto 
préstec a la Biblioteca.

Construcció d’una aula polivalent al camp de futbol

Més bonificacions als impostos municipals 
com ara les bonificacions a l’IBI per a majors de 65 
anys i subvencions per a empreses que contractin 
persones de Tordera  a l’atur.

Tràmits i gestions amb el Ministeri de per a la cons-
trucció dels accessos a Terra Brava i Tordera Parc des 
de la NII.

Posada en funcionament de noves càmeres de 
vigilància.

Nova imatge gràfica al Casal de Joves coinicidint 
amb el seu desè aniversari. 

Adequació de l’espai buit de Can Melva i recupera-
ció de la memòria històrica.

Arranjament i posada en marxa del nou sistema de 
sanejament de la piscina de Mas Mora.

Subvenció fins a 2500€ 
per l’arranjament i millora dels habitatges
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