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Benvolguts/des ciutadans/es 

Som conscients que aquestes eleccions són diferents,degut a la crisi econòmica que 
patim des de fa uns anys i a la gravíssima situació financera del nostre Ajuntament,la 
qual cosa,ens porta a fer unes propostes realistes i a no cedir espai per a fer 
electoralisme. Com sempre parlem clar, us diem que no tenim varetes màgiques per 
resoldre ràpidament el reptes de futur que hi ha al nostre poble. Es tracta de treballar de 
valent per poder començar a redreçar la difícil situació que patim,preparant el futur i 
garantint que sigui digne per a generacions futures. Són tres els eixos principals i els 
objectius per a la propera legislatura: 

1. Potenciar la promoció econòmica del nostre poble. 
2. Sortir de la crisi enfortint una societat cohesionada. 
3. Començar a sanejar les finances del nostre Ajuntament. 

Assolir aquests objectius és possible només amb diàleg i amb la participació de 

vosaltres, conciutadans, ja que ens cal l’esforç de tothom per poder decidir junts el 

futur. 

 

COHESIÓ SOCIAL 

El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic d’ideari republicà que 

defensem. No volem sortir de la crisi tenint una societat amb persones que puguin 

patir exclusió social. Actuarem fomentant els programes municipals que lluitin per la 

inclusió, a partir de la prestació de suport personal i d’orientació per a tota la 

ciutadania. 

EDUCACIÓ 
 
Continuem pensant que és necessari crear una xarxa de reutilització de llibres de text 
escolars, cosa que facilitaria arribar al 100% de la gratuïtat del llibres de text i 
potenciaria la cultura de l’esforç. 
 

Vetllar perquè l’administració educativa universalitzi els cicles formatius de grau mitjà, 

els programes de qualificació professional inicial, i, ampliï l’oferta dels cicles formatius 

de grau superior, atenent el teixit productiu del nostre municipi. 

Impulsar la millora dels nivells educatius i formatius dels nostres ciutadans i ciutadanes 
al llarg de la vida. Si fins ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el concepte 
d’estudiar durant uns quants anys per tal de treballar tota la vida, ara, el paradigma ha 



canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota 
la vida. 
 
És necessari atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. 
Les AMPAs no poden ser vistes des de les administracions com unes entitats que es 
limiten a gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.  
 
L’administració local ha d’assumir un paper de lideratge polític respecte a la promoció 
del treball educatiu integrat dels diferents agents que intervenen en el municipi. 
L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la que recaigui 
l’educació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i 
desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el veïnat, l’esport, l’espai púbic, 
etc. que permetin un treball educatiu d’entorn. 
 
Activitats d'educació ambiental: descoberta del medi, cursets, visites naturalístiques 
guiades, xerrades, tallers d'ecologia urbana. 
 
Promoció de l'educació ambiental als IES i CEIPS, amb activitats concretes d'educació 
ambiental. 
 
Campanyes d'educació ambiental: proporcionar adquisició d'habilitats per a la 
interpretació del medi natural, fer evident la preservació dels espais forestals i 
periurbans per preservar la biodiversitat. 
 

FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Potenciarem rutes formatives i personalitzades per la gent en situació d’atur i lligarem 
els ajuts amb el compliment d’aquesta formació.  No es tracta de donar el peix, sinó de 
facilitar la canya de pescar.  
 
Crearem sinergies entre la formació i els empresaris/ comerciants del nostre municipi. 
Es tracta d’establir canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i 
les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats 
locals del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació social que 
puguin vertebrar aquesta comunicació. 
 
Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un/a tècnic/a competent i destinat 
als demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar que tothom pugui 
assolir i escollir adequadament el lloc de treball: ordinador, impressora, correu 
electrònic, models de currículums, publicacions especialitzades —ofertes/demandes—, 
informació de cursos de formació ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, etc. 
 
Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania 
en general com a hàbits i competències clau per a la formació dels futurs components 
de la societat del coneixement. 
 



Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, 
per a fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de treball. 
 
 

CULTURA 
 
Promocionarem la cultura per fer arribar a tothom les nostres arrels, fent conèixer més 
les activitats culturals que pot oferir el nostre poble.  
 
Potenciarem la cultura popular.  
 
Volem obrir les escoles i les seves instal·lacions, per tal que puguin ser utilitzades més 
enllà del temps escolar, comptant amb la complicitat de famílies i associacions. 
 
Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i saludable de 
l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància. 
 
Impulsar la digitalització de documents d’interès local per tal de preservar i difondre la 
memòria del territori. Crear una biblioteca multimèdia per  potenciar la memòria 
històrica del nostre poble. Promoure una política de memòria històrica a través de la 
recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi.  
 
Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb 
els consells escolars del municipi i els centres de normalització lingüística. 
 
 

JOVENTUT, GENT GRAN I DONES 
 
Fomentar activitats perquè el nostre jovent no es tingui que desplaçar.  
 
Facilitar eines per la inserció en el món laboral, i ajudar-los, per tal que puguin accedir 
a la seva primera vivenda. 
 
Afavorirem la creació d’una zona d’oci on el jovent de Cunit pugui tenir un espai de 
lleure.  
 
Donarem més veu al jovent de Cunit perquè entenem que les polítiques de joventut es 
deuen regir també per un principi cap a l’autogestió dels espais municipals destinats a 
tots ells.   
 
Impulsarem polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de 
suport a la gent gran que viu sola.  
 
És important promoure plans de dinamització socioculturals per a la gent gran. 
 
Afavorir el voluntariat actiu de la gent gran en casals, centres cívics i associacions. 
 



Promoure la capacitat emprenedora de les dones joves per mitjà d’incentius, formació i 
acompanyament personalitzat. 
 
Fomentar l'esport de base femení. 

IMMIGRACIÓ 

Com a republicans entenem que tots som ciutadans, no som col·lectius sinó personesi 
tenim els mateixos drets i  obligacions. Defensem uns valors republicans i no estem 
disposats a renunciar-hi. El “nou vingut” ha de conèixer els nostres valors, la cultura i la 
llengua, respectant-los. 
 
 

ESPORTS 
 
Potenciar les escoles esportives per mitjà dels clubs. 
 
Volem crear un Consell de l’Esport Municipal amb la participació de totes les entitats 
esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera 
conjunta les polítiques esportives municipals. 
 
També utilitzarem per a la pràctica de l’esport les instal·lacions esportives de les 
escoles. 
Potenciarem la sinergia entre esport, turisme i activitat econòmica. 
 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Cunit té ara la gran possibilitat de crear un nou model econòmic,en el qual es 
tinguin en compte les noves exigències que la crisi econòmica ha generat. Som 
dels pocs pobles que tenim terrenys amb molt bona ubicació destinats a 
l’activitat econòmica, i en els quals encara podem decidir, amb la iniciativa 
privada, quins tipus d’activitats volem potenciar. És necessària la col·laboració 
público privada i hem de buscar la convergència d’interessos, perquè l’èxit de 
la part privada ho és també de la part pública i a l’inversa.  

 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Encarregarem un estudi prospectiu per identificar possibles activitats econòmiques 
singulars, amb capacitat de convertir-se en generadores d’ocupació, que produeixin 
sinergies en el conjunt de l’activitat econòmica del municipi i siguin coherents amb el 
model territorial i econòmic de l’àmbit Penedès. 
 
Revisarem tots els convenis urbanístics, actualment paralitzats,  on està previst fer 
àrees d’activitat econòmica, impulsant el seu desenvolupament.  



 
Farem elaborar un projecte turístic per al municipi a partir de les potencialitats 
naturals, culturals, patrimonials i econòmiques existents, dins del marc de turisme 
sostenible respectuós amb el territori, promotor del desenvolupament integral i 
consolidador de la identitat del nostre poble. 
 

COMERÇ 
 
Baixarem pels petits comerços i els autònoms, la taxa per llicència d’obertura 
d’establiments i activitats, per tal de fomentar la creació de nous comerços i potenciar 
les activitats econòmiques.  
 
Afavorirem la col·laboració del comerç en els esdeveniments identitaris del poble. 
 
Promoure el consum del producte autòcton i de proximitat, especialment els agrícoles 
i pesquers del Penedès. 
 

TURISME 
 
Desenvoluparem un marc de col·laboració, que afavoreixi la integració dels diversos 
sectors que intervenen en l’oferta turística del municipi: potenciació del comerç urbà, 
cultura gastronòmica, etc. 
 
Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi basades en la 
identitat i la creativitat de la seva ciutadania i les paisatgístiques. És 
indispensable incloure a Cunit a les rutes turístiques del nostre entorn, 
especialment del Penedès. 
 
Crear paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït als 
equipaments culturals del Penedès.  

 

FINANCES 

En aquests últims 4 anys, la situació financera del nostre Ajuntament s’ha deteriorat 

greument. 

Hem tancat l’any 2010 amb més de 15 milions de factures pendents de pagament i 

que no podem liquidar, perquè cap entitat bancària ens dona préstecs. Si sumem els 

20 milions de deute que encara devem als bancs, la xifra total del deute és de més de 

35 milions d’euros !!!.  

I aquest 2011 tenim previst pagar més de 500.000 € d’interessos demora, xifra que 

representa més de la suma total de les subvencions anuals de l’IBI, llibres de text 

escolars i del cost del SAD (servei d’atenció domiciliaria). 
 



Amb aquests números és evident que en els propers anys una de les priorit
reconduir dràsticament la situació financera de l’Ajuntament. No volem enganyar a 
ningú: és necessari, durant
mentre donem impuls a l’activitat econòmica. El nostre poble no pot continuar 
només de l’IBI. Per això, la nostra aposta
qual ens ha d’ajudar a incrementar els ingressos del nostre municipi.  

Racionalitzarem i prioritzar
mancomunar serveis per tal de 
ingressos. 

Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure l’activitat 
econòmica local i la destinada a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar 
l’ocupació i la cohesió social.

Demanarem amb urgència una nova revisió cadastral. 
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Amb aquests números és evident que en els propers anys una de les priorit
reconduir dràsticament la situació financera de l’Ajuntament. No volem enganyar a 

durant alguns anys, aplicar una política de contenció en la despesa 
mentre donem impuls a l’activitat econòmica. El nostre poble no pot continuar 

la nostra aposta és clara per potenciar l’activitat econòmica
ens ha d’ajudar a incrementar els ingressos del nostre municipi.   

prioritzarem les despeses amb criteris d’eficiència,
tal de reduir-ne el cost. Al mateix temps optimitzarem els 

Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure l’activitat 
econòmica local i la destinada a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar 
’ocupació i la cohesió social. 

Demanarem amb urgència una nova revisió cadastral.  
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Amb aquests números és evident que en els propers anys una de les prioritats és 
reconduir dràsticament la situació financera de l’Ajuntament. No volem enganyar a 

alguns anys, aplicar una política de contenció en la despesa 
mentre donem impuls a l’activitat econòmica. El nostre poble no pot continuar vivint 

clara per potenciar l’activitat econòmica, la 
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econòmica local i la destinada a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar 
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CIUTADANIA I ESPAI CÍVIC 
 

En un context de manca de credibilitat de l’acció política en general i de la cultura de 

l’efímer, és imprescindible que des de l’àmbit municipal es potenciï i es revitalitzi tots 

aquells espais i fórmules participatives que promocionin, facilitin i responsabilitzin el 

conjunt de la ciutadania en els afers públics de la nostre comunitat civil.  

Creiem en un model compacte i mediterrani, hem de potenciar la identitat i la 

pertinença, a través del reconeixement històric i del patrimoni natural del nostre 

municipi.  

L’espai cívic és fonamental en el respecte als altres, en la convivència, en la llibertat 

de la ciutadania. La seguritat ciutadana té com a funció primordial el cumpliment 

lliure de les relacions interpersonals i socials, sent la prevenció la millor forma 

d´actuació. 

 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vetllar, mitjançant mesures d’informació, control i rendiment de comptes, perquè la 
gestió municipal sigui transparent, eficient i eficaç. Per això, proposem fer uns 
pressupostos amb un procés de participació ciudatana.  
 
Impulsar decididament des de la institució pública el voluntariat cívic. Per això volem 
donar valor i potenciar la Protecció Civil.  
 
Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis 
municipals i adherir l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica. 
 
Donarem suport a qualsevol iniciativa ciutadana que vulgui impulsar una consulta 
popular sobre temes importants per al nostre poble. 
 
 

 
MEDI AMBIENT 
 
Adequar un parell de zones com a àrees de lleure, amb fonts i taules de pedra. Es 
tractaria d'indrets on es facilitaria el contacte amb la natura per a l'observació i el 
lleure, de manera respectuosa amb l'entorn. 
 
Crear un centre d'interpretació del món mediterrani adreçat a escoles, instituts i a les 
famílies. Apostem per potenciar les activitats d'educació ambiental: descoberta del 
medi, cursets, visites guiades a indrets de particular interès natural, xerrades, tallers 
d'ecologia urbana.  
 



Foment de les energies alternatives: 

• Instal·lació de plaques solars tant tèrmiques com fotovoltaiques a les 
instal·lacions municipals que actualment no en tenen. 

Reciclatge d'aigua: 

• Control consums municipals d'aigua, llum, gas 

• Gestió de les aigües freàtiques (rec de parcs i jardins). 
Entorn natural:  

• Normativa de sòl no urbanitzable: disposicions específiques per a la protecció 
de la biodiversitat i el paisatge, com la protecció de l'arbrat i de la vegetació, 
dels elements característics dels terrenys agrícoles (marges de conreu), 
regulació moviments de terres, protecció paisatgística de les edificacions...). Pla 
de protecció del patrimoni natural i cultural del municipi. 

• Llogar petites parcel·les per conrear als veïns (petits hortets) 

• Restauració masies interiors del municipi 
Platges: 

• Restaurar les dunes litorals. 

• Fer campanyes de neteja submarina del litoral. 
 
 

SEGURETAT 
 
 
Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i a 
l’espai públic com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida de 
la ciutadania. Actualment aquesta tasca a Cunit la desenvolupa la Policia Local i la 
Policia de Catalunya (Mossos d´Esquadra), però hem d’implicar a tots el operadors 
socials que treballen en la convivència ciutadana, com per exemple la Protecció Civil. 
 


