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Ciutats republicanes
Que Catalunya esdevingui un nou estat de la Unió Europea no és un caprici, és una
necessitat. I és necessari per poder fer front a la pobresa, en totes les seves formes, per
reduir les desigualtats socials i millorar el benestar, per aconseguir la igualtat de gènere,
per garantir la igualtat d’oportunitats, l’ocupació plena i un treball digne per a tothom, per
impulsar el creixement i la productivitat econòmica i per donar suport a l'emprenedoria,
la creativitat i la innovació, per combatre el canvi climàtic, per desterrar la corrupció de
les nostres institucions i fer-les més transparents, per promoure una societat
democràtica, pacífica, inclusiva, cohesionada, sana i educada.
Malgrat generar els recursos que permetrien avançar en tots aquests àmbits, no sols no
podem disposar-ne per complet, sinó que tot sovint s’usen per anar en contra dels
interessos dels ciutadans de Catalunya. I recentment estem vivint un greu i preocupant
atac a la democràcia, als drets cívics i polítics, als drets fonamentals. Ha aflorat
l’Espanya més autoritaria, que pretén eliminar qualsevol expressió política democràtica
que posi en entredit la “unitat de la nació espanyola”, que no sols no reconeix, sinó que
criminalitza i combat la voluntat democràtica d’exercir el dret del poble de Catalunya a
l’autodeterminació.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant d’aquesta situació, tenim clar el camí
que hem de seguir, i no és altre que fer tot el què estigui a les nostres mans per millorar
les condicions de vida de la població, i fer-ho a través de tots aquells àmbits i
institucions públiques en els quals puguem influir. Cal fer front d’una manera
determinada a la repressió exercida pels poders de l’estat contra el moviment
independentista, que es visualitza de manera descarnada amb l’existència de presos
polítics, com el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, i
d’exiliats, com el ciutadà gironí i President de Catalunya destituït per l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola, Carles Puigdemont.
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L’objectiu d’Esquerra Republicana de Catalunya és posar el futur en mans dels
ciutadans de Catalunya, l’objectiu d’ERC és que els ciutadans puguem votar en un
referèndum d’autodeterminació vinculant i reconegut per tothom. Hem de forçar l’Estat
espanyol a negociar la celebració d’aquest referèndum, i només s’hi avindrà si persistim
i som cada vegada més forts. I per aconseguir-ho el camí és continuar acumulant
forces, continuar convencent als nostres conciutadans de la necessitat d’esdevenir un
estat independent per poder millorar les nostres condicions de vida, de continuar
convencent que el nostre és un projecte inclusiu, que té en compte a tothom. La via més
ràpida per fracassar en aquest objectiu és actuar sectàriament, parlant sols pels
convençuts des de posicions maximalistes, fent discursos simbòlics, allunyats de la
realitat que ens envolta.

Som l’impuls que Girona necessita
En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Girona hi tenim molt a fer i molt a dir per assolir
aquests objectius nacionals. Girona ha de ser la punta de llança d’aquesta Catalunya
que ha d’esdevenir República, ha de marcar el camí de construcció d’una societat
dinàmica, emprenedora, inclusiva i cohesionada, que lluita contra totes les formes de
dominació, una societat no submisa, respectuosa amb la diversitat, profundament
pacífica i democràtica.
Volem fer de Girona l’avantguarda de la futura República catalana. Esquerra
Republicana de Catalunya som l’impuls per què així sigui, parlarem amb tothom,
dialogarem tant com sigui necessari, negociarem amb tots aquells amb qui puguem
compartir algun dels nostres objectius polítics. I sempre tindrem una actitud constructiva
i oberta, serena i respectuosa; amb vocació de govern i de servei.
Per reforçar la cohesió social a la ciutat de Girona serem sensibles a l’hora de respectar
i preservar les identitats múltiples i els sentiments de pertinença diversos que es troben
presents en el sí de la ciutadania gironina. Ens esforçarem per generar simpaties
polítiques en aquells col·lectius de la ciutat en les quals les forces polítiques i els
moviments socials partidaris d’establir la República Catalana tenen més dificultats per
incidir. I establirem complicitats i punts de trobada amb sectors que, ara per ara, estan
encara lluny de compartir les bondats de participar en el projecte de construcció d’una
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República independent però que, en graus diversos, poden arribar a compartir amb
nosaltres la defensa del dret a decidir, els estàndards de la cultura democràtica i el
respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
Des de l’Ajuntament de Girona reforçarem aquesta cohesió social fent polítiques per
millorar la qualitat de vida i per afavorir el progrés de tota la ciutadania. I això passa per
fer bones polítiques públiques en tots els camps: des del benestar social, els serveis
socials, la seguretat pública, la cultura, l’urbanisme i l’ordenació del territori fins a
l’extensió d’un sistema de salut pública per a tothom, passant pel progrés econòmic, el
repartiment de la riquesa i les mesures de foment de l’ocupació. I, per descomptat,
situar l’escola catalana i els mitjans de comunicació públics a un nivell d’excel·lència.
Situarem la ciutadania al centre de la governança, per això construirem un govern que
promogui la participació i la col·laboració, que sigui també transparents, ètic i obert, i
que acosti la informació i les decisions als ciutadans i ciutadanes. Volem que el diàleg
constant i la rendició de comptes formin part de la idiosincràsia dels ajuntaments amb
ànima republicana i situin la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista
envers les polítiques locals.
Des de l’Ajuntament de Girona treballarem per la justícia i la cohesió social, la no
discriminació per raó d’origen, ètnia, religió, gènere o orientació sexual, per la
dinamització socioeconòmica responsable, per l’educació de ciutadans i ciutadanes
lliures, per millorar la seguretat i per una gestió pública dels serveis eficient, així com per
una gestió ambientalment responsable i un model urbanístic sostenible.
La justícia social serà el principi orientador de l’actuació d’Esquerra Republicana de
Catalunya, la nostra voluntat és garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. Per
reforçar la cohesió social facilitarem l’accés de les persones vulnerables als serveis
socials bàsics i portarem a terme polítiques valentes per garantir els drets més
elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les
persones. El creixement de la recuperació econòmica no està arribant a tothom per
igual i les desigualtats no disminueixen. Amb l’ànim de voler disminuir les desigualtats
socials, treballarem per un sistema fiscal més just, per millorar l’ocupabilitat de les
persones a l'atur i la formació dels treballadors al llarg de la seva vida laboral, per
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reforçar la xarxa social dels col·lectius més estigmatitzats i per garantir l’accés als
serveis públics de les persones més vulnerables.
La dinamització econòmica responsable té l’objectiu d’assegurar que totes les persones
puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat. Treballarem conjuntament
amb les empreses i altres administracions públiques per garantir salaris dignes i per
eliminar la bretxa salarial de gènere. La millora de l’ocupabilitat de les persones amb
més dificultats per trobar feina centrarà la nostra atenció també, i contribuirem també en
la implantació de la reforma horària. Bastirem un model de comerç urbà de proximitat
que vertebri socialment els barris, i els faci segurs, integradors i sostenibles, que sigui
capaç de dinamitzar la resta d’activitats econòmiques i cíviques.
L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de l’educació i
de la cultura un projecte de ciutat obert a tothom, i on totes les persones en formin part.
Girona ha de ser ciutat educadora en els valors cívics a temps complet, que garanteixin
més i millors oportunitats educatives, més enllà de l’escola. Per altra banda, entenem la
cultura com una eina de transformació social a l’abast de tothom, com un dret
fonamental inalienable, per la seva capacitat de fomentar el pensament crític i impulsar
la creativitat en totes les seves formes d’expressió.
La gestió pública dels serveis que presta l’Ajuntament de Girona ha de permetre assolir
un alt nivell d’eficiència, evitar duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis que
s’ofereixen a la ciutadania. També la incorporació de criteris ètics i de transparència en
la contractació pública han d’assegurar que totes les despeses tinguin per objectiu final
el bé comú.
La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible han de contribuir
al benestar present i futur de la ciutadania i del territori. L’eficiència energètica, les
energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural
formarà part de la nostra actuació per promoure un model mediambiental sostenible,
integral i innovador. Pel què fa a les actuacions urbanístiques, aquestes estaran al
servei del desenvolupament sostenible d’una trama urbana consolidada i compacta,
tenint com a objectiu la preservació del patrimoni històric i arquitectònic i amb la voluntat
d’invertir en rehabilitació del parc d’habitatges i en la generació d’habitatge públic de
lloguer.
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Garantirem la seguretat dels ciutadans amb una gestió democràtica de les policies
locals, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, amb especial atenció a la seguretat
ciutadana i viària i la defensa de l’espai públic i comunitari.
Millorar la qualitat de vida i el benestar dels nostres conciutadans, aquesta és la prioritat
d’Esquerra Republicana de Catalunya per a la ciutat de Girona. I per què així sigui ens
comprometem a treballar des del Govern de l’Ajuntament amb la resta d’actors polítics,
cívics i socials de Girona amb voluntat d’entesa. Som conscients que necessitem
generar consensos com més amplis millor, per fer realitat els projectes que han de
permetre millorar les condicions de vida de tots els barris de la ciutat, sabent que cada
barri parteix d’unes problemàtiques diferents. Però amb això no en fem prou, també
treballarem per impulsar la governança amb visió metropolitana, des de Girona
treballarem per disposar d’una xarxa estable entre els municipis que formem part de
l’Àrea Metropolitana de Girona que sigui útil a l’hora de posar en comú problemàtiques
compartides i poder-hi donar resposta de manera coordinada, cooperant en aquells
àmbits que transcendeixin l’àmbit municipal.

1 GIRONA, CIUTAT AMABLE I SEGURA (Eix 1)
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1.1 Girona, una ciutat més amable, que garanteixi la qualitat de vida, la justícia
social i el benestar per a tothom
L’existència de desigualtats socials i la discriminació de determinats col·lectius de la
nostra societat fa que haguem de ser proactius des de les institucions públiques per
garantir la igualtat d’oportunitats de tothom i la inclusió social dels col·lectius més
vulnerables.
La Girona actual, la ciutat de les 100.000 persones, és una ciutat que compta amb
persones de diverses cultures i orígens; Girona no només és la suma de moltes
històries personals, sinó que sobretot ha de ser la suma de la participació de tothom en
la construcció del nostre futur col·lectiu com a ciutat.
Des del model republicà de ciutat treballem per tal que Girona es refermi com una
població tolerant i dinàmica, tot reconeixent i reforçant el seu gran moviment associatiu,
i posant en valor les aportacions d’una ciutadania crítica, compromesa i amb vocació
transformadora.
La ciutat avança gràcies a la participació de les persones que en formem part i per això
és importantíssim potenciar la participació de tothom en la presa de decisions.
Treballarem per una Girona cohesionada que lluita contra les desigualtats socials i vetlli
per la igualtat d’oportunitats.
Tenim el propòsit de fer de Girona una societat inclusiva i cohesionada, que garanteixi
els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una ciutat que redistribueixi la
riquesa per donar una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats, ajudant els que
més ho necessiten, erradicant la pobresa. Una ciutat del benestar que avanci en la
garantia de drets socials i la igualtat d’oportunitats.
Per això ens comprometem a:
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1.1.1 Reduir les desigualtats socials i posar fi a la pobresa en totes les seves
formes i dimensions, i planificar transversalment els serveis socials amb els de
salut, educació, habitatge, urbanisme o promoció econòmica
Serveis socials
●

Adaptarem la xarxa bàsica d’atenció social primària als nous requeriments
socials impulsarem la coordinació de totes les àrees competents, per combatre
les

diverses

situacions

subministraments

bàsics,

de

pobresa

(accés

precarietat

a

energètica,

l’habitatge,
ajuts

i

accés

als

prestacions

econòmiques,...).
●

Assegurarem l’alimentació de les persones més necessitades, impulsant
projectes d’àmbit local que tinguin la finalitat de garantir l’atenció bàsica a les
persones en situació de pobresa.

●

Elaborem i implementarem un pla estratègic d’acció social per a la reducció de
les desigualtats i l’erradicació de la pobresa.

●

Millorarem la resposta a l’emergència social i la cobertura de les necessitats
bàsiques, posant a disposició les places d’acollida necessàries per fer front a les
emergències socials.

●

Impulsarem la inserció social i laboral d’aquelles persones en risc d’exclusió
social millorant la seva formació i ocupabilitat.

●

Millorarem la qualitat de vida de la infància i els adolescents.

●

Potenciarem la capacitat dels joves en risc d’exclusió social fomentant l’accés a
programes de formació professional o a programes de formació post obligatori.

●

Fomentarem l’autonomia personal i promoció de la salut de persones en risc
d’exclusió.

●

Reforçarem els equips d’atenció primària i millorarem la coordinació amb els
altres agents d’acció social, d’ocupació i d’habitatge.

●

Treballarem conjuntament amb totes aquelles entitats, grups i associacions que
tenen com àmbit d’actuació el benestar social.

●

Posarem a disposició de la ciutadania informació clara i transparent sobre les
condicions d’accés a les diferents polítiques i prestacions socials.

●

Posarem en marxa xarxes antirumors a partir de la formació de ciutadans i
ciutadanes compromeses.
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●

Posarem en marxa serveis de finestreta única per a l’abordatge de situacions de
vulnerabilitat relacionats amb les necessitats bàsiques, especialment complexes,
per exemple, en l’habitatge o els subministraments energètics.

●

Millorarem l’accés a l’habitatge de les famílies amb risc d’exclusió social
impulsant una oferta suficient d’habitatge social i habitatge públic de lloguer
accessible.

●

Exercirem la interlocució i mediació davant situacions que generin vulnerabilitat,
sobretots davant entorns desafavorits, infants o persones dependents.

●

Complirem la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica,
iniciant el procediment sancionador quan convingui.

Sensellarisme
●

Facilitarem l’accés a un habitatge temporal

als sensesostre, mantenint

una

bossa d’hotels i pensions per a situacions d’emergències social. Facilitarem
habitatge també a les persones que surtin d’una institucionalització de llarga
durada.
●

Impulsarem i mantindrem serveis orientats a l’atenció de situacions i
problemàtiques no previsibles, com pot ser un Servei d’Urgències i Emergències
Socials, amb l’objectiu que cap persona a Girona dormi al carrer.

●

Implementarem programes de seguiment i de reinserció social i, sobretot,
laboral, de persones que han estat ateses durant un llarg període per
l’administració.

●

Enfortirem el projecte de la Sopa, més enllà del servei d’acollida temporal,
potencial un model de servei integral de suport a la persones sense llar.

1.1.2 Millorar els serveis de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida
quotidiana de la gent gran i les persones amb discapacitat o trastorns mentals
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Atenció a les capacitats diverses i accessibilitat
●

Identificarem i millorarem la coordinació de les diferents entitats que treballen a
la nostra ciutat amb persones amb multicapacitats o dependències.

●

Augmentarem el grau d’accessibilitat a la via urbana i serveis públics de la ciutat.

●

Reforçarem els programes d’assistència personal que permeten a les persones
amb discapacitat i dependència guanyar en autonomia personal i disposar de
condicions per dur a terme una vida independent, visquin on visquin, ja sigui al
domicili familiar amb suport o sense, en pisos assistits, centres de dia o centres
residencials.

●

Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció del maltractament
envers les persones grans i les persones amb discapacitat, com també dels
programes d’atenció i seguiment per a la implementació de nous serveis per
aquest col·lectiu.

●

Potenciarem la participació i l’activisme de la gent gran i de les persones amb
discapacitat, tot garantint la plena i justa accessibilitat als serveis, equipaments i
activitats de la ciutat.

●

Facilitarem cursos de llengua de signes catalana pel personal de l’Ajuntament de
Girona per tal que per a les persones amb sordesa i/o sordceguesa no trobin cap
obstacle a l’hora de dirigir-se a l’administració local per fer cap gestió.

●

Fomentarem la formació en llengua de signes a diversos sectors de la societat
per tal d’augmentar el grau de sensibilitat cap al col·lectiu que la utilitza i alhora
permeti guanyar ciutadans que vulguin fer de voluntaris i voluntàries amb
persones amb sordesa i que ara, per raons de desconeixement de la llengua, no
s’hi acosten.

1.1.3 Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació
de pobresa, amb suport i acompanyament per a la seva tasca parental
Atenció a la infància i adolescència
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●

Coordinarem els àmbits social, de salut i escolar per garantir la igualtat
d’oportunitats a infants i adolescents, així com per detectar situacions de risc
(maltractaments, malnutrició, situacions familiars vulnerables...).

●

Reforçarem la implementació del model d’intervenció socioeducatiu enfocat a
l’apoderament de les famílies i a l’impuls de les seves capacitats reparadores i
d’aprenentatges nous.

●

Potenciarem les habilitats parentals, l’autonomia dels nens amb situació de
vulnerabilitat i l’acolliment familiar.

●

Promourem mesures per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels
joves.

●

Diversificarem els serveis per a la primera infància com espais familiars o
ludoteques garantir la seva distribució equitativa i proporcional pels barris, per
fomentar l’acompanyament a les famílies més vulnerables en la criança i
l’educació.

●

Consolidarem i enfortirem el model participatiu infantil i juvenil a través del
Consell Municipal i vetllarem per incorporar la perspectiva dels infants i
adolescents en la presa de decisions de tots els àmbits de la ciutat.

●

Farem una ciutat a vista d’infants, potenciant els camins escolars segurs, la
distribució d’espais lúdics i la programació d’actes.

1.1.4- Millorar la coordinació entre totes les administracions competents i amb el
tercer sector social
Tercer sector
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●

Potenciarem el tercer sector com agent d’acció directa davant determinades
realitats que requereixen d’una especialització o coneixement específic que resta
fora de l’àmbit municipal.

●

Recollirem a tota la contractació pública aquells elements que facilitin que els
col·lectius més vulnerables hi tinguin accés a través de les entitats del tercer
sector.

●

Aplicarem les clàusules socials amb les seva dimensió global a totes les
contractacions.

●

Reconeixerem les entitats del tercer sector com a interlocutores i agents socials
ciutadans, incorporant-les en el diàleg de la ciutat.

1.1.5 Avançar en la implementació de la reforma horària
Ús del temps
●

Treballarem per consolidar el temps com a variable rellevant en la recerca de
l’equitat i el benestar.

●

Posarem en marxa les accions pertinents a l’organització interna de l’Ajuntament
per anar incorporant elements de millora de l’ús del temps.

●

Adaptarem els horaris i l’agenda política de les persones en càrrecs electes o
llocs directius de l’Ajuntament a la reforma horària.

●

Potenciarem una nova cultura del temps a les organitzacions, a favor de models
més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.

●

Posarem en valor les bones pràctiques dutes a terme en els diversos àmbits
d’acceleració (treball, administració, cultura i oci, ensenyament, comerç i
consum, mobilitat), així com les dades que mostren els beneficis econòmics,
socials i de salut d’una millor organització horària.

●

Establirem un horari de tancament dels equipaments públics.

●

Desenvoluparem una prova pilot de l’impacte de la reforma horària en la qualitat
dels serveis municipals i en la satisfacció de la ciutadania i professionals, amb
l’aplicació de mesures com la flexibilitat pactada i l’e-treball.

●

Farem una campanya per promoure hàbits saludables quant a ritmes circadiaris
entre les persones treballadores de l’Ajuntament.

●

Formació en competències en les àrees d’administració i protocol relacionades
amb una humanització dels horaris i les agendes de càrrecs públics.
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●

Avançarem cap a flexibilitats horàries i de permisos laborals paritaris i
intransferibles que permetin la corresponsabilitat familiar.

1.1.6 Eliminar totes les formes de violència contra les dones, vetllar per la
participació plena i efectiva de les dones i fomentar la perspectiva de gènere
Polítiques feministes
●

Impulsarem la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny i
implementació de polítiques municipals.

●

Promourem un gran pacte social amb el compromís d’erradicació de la violència
masclista en totes les seves formes.

●

Augmentarem els recursos destinats a la prevenció de violència masclista entre
el col·lectiu de gent jove.

●

Augmentarem els recursos destinats al programa d’atenció a fills i filles víctimes
de violència masclista.

●

Promourem l’elaboració, implementació i avaluació del VI Pla municipal d’igualtat
2020-2023.

●

Donarem compliment a la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes.

●

Crearem un programa de sensibilització i coneixement de noves masculinitats a
infants d’educació primària.

●

Crearem un programa de visualització de les aportacions feministes en diversos
àmbits, entre els quals l’esportiu, el de la memòria històrica, l’educatiu o
l’empresarial.

●

Portarem a terme una formació específica en perspectiva de gènere i violència
masclista al personal de l’Ajuntament de Girona.

●

Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.

●

Garantirem l’accessibilitat als serveis d’escoles bressol municipals i d’atenció a
les persones dependents, especialment per part dels col·lectius més vulnerables.

1.1.7 Garantir el dret de les persones LGTBI a viure amb normalitat l’orientació
sexual i la identitat de gènere en la seva vida personal, pública i professional
Diversitat sexual i de gènere
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●

Incentivarem la creació d'un espai LGTBIfriendy en la nit gironina i la creació
d'un mapa LGTBI friendly de la ciutat.

●

Organitzarem jornades explicatives del fenomen LGTBI+.

●

Signarem l’acord amb la Direcció General d’Igualtat per implementar els Serveis
d’Atenció Integral LGTBI dins la Xarxa del Servei d’Atenció Integral que està
desenvolupant la Generalitat.

●

Portarem a terme educació sexual i afectiva en joves.

●

Posarem en marxa el protocol contra l’assetjament per identitat sexual.

●

Vetllarem perquè l’Ajuntament i els mitjans de comunicació ofereixin continguts
no lgtbifobics i garanteixin la visibilitat normalitzada.

●

Incorporarem en el formularis i registres municipals la diversitat d’identitats o
expressió de gènere i els diferents models familiars.

●

Incorporarem fons documental i material LGTBI+ a les biblioteques municipals i
els centres educatius.

●

Portarem a terme campanyes de conscienciació a les escoles per erradicar
l’assetjament escolar LGTBIfobic.

●

Crearem formacions per als docents de centres educatius de primària i ESO per
tal que puguin impartir una educació lliure de LGTBIfòbia i per què puguin
identificar casos d’assetjament escolar LGTBIfòbic i actuar conseqüentment.

●

Crearem l’espai d’atenció als joves LGTBI per tractar problemàtiques que
afecten al col·lectiu.

●

Construirem espais de relació i trobada d’adolescents, joves i persones LGTBI
dins els equipaments juvenils.

●

Vetllarem per l’aplicació efectiva als centres educatius del protocol específic per
a la lluita contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI aprovat pel departament
d’Educació.

●

Facilitarem atenció psicològica a les persones LGTBI que ho demanin i al seu
entorn per millorar l’acceptació social.

●

Elaborarem el protocol d’actuació contra agressions, assetjament i discriminació
de forma coordinada amb els serveis d’emergències i cossos de seguretat de
Girona amb la creació d’un número de telèfon.

1.1.8 Impulsar polítiques d’envelliment actiu i d’atenció a les persones grans
Gent gran
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●

Potenciarem l’envelliment actiu.

●

Impulsarem la teleassistència.

●

Afavorirem la participació de les persones grans en el disseny, implementació i
avaluació de les polítiques i/o projectes que els afecten directament.

●

Incentivarem la participació i la implicació de les persones grans en el teixit
associatiu i comunitari.

●

Recolzarem els casal i entitats de gent gran, tant en recursos com en la gestió
de l’entitat.

●

Fomentarem el voluntariat de gent gran.

●

Garantirem l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida.

●

Promocionarem els cursos de formació per a persones grans.

●

Posarem a l’abast de les persones grans la formació en noves tecnologies.

●

Facilitarem l’accés als espais i equipaments.

●

Treballarem per eliminar les barreres arquitectòniques en els espais públics i per
a la mobilitat adaptada.

●

Adaptarem espais urbans perquè les persones grans puguin practicar esport.

●

Treballarem per extendre el projecte “Sempre Acompanyats” a tota la ciutat
dotant el programa de més recursos incentivant el treball transversal i coordinat
dels agents de la ciutat.

●

Impulsarem l’atenció domiciliària per tal d’augmentar la qualitat de vida i
adaptarem els espais domèstics a les necessitats de la gent gran per tal d’evitar
riscos.

●

Facilitarem el subministrament d’àpats en el domicili a persones grans amb
dificultats permanents o transitòries per preparar-se el menjar.

1.1.9 Facilitar al jovent totes les eines i oportunitats per poder viure de manera
independent i amb llibertat
Joventut
●

Treballarem per crear un Ateneu Juvenil amb l’objectiu que sigui un espai
dinàmic de promoció de la vida cultural juvenil a la ciutat i els projectes propis.

●

Recolzarem les entitats juvenils de la ciutat i als grups de persones joves no
associades.
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●

Fomentarem l’espai Güell com a espai de cohesió juvenil per a persones joves
en la franja de 12 a 17 anys.

●

Incentivarem l’ús de l’espai públic com a espais d’activitat juvenil i espais de
relació.

●

Aproparem el Pla Local de Joventut a les realitats del jovent de la ciutat.

●

Definirem conjuntament amb les entitats juvenils i persones joves el Pla
d’Actuació Anual en polítiques de joventut.

●

Facilitarem i incentivarem els espais de participació juvenil segons la temàtica i
les necessitats dels joves.

●

Fomentarem la participació dels infants i persones joves en el processos de
participació ciutadana.

●

Treballarem per tal que a les consultes populars puguin votar també persones
joves a partir de setze anys.

●

Promocionarem l’esport base, en especial el femení, ajudant als clubs que
tinguin secció femenina i/o equips mixtes i vetllarem per la igualtat de condicions.

●

Treballarem per fer universal la cultura entre les persones joves oferint a les
persones joves els espais i recursos per a la creació, producció i difusió artística.

●

Donarem continuïtat i estabilitat a les polítiques de joventut que funcionen
actualment.

●

Promocionarem l’accés i informació de Garantia Juvenil, ampliarem el servei
d’ocupació juvenil així com altres mètodes per facilitar la inserció del jovent al
món laboral.

●

Atendrem i oferirem recursos formatius i plans d’ocupació a les persones joves
en risc de fracàs escolar.

●

Combatrem l’exclusió social i econòmica a les activitats extraescolars als clubs
esportius, activitats culturals, escoles de música municipals mitjançant fórmules
com el sistema de tarificació social.

●

Potenciarem i ampliarem els serveis d'inserció escolar de joves amb diversitat
funcional mental a escoles ordinàries.

●

Crearem un servei públic de formació en idiomes dirigit específicament a
persones joves.

●

Ampliarem els horaris de les biblioteques municipals. Tal com està aprovat per
unanimitat en Ple municipal.

●

Reforçarem el servei d'assessorament laboral, educatiu, i de salut, entre d'altres.
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●

Donarem suport a l’emprenedoria jove a través de programes específics
mitjançant el Servei Municipal d’Ocupació.

●

Reforçarem el servei d’orientació i informació en mobilitat internacional.

●

Promourem els hàbits de vida saludable.

●

Reforçarem els programes de salut i la qualitat de vida d’adolescents i joves, a
través del Centre Jove de Salut Integral (CJSI) apropant-lo als joves:
- Conscienciant sobre el consum de drogues i alcohol.
- Conscienciant sobre la importància de l'educació sexual, incloent-hi la diversitat
sexual, l’atenció a la planificació familiar, els programes de prevenció i la
informació sobre les malalties de transmissió sexual.

●

Treballarem per una xarxa de bus nit que funcioni regularment i que connecti
Girona, Sarrià, Quart, Vilablareix, Fornells, Salt, tal com està aprovat en Ple
municipal. Promourem que també arribi a La Mirona.

●

Treballarem per crear places públiques de residència universitària.
_____________________

1.2 Girona, una ciutat més segura, que garanteixi la seguretat pública, la seguretat
viària i la protecció civil en situacions d’emergència
La llibertat és el principal valor que ens aporta seguretat, i és des d’aquest principi que
s’han d’abordar les polítiques de seguretat ciutadana i protecció civil, basades en un
model de seguretat integral, sòlid, eficaç i discret al servei de la ciutadania, amb un cos
policial democràtic i de proximitat. L’altre pilar d’aquest eix és el servei d’emergències i
protecció civil, que ha d’estar dimensionat per oferir un servei ràpid i eficaç.
La seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb
seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en
un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per
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mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat
ineficaços.
La cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les
desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En
aquest sentit, la despesa social també és inversió en seguretat i, per extensió, en
convivència. Entesa d’aquesta manera, la seguretat és un aspecte que es treballa de
manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit
municipal.
Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és
seguretat sinó convivència. La convivència és fonamental per concebre un espai cívic
equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar.
Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina
prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en
problemes de seguretat.
Les polítiques locals d’Esquerra Republicana de Catalunya en termes de seguretat
estan enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou
model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més lliure possible
i que avanci cap a una societat cada vegada més justa.
La distribució de competències entre els cossos de policia local i els Mossos d’Esquadra
s’articula mitjançant convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Departament
d’Interior, i té com a màxim exponent d’aquesta col·laboració la junta local de seguretat.
Els convenis estableixen la delimitació territorial i la complementarietat de les diverses
tasques policials, en funció, normalment, de la capacitat operativa de cada cos de
policia, sota els principis de cooperació i auxili mutu.
Pel que fa a la seguretat viària, els ajuntaments tenen les competències per gestionar i
controlar el trànsit en vies urbanes i interurbanes que passin pel nucli urbà (travessies),
per adoptar mesures per garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit i per denunciar
les infraccions de les normes de trànsit.
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L’objectiu de la seguretat viària és reduir l’accidentalitat de les vies urbanes de la ciutat,
i sobretot prevenir que hi hagi conseqüències en l’estat de salut dels accidentats. Per
això cal que des de l’Ajuntament es faci una bona gestió del trànsit, que eviti el risc
d’accidentalitat, eliminant els punts negres de la xarxa urbana i incrementant la
consciència dels usuaris de la xarxa, així com proporcionant l’educació viària als futurs
usuaris de la xarxa.
La protecció civil es defineix com un conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir o corregir
els danys causats a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió i pels
elements naturals o extraordinaris quan l’amplitud i la gravetat dels seus efectes els fa
assolir el caràcter de calamitat pública.
El sistema de protecció civil és un servei públic que aglutina tots els sistemes de
prevenció i actuació davant de riscos naturals, tecnològics o de qualsevol altre origen.
La Generalitat de Catalunya té plenes competències en matèria de protecció civil, tot i
això, els plans de protecció civil tenen incidència en els municipis que han de formar
part de la seva planificació.

Per això ens comprometem a:

1.2.1 Desenvolupar un model de policia de proximitat que posi a disposició
recursos humans per escoltar, atendre i resoldre demandes ciutadanes
relacionades amb la seguretat
Policia
●

Elaborarem i implementarem el Pla Local de Seguretat.

●

Establirem auditories funcionals i estratègiques a les plantilles de policia local per
optimitzar els recursos humans i operatius.

●

Adequarem la plantilla del cos de la policia municipal a les necessitats reals de la
ciutat.

●

Millorarem la ràtio del cos de la policia municipal.

●

Reforçarem el servei de mediació com a instrument per a la solució de conflictes
veïnals i altres alteracions de la convivència.

Girona

●

Impulsarem el treball en xarxa amb totes les àrees municipals i altres cossos
policials.

●

Incrementarem la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en
el marc de la Junta Local de Seguretat, i avaluarem conjuntament els programes
de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.

●

Apostarem pel model de policia de barri que interactui amb els agents i
col·lectius socials i/o veïnals, i faci de receptor de les necessitats de la ciutadania
i orienti les demandes veïnals.

●

Col·locarem càmeres de videovigilància en aquells espais en els que s’hi hagin
registrat accions delictives i/o actes d’incivisme de forma reiterada.

●

Crearem l’Oficina dels Drets Civils i la No Discriminació de Girona, amb l’objectiu
de defensar i garantir els drets de les persones, en especial el dret a la igualtat i
a la no-discriminació de cap tipus.

●

Portarem a terme una política de tolerància 0 amb les infraccions relacionades
amb la violència de gènere, el trànsit i la reincidència delictiva.

●

Reforçarem el servei d’atenció a la víctima i la coordinació entre els agents
socials i municipals de la ciutat.

1.2.2 Reduir la sinistralitat a la xarxa urbana i incrementar el civisme de les
conductores i els conductors
Seguretat viària
●

Actualitzarem el Pla Local de Seguretat Viària.

●

Reforçarem l'educació viària a les escoles com a eina preventiva a mig i llarg
termini.

●

Executarem accions encaminades a l'objectiu de zero accidents amb ferits a la
ciutat de Girona amb polítiques de millora de la senyalització vial i amb
campanyes de conscienciació ciutadana i de control policial.

●

Establirem controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els
Mossos d’Esquadra.

●

Detectarem els trams de concentració d’accidents que hi pugui haver al municipi
i intervindrem en els punts negres i punts conflictius per millorar la seguretat
viària.
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1.2.3 Configurar un servei de protecció civil de base popular com a millor fórmula
d’implicar la ciutadania en l’autoprotecció en cas d’emergència
Protecció civil
●

Fomentarem la coordinació amb Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya
per garantir una resposta ràpida i eficaç davant situacions que puguin suposar
un risc a la ciutat.

●

Revisarem els diversos plans de protecció civil municipals per millorar la
resposta davant d’emergències o risc greu.

●

Donarem suport a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona.

●

Incentivarem el voluntariat per què ajudi en situacions d’emergència i de risc
col·lectiu en grans esdeveniments.

●

Difondrem els consells d’autoprotecció per a fer front a la diversitat de casos
d’emergència.

______________________________________________________________________
___

2 GIRONA, CIUTAT ACTIVA I COHESIONADA (Eix 2)
2.1 Girona, una ciutat activa, que garanteixi la creació de treball digne i de qualitat,
doni suport a l’activitat econòmica i impulsi l’economia social i sostenible
El projecte d’Esquerra Republicana de Catalunya per a Girona es basa en la
diversificació i sostenibilitat del sistema econòmic, en potenciar els serveis avançats i un
entorn industrial sòlid, evitant la dependència dels sectors amb menys valor afegit. Per
això contemplem la necessària connexió amb el territori: l’àrea urbana de Girona, les
comarques gironines i l’espai transfronterer. Ho farem conjuntament amb els agents
socials, econòmics i educatius de la ciutat, on el rol de la universitat serà clau com a font
de talent.
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Impulsarem l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, perquè sigui el motor
de transformació del model econòmic cap a un model més responsable, sostenible i
basat en les persones. Per consolidar aquesta transformació, també impulsarem la
cultura

d’empresa

social

entre

el

conjunt

del

teixit

empresarial,

incentivant

comportaments socialment responsables i no exclusivament d’obtenció de beneficis
empresarials.
L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al
treball, digne i de qualitat, en especial les persones amb més dificultats per trobar feina.
Millorar les polítiques d’ocupació és millorar les polítiques socials i per tant ocupació és
acció social. Girona és de les ciutats catalanes amb millors nivells d’ocupació, amb una
taxa d’atur molt baixa. Aquest atur sol estar associat a situacions personals de dificultat
(diversitat funcional, addiccions, col·lectius d’exclusió, nouvinguts sense referents
familiars, joves sense xarxa ni estudis). És per això que cal reforçar les accions vers
aquests col·lectius treballant de manera transversal entre diferents àrees de
l’Ajuntament.
El comerç de proximitat i la responsabilitat social de les empreses centren també la
nostra atenció.
Volem bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres
barris, pobles i ciutats, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta
d’activitats econòmiques i cíviques del municipi. Un model que garanteixi la pervivència
d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que resisteixi les tendències
d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri de formats i
que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins les trames urbanes
consolidades, com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible,
competitiva i ordenada.
També creiem que hem de treballar per la continuïtat de l’especialització turística.
Girona ha d’esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor
afegit –que no exclusivament de luxe–, amb una oferta diversificada que ens permeti
assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística, i que
contribueixi a fer conèixer a tot arreu els trets més característics de la nostra ciutat.
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I promourem un consum responsable i conscient de la ciutadania, que democratitzi
l’economia enfront d’oligopolis i grans interessos empresarials i que vetlli per garantir la
protecció dels drets dels consumidors.
Per això ens comprometem a:

2.1.1 Construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, enfortir el teixit
industrial, aprofitar el talent humà a partir de la recerca i la innovació, i fomentar
l’economia social i l’economia circular
Promoció econòmica
●

Consolidarem la posició de Girona com a eix central del territori, de l’Àrea
Urbana, de les comarques gironines i de l’espai transfronterer.

●

Establirem les polítiques públiques de promoció de la ciutat en funció dels
interessos generals i amb la participació activa dels agents socials, econòmics i
educatius, cercant el consens mitjançant el treball conjunt i la planificació
estratègica.

●

Promourem la instal·lació de talent a la ciutat, establint les condicions perquè els
joves no marxin i facilitant la instal·lació de talent internacional que vol
emprendre i treballar a la ciutat.

●

Farem de la Universitat de Girona factor clau per a l’atracció de talent i l’impuls
de la innovació.

●

Potenciarem els sectors amb elevada capacitat de creixement i generació de
renda a Girona, com les tecnologies de la informació i la comunicació, la
medicina i la salut, les energies renovables, la rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica dels edificis, la gestió ambiental, l’atenció i serveis a les persones
dependents i les activitats de la cultura.

●

Implementarem el Pla de política industrial de Catalunya per a impulsar i
transformar el sector productiu industrial cap a activitats d’alta qualificació, amb
més tecnologia i innovació.

●

Promourem el cooperativisme com a fórmula per tirar endavant iniciatives
empresarials i com a eina de cohesió social.
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●

Impulsarem el desenvolupament de projectes d'economia circular i verda, per
assolir eficiència en la utilització dels recursos i orientar la ciutat vers un nou
model de desenvolupament econòmic.

●

Prioritzarem

la

participació

d’empreses

de

l’economia

social

en

el

subministrament de serveis públics aplicant tots els recursos legals que permet
la llei de contractes del sector públic.
●

Impulsarem la creació de centres de treball compartit sostenibles (Green
Coworking) per a start-ups, emprenedors i altres projectes empresarials, ubicant
aquests espais a prop de l’estació per tal de facilitar l’atracció de talent i
d’empreses innovadores.

●

Impulsarem la creació d’una finestreta única, en el marc de treball de
modernització de l’Administració i la simplificació administrativa, per acompanyar
i assessorar en l’arrencada empresarial i assessorar i/o acompanyar en
tramitacions, gestions, redisseny, innovació i actualització per les empreses i
persones autònomes ja consolidades.

●

Desenvoluparem

polítiques

R+D+I

per

a

impulsar

la

innovació

i

la

internacionalització de la indústria
●

Posarem en marxa un programa dedicat a localitzar fonts de finançament per a
nous projectes de persones emprenedores, que s’adapti a les característiques i
necessitats de cada projecte.

●

Impulsarem iniciatives de mentoring als emprenedors, a través del voluntariat de
persones jubilades o prejubilades, amb bagatge professional en la creació de
projectes

empresarials,

que

acompanyaran

i

assessoraran

als

nous

emprenedors.
●

Treballarem conjuntament amb les entitats dedicades a l’àmbit de l’empresa i
l’emprenedoria per tal d’aprofitar els seus coneixements.

●

Facilitarem que les empreses amb demandes de transport puguin establir-se en
llocs on l’accés sigui fàcil per vehicles grans i es redueix la seva presència a dins
la ciutat.

2.1.2 Treballar per la creació d’ocupació, per la inserció laboral dels col·lectius
més vulnerables (joves, dones, aturats de llarga durada,...), i pel foment del
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reciclatge i la formació continuada dels treballadors i treballadores i les persones
emprenedores
Ocupació
●

Impulsarem el Pacte Local per a l’Ocupació de Qualitat.

●

Crearem la Taula per a l’Ocupació com a ens on participin els agents social i
econòmics de la ciutat. En el marc de la Taula per a l’Ocupació es proposaran i
es debatran les línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la
implementació del Pacte Local per a l’Ocupació (PLO)

●

Impulsarem la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb
especial atenció al col·lectiu de majors de 45 anys, i també d’aquells que tenen
una integració més difícil al mercat laboral.

●

Aprofitarem al màxim els fons europeus per a la inserció laboral de les persones
joves.

●

Promourem la contractació segons criteris socials tenint com a eix la igualtat
d’oportunitats i vetllarem perquè les empreses concessionàries de serveis
públics també els apliquin.

●

Augmentarem la contractació reservada per a centres especials de treball i
empreses d’inserció.

●

Inclourem clàusules socials que garanteixin la contractació de persones amb
dificultats especials.

●

Establirem un topall que limiti les baixes temeràries en els contractes reservats a
centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció.

●

Potenciarem les empreses d’inserció i integració laboral per a persones
vulnerables i discapacitades.

●

Promourem la millora en el desenvolupament del sistema d’atenció a la
dependència i la creació de llocs de treball en aquest sector.

●

Donarem suport al teixit econòmic i empresarial adreçat al col·lectiu LGTBI
i implementarem la necessitat de protocols anti discriminació LGTBI a les
empreses de la ciutat.

●

Generarem espais comuns treball per garantir i reforçar el treball transversal
entre les diferents àrees (habitatge, ocupació i serveis socials).

●

Compartirem dades entre les diferents àrees generant plans d’acció unificats
vers les persones ateses.
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●

Farem que habitatge, ocupació i serveis socials comparteixin els respectius
plans d’àrea recollint mútuament les necessitats concretes.

2.1.3 Dinamitzar, fomentar i modernitzar l’activitat comercial de la ciutat, en
particular el comerç urbà de proximitat, tot garantint l’equilibri de formats
comercials
Comerç
●

Elaborarem el pla estratègic de comerç de tota la ciutat incloent les taules de
comerç com a ens de diàleg i de col·laboració amb les entitats de comerciants
del municipi per generar accions conjuntes (fires singulars, jornades, setmanes
temàtiques...).

●

Potenciarem el comerç local de proximitat com a mecanisme per afavorir la
dinamització i la vitalitat del municipi en general i dels barris en particular.

●

Afavorirem entorns comercials basats en la diversitat d’oferta proposant, si
escau, els instruments urbanístics més adients en cada cas —plans d’usos,
plans especials, etc.— per evitar zones de comerç monotemàtiques que no
tinguin a veure amb el model comercial general de Girona.

●

Promourem la modernització del comerç local, afavorint la seva digitalització i
l’establiment de canals de venda on-line.

●

Potenciarem la taula de debat amb els propietari dels locals que han quedat
tancats per impulsar l’obertura d’aquests establiments per part de nous
emprenedors i evitar així que es creïn espais urbans sense activitat comercial.

●

Repensarem els models de mercats de marxants en funció del creixement de la
ciutat i el seus barris i així afavorir la compra de producte de proximitat i
sostenible.

●

Impulsarem la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica del mercat
municipal del Lleó.

●

Elaborarem el projecte per a la remodelació del Mercat del Lleó per crear el
mercat del segle XXI.

●

Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de
temporada, de manera que les persones consumidores relacionin l’origen del
producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza.

●

Promourem tallers i xerrades al mercat municipal posant en valor l’alimentació
segura i saludable.
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●

Establirem un programa de xerrades a les escoles per educar els infants i el
jovent i donar-los criteri perquè segueixin una alimentació saludable.

●

Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la
retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor
afegit a la qualitat del servei.

●

Facilitarem la instal·lació d’activitat comercial en aquells locals que estan tancats
i no tenen ús.

2.1.4 Garantir el dret de les persones consumidores i fomentar el consum
responsable i els processos d’arbitratge i mediació
La defensa dels consumidors i les consumidores
●

Invertirem esforços a la implantació de l’Oficina Municipal d'Informació de
Consum (OMIC) i l’Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC), amb la
col·laboració estreta de les administracions locals, per agilitzar i enfortir la relació
amb els consumidors i consumidores.

●

Promourem els convenis de col·laboració amb el teixit local per controlar i
sancionar les activitats econòmiques en les quals s’evidenciïn situacions de
competència deslleial que posin en risc la seguretat del consumidor i la qualitat
del servei.

●

Potenciarem les oficines municipals d’informació al consumidor, tot ampliant els
serveis a empresaris i comerciants en els aspectes que afecten els drets de les
persones consumidores.

●

Fomentarem del consum responsable, entès com el consum de productes i
serveis de l’economia cooperativa i l’economia social i solidària.

●

Promourem el consum de productes de proximitat, per potenciar la economia
sostenible. Tant a nivell ecològic com a nivell social, per permetre que els
nostres ciutadans puguin desenvolupar els seus projectes empresarials i oferir
els serveis i productes a gent propera.

Girona

●

Farem difusió de les juntes arbitrals de consum com a via de solució de
conflictes entre empresaris i consumidors.

2.1.5 Millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques per generar
un turisme sostenible capaç de generar ocupació de qualitat i reduir les
externalitats negatives
Turisme
●

Fomentarem el creixement del turisme des d’un punt de vista qualitatiu enlloc de
quantitatiu com es fa ara, que permeti una bona convivència amb el ciutadà.

●

Aprofitarem que Girona és una Ciutat Universitària i farem d’aquest element una
estratègia per potenciar el turisme de qualitat a la ciutat.

●

Integrarem la ciutat dins les xarxes turístiques europees a les quals pugui
pertànyer Girona, com les vies verdes amb xarxes transfrontereres, i
potenciarem la seva funció dins de les que ja és membre com la Xarxa de
Jueries.

●

Promocionarem la idea de Girona Destinació Esportiva.

●

Cuidarem el turisme cultural, gastronòmic i de negocis que fan que les persones
tornin després a la ciutat i siguin prescriptors de Girona.

●

Potenciarem el turisme actiu i de natura, promocionant l’entorn natural de la
ciutat, per tal que els primers afavorits per la iniciativa siguin els ciutadans, i el
consum de les Vies Verdes, antics traçats dels carrilets que han esdevingut un
gran èxit.

●

Implementarem les eines TIC alhora de promoure la ciutat de Girona i crearem
noves aplicacions que facilitin la visita als turistes.

●

Farem de Girona una ciutat totalment accessible per a les persones amb algun
tipus de discapacitat física i sensorial.

●

Procurarem que l’Aeroport de Girona sigui gestionat de forma autònoma pels
diversos agents polítics, econòmics i turístics de les comarques gironines i, a la
vegada, potenciarem el seu ús perquè torni a recuperar les xifres de viatgers que
ja havia assolit anys enrere.

●

Elaborarem un Pla Especial urbanístic d’habitatges d'ús turístic per tal de
racionalitzar segons el nivell de saturació, i afavorir que aquesta activitat pugui
desenvolupar-se a llocs de la ciutat amb menys saturació.
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●

Realitzarem un anàlisis dels comerços orientats al turisme per adequar la seva
presència al model turístic que volem, repensant el turisme des del conjunt de
tota la ciutat i no només des del Barri Vell, relligant el turisme amb els comerços
dels barris.

●

Establirem eines urbanístiques que limitin els comerços orientats únicament al
turisme en aquelles zones amb més saturació.

●

Desenvoluparem eines de gestió que facilitin la convivència 365 dies a l’any dels
ciutadans amb l’organització de tot tipus d’esdeveniments.
_____________________

2.2 Girona, una ciutat cohesionada, que garanteixi una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat i l’accés lliure i universal a la cultura, fomenti l'esport i
integri les persones nouvingudes
Els pobles i ciutats de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el
dret a l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la
justícia social, ofereixi una educació gratuïta i de qualitat. Un nou model educatiu i
d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió
educativa, prioritzi la millora dels resultats educatius i, en el qual, la Formació
Professional sigui element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu.
Un nou model lleial als valors republicans i compromès fermament en el poder
transformador de la societat que pot tenir l’educació per crear veritables ciutadans i
ciutadanes de la República Catalana.
L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. I la qualitat
d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. Tots els centres que integrin el servei
públic hauran d’assumir aquest compromís. El salt de millora qualitativa del nostre
sistema només serà possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat.
El combat contra la segregació escolar ha de ser un objectiu de primer ordre a nivell
municipal. Els consistoris, malgrat no tenir totes les competències en matèria educativa,
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poden liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia
absolutament necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la
població. Una política pública que ha de basar-se en el màxim consens necessari i en la
implementació de mesures d’acord amb les necessitats de cada municipi.
Per tot això, impulsarem diagnòstics per analitzar les causes de la segregació escolar,
de tal manera que es pugui arribar a pactes locals contra la segregació amb mesures
concretes i eficaces.
L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit
acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional és un repte de primer ordre que
per la seva naturalesa i abast no és responsabilitat únicament de les institucions
educatives i de les administracions públiques, sinó també cal destacar el paper
fonamental dels i les professionals. Al mateix temps, cal que aquesta responsabilitat
sigui plenament compartida per les famílies i per la societat. En definitiva, l’educació és
una qüestió de país.
Necessitem un model de Formació Professional que consideri les necessitats formatives
del sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat
del país i de la cohesió social, tot integrant la formació inicial, la formació ocupacional i
la formació contínua.
Al costat de l’educació, des de l’Ajuntament farem que es garanteixi l’accés lliure i
universal a la cultura, i que es fomenti el pensament crític i s’impulsi la creativitat en
totes les seves formes d’expressió. Volem generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura
en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i accés al seu patrimoni
cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. Per nosaltres les
polítiques públiques tenen com a objectiu principal el benestar de les persones. Així
doncs, el desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés en condicions
d’igualtat a la producció cultural són un element indispensable d’aquest benestar.
La mercantilització de pràcticament tots els aspectes de la nostra societat ens ha dut a
oblidar la importància de la creació lliure, del pensament crític i del gaudi estètic com a
fonament de la cultura entesa com a tal, més enllà del mer entreteniment, de la
banalització o del simple aprofitament econòmic de l’activitat cultural. Amb tot, no hem
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d’oblidar que cal gestionar amb eficiència i amb criteris de rendibilitat social els recursos
públics que es dediquen a les polítiques culturals.
També vetllarem pel respecte dels drets individuals i col·lectius de tots els ciutadans i
ciutadanes, i la llengua n’és un exemple paradigmàtic. A Catalunya es parlen prop de
tres-centes llengües, per tant, la nostra societat és plurilingüe. I, com a tal, cal abordar la
política lingüística garantint que ningú sigui discriminat per raons de llengua. El català
ha d’esdevenir vertebradora d’aquesta societat plurilingüe, dotant-la d’eines adients per
a la seva preservació.
I també apostarem decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat
cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a
sector privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil
esportiva i organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui,
dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut,
educativa, social i de lleure.
En definitiva, ens sabem una societat diversa, per això garantirem els mateixos drets i
oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa
del país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els
valors republicans i els drets humans. Volem una societat laica amb llibertat de creences
i conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat
sigui viscuda i entesa com una realitat positiva i una riquesa.
L’objectiu de la política de gestió de la diversitat, basada en l’interculturalitat, serà
desenvolupar una cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la
llibertat i els drets humans, tot fomentant les polítiques d’inclusió, la interacció entre les
persones de diferents orígens culturals que vivim junts, el coneixement i el
reconeixement de la diversitat, per tal d’assolir la identificació i el sentit de pertinença de
totes les persones que viuen a Catalunya amb la societat catalana.
Per això ens comprometem a:
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2.2.1 Treballar per un servei públic educatiu que garanteixi la igualtat
d’oportunitats i la inclusió educativa i la millora dels resultats educatius dels
alumnes, i una formació professional que estimuli l’equitat i la competitivitat del
sistema productiu
Educació
●

Des de l’Ajuntament s’ha d’aconseguir que l’educació sigui el nucli central de la
seva activitat i per tant, treballar per aconseguir una participació i implicació de
tota la ciutat en l’educació dels seus conciutadans, i alhora fer que totes les
polítiques impulsades des d’altres departaments comptin amb la regidoria
d’educació per a definir els plans i propostes.

●

Millores en el sistema de beques de transport i menjador a tota l’etapa escolar i
gratuïtat també al primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i en els
ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin.

●

Coresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de
recursos en l’atenció als centres i les famílies, especialment en zones escolars
complexes

amb

un

alt

risc

d’absentisme

i

abandonament

escolar;

desenvolupament de projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu
d’entorn.
●

Potenciarem, ampliarem i dotarem de recursos els plans educatius d’entorn per
contribuir a donar una resposta integrada i global a les necessitats educatives de
tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil. Es tracta de concretar un
pla estratègic que inclogui els agents socioculturals de la zona i mobilitzi tots els
recursos possibles (institucionals, empresarials, esportius, artístics, entitats de
lleure i totes les formes de voluntariat), per generar dinàmiques locals atractives
a favor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social,
acadèmica i professional.

●

Aconseguirem una escolarització més equilibrada de l’alumnat mitjançant la
participació a les oficines municipals d’educació (OME), de manera que tots els
centres del municipi assumeixin quotes més grans de compromís social, i incidir
per augmentar-ne el marc competencial.

●

Farem un debat públic i comptant amb la comunitat educativa de la ciutat per
redefinir les zones educatives de la ciutat de Girona, dotant-les de major
coherència per convertir-les en una eina eficaç contra la segregació i a favor de
la inclusió i sentiment de pertinença a una ciutat i un barri i entorn concrets.

Girona

Farem una previsió de les tendències de distribució de l’alumnat des de les llars
d’infants.

Apostarem per un repartiment més equilibrat de les necessitats

educatives especials entre els centres.
●

Crearem les sinèrgies necessàries per establir un pacte a favor de la inclusió i
l’eliminació de la segregació a la ciutat de Girona, tenint en compte que estem
entre les deu ciutats catalanes amb més segregació.

●

Implementarem propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme
escolar, la desafecció i l’abandonament. L’absència de polítiques educatives
integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els
índex en aquests àmbits.

●

És per això, que seguint les opcions que la Llei d’Educació de Catalunya ofereix,
plantejarem la necessitat d’establir un conveni de col·laboració educativa (LEC,
art.159) amb la Generalitat per tal de dotar l’Ajuntament de majors competències
i més especialment la creació d’una zona educativa específica a l’àrea de Girona
(LEC, 162.4) que permeti poder apropar l’administració gestora al territori i alhora
dotar l’Ajuntament de coresponsabilitat en les accions educatives de la seva
ciutat. No hi ha cap administració que conegui tant la realitat del dia a dia, dels
ciutadans de la ciutat com l’Ajuntament, i per tant hi ha de tenir una implicació
molt més directa.

●

Hem de poder treballar per establir un consorci entre els municipis de l’Àrea
Urbana que permeti configurar una proposta educativa àmplia, complementària i
coordinada, que beneficii a tota la població.

●

Farem més efectiva l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), d’ella penja la
Comissió de Garanties de l’Escolarització, on són representants tots els agents
educatius de la ciutat, i on l’Ajuntament hi té un paper important per a la
planificació educativa municipal, on s’han de determinar i adequar l’oferta
educativa, tant en el nombre de places a l’etapa pre, post i obligatòria, així com
en la programació dels ensenyaments de formació professional i coordinació
amb l’entorn territorial i empresarial.

●

Considerarem les necessitats de les famílies i farem compatibles la conciliació
laboral amb l’atenció dels infants. Per això es proposa fer útils els equipaments
educatius més enllà de l’horari i calendaris escolars establerts, facilitant-ne
l’obertura amb activitats educatives de lleure, esportives, culturals i d’oci.
L’organització d’aquestes activitats aniria a càrrec municipal amb un finançament
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adequat del Govern de la Generalitat. Això sense anar en detriment del
programa De Vacances.
●

Les activitats d’estiu per a infants i joves com ara casals, colònies,
campaments… (Programa De Vacances) tindran una mirada específica des de la
regidoria d’educació, ja que no és només un àmbit on l’esport hi és present o on
només els joves hi participen. S’ha de treballar conjuntament amb totes les
regidories implicades.

●

Dissenyarem polítiques d’atenció integral als infants mitjançant els plans
d’infància i potenciant els consells d’infants, així com dotant les escoles bressol
amb serveis flexibles i complementaris, com ara espais infantils de suport a les
càrregues familiars i programes educatius, lúdics, culturals i esportius per als
infants: espai nadó, espai de lactància, espai família i espai de joc.

●

Millorarem la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol,
les escoles de música i les activitats de lleure (extraescolars, complementàries i
casals).

●

Impulsarem de manera efectiva la vinculació de l’Ajuntament amb el programa
“Educació 360”. Una iniciativa global que entén l’educació a temps complet com
una eina a través de la qual es comprometi el ciutadà amb l'educació. Una
educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la
vida, i que, per tant, va més enllà de l'escola i que aplega també allò no lectiu.
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre
els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats
educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi
el seu propi itinerari vital.

●

Assumirem, des de l’Administració local, un paper de lideratge polític respecte a
la promoció del treball educatiu integrat dels agents que intervenen en el
municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre
la qual recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació
dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el
barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de l’educació en el
lleure, etc. que permetin un treball educatiu d’entorn.

●

Col·laborarem activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del
municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversificació
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curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a l’alumnat que
presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO.
●

Cooperarem amb l’Administració educativa per atendre de manera correcta i
acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments
obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral

●

Empenyerem a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al
llarg de la vida. Fins ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el
concepte d’estudiar durant uns quants anys per treballar tota la vida; actualment,
el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix
haver d’estudiar tota la vida.

●

Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars i complementàries de
caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres
educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.

●

Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir
a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA 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.

●

Articularem i coordinarem la disponibilitat de voluntariat en el territori per
col·laborar educativament en activitats educatives complementàries en els
entorns amb més necessitats, vetllant per una assegurança municipal que els
cobreixi la seva activitat.

●

Per a garantir l’accés a l’educació a tota la ciutadania, l’atenció a les persones
amb necessitats educatives especials serà essencial i per això es potenciaran
els professionals amb perfils específics d’atenció a aquestes persones, a través
de formació i més recursos.

●

A través de l’Ajuntament recolzarem l’articulació d’un servei d’orientació
educativa, formativa i laboral. Mitjançant la participació en les actuacions de
coordinació i assessorament intercentres l’Ajuntament ha de poder participar
activament en l’orientació i l’acompanyament de l’alumnat durant tot aquest
procés de canvi. També actuar com a centre públic on dirigir-se per rebre ajuda i
assessorament i on s’hauran centralitzat les diferents activitats formatives que
tenen a disposició els habitants de Girona, així com també informació relativa
als ajuts per a l’estudi, acreditacions, accés al mercat laboral, formació a
l’estranger...
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●

Potenciarem les xarxes creades de centres municipals d’educació especial,
escoles bressol municipals, d’escoles municipals de música i arts i d’escoles
municipals d’adults com a eina per compartir estratègies, coneixement i
experiències, contribuir a la sostenibilitat i millora dels centres com a foment de
la qualitat educativa.

●

Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els infants en les seves primeres
etapes de formació musical, també han de desenvolupar nombrosos projectes
de cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la societat
des de la infància i també com a formació al llarg de la vida.

●

Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el
lleure, tot abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar
correctament: reconeixement, finançament i espais.

●

Crearem un òrgan de coordinació estable entre tots els equipaments municipals
(escoles, instituts, pavellons, centres cívics, biblioteques, centres esportius,
teatres...). I ho farem vetllant per tal de garantir que estiguin molt més a
disposició de les persones i que s’articulin com a eix de l’activitat social.

●

Línies d’intervenció per a la millora dels nivells educatius i formatius de la
ciutadania al llarg de la vida, amb especial atenció als programes d’orientació,
acompanyament i formació de jovent de més de 18 anys sense titulació ni feina
per facilitar-los la inserció al món del treball.

●

Procurarem que l’Administració potenciï la formació professional, creant centres
específics i integrats d’FP, universalitzant els cicles formatius de grau mitjà,
adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense
titulació a les necessitats de l’entorn, incrementar l’oferta dels cicles formatius de
grau

superior

i

ampliar

professionalitzadores

per

l’oferta
donar

general
respostes

de

les

diverses

contextualitzades

formacions
tant

a

les

necessitats de les persones com a les de les empreses. En aquest sentit, els
municipis, mitjançant la participació en les actuacions de coordinació i
assessorament intercentres, han de poder participar activament en l’orientació i
l’acompanyament de l’alumnat durant tot aquest procés de canvi.
●

Entenem que l’Ajuntament ha d’estar al servei de tota la ciutadania i procurar
l’enriquiment

comú

a

partir

d’actuar

com

a

facilitador

de

l’intercanvi

d’experiències educatives a la ciutat i n’ha de propiciar de noves.
●

Fomentar les bones pràctiques docents esdevé essencial i per això s’hauran
d’institucionalitzar els espais de debat entre els diferents professionals per
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orientar molt més l’acció educativa de la ciutat, pactada entre tots els agents i
entenent-la com un bé d’interès general.
●

En aquest sentit, és molt important que des de l’administració local es conegui la
realitat de cada centre. La comunicació entre l’Ajuntament i els centres educatius
ha de ser fluïda i constant. Per això, l’assistència als Consells Escolars per part
de l’administració hi estarà garantida per norma general però més enllà d’això, la
comunicació amb les direccions dels centres i les associacions de mares i pares
haurà de ser constant per tal de fer un autèntic servei públic.

●

La participació serà un eix vertebrador de l’equip de govern, i des de la regidoria
d’educació es potenciarà la participació de la comunitat educativa fent vinculant
les decisions que surtin dels òrgans i processos participatius, que tinguin
possibilitat pressupostària i no contradiguin els objectius genèrics de l’àrea ni del
pla de govern de l’Ajuntament de Girona. Malgrat la llei no obligui, ha de ser un
compromís de l’equip de govern, i ens comprometem a tirar-ho endavant.

2.2.2 Generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes,
fomentar la conservació, difusió i accés al patrimoni cultural i garantir el
creixement i qualitat de la producció cultural
Cultura
●

Treballarem per la creació de xarxes culturals que tingui com a objectiu donar
recolzament a les entitats, treballar projectes conjuntament i treballar en xarxa,
dignificar la cultura de base i la coordinació entre els equipaments culturals i els
centres d’ensenyament artístic.

●

Potenciar la participació a la xarxa europea de AEPJ (Associació Europea de
Patrimoni Jueu) en substitució de la Xarxa de Judería.

●

Farem de Girona el vèrtex cultural de les comarques gironines.

●

Promourem l’activitat cultural de les sales i equipaments culturals des d’una
perspectiva metropolitana.

●

Fomentarem els centres cívics com a centres culturals de la ciutat i del barri.

●

Revisarem el Cinema modern i el PECT (Projecte d'Especialització i
Competitivitat Territorial).

●

Crearem d’una oficina de gestió i foment de les arts.

Girona

●

Acompanyarem als equipaments i a les entitats en la recerca de finançament
davant les altres administracions i en la captació de mecenatge privat i de fons
europeus, de manera que l’Ajuntament exerceixi el lideratge que li correspon en
el projecte cultural de la ciutat.

●

Revisarem el Canal de la Comacros i la Casa Pastors, cedint les pintures de
Santos Torroella al museu d’art i arxius a la universitat i establint un pla d’usos a
través d’un procés participatiu.

●

Recolzarem la creació artística per part joves artistes.

●

Crearem

un

servei

d’acompanyament

i

assessorament

sobre

itineraris

professionals i formatius de creació artística.
●

●

Procurarem un acord entre els diferents agents per tal que tota persona que
visqui, treballi o estudii a la ciutat de Girona pugui gaudir dels serveis de la ciutat,
a través d’un carnet optatiu que faciliti l’accés a les Biblioteques de la titularitat
que siguin, a formacions de l’Ajuntament, transport urbà i interurbà, etc.
Potenciarem l’aplicació de noves tecnologies i formats audiovisuals en el camp
de la cultura.

●

Recolzarem les obres de petit format, de nous creadors i artistes joves, que han
de veure la seva obra exposada en un espai digne i obert a la ciutat.

●

Donarem suport directe a la Festa Major dels quatre rius: reivindicant la festa
major, promoció de les entitats AAVV + culturals, fer ciutat, coneixença entre les
persones, gaudir dels espais com a espais d’interrelació i lúdics, etc.

●

Revitalitzarem les barraques de les fires de Sant Narcís de Girona.

●

Donarem protagonisme i recolzament a les propostes culturals dels barris

●

Orientarem els equipaments culturals de barri en un punt dinamitzador.

●

Farem de Mas Abella una casa de cultura popular de la ciutat on hi hauria un
espai per guardar tota la imatgeria i bestiari de la ciutat, s’hi realitzaran cursos i
tallers per a les escoles i s’hi reservi un espai per a un projecte museístic.

●

Promoure el turisme cultural i que aquest reverteixi a la nostra ciutat.

●

Incentivarem el mecenatge cultural amb la participació d’empreses privades.

●

Revitalitzarem Temps de Flors a través del mecenatge.

●

Promourem la música en viu ampliant l’oferta dels bars musicals, tot fomentant el
civisme dels clients envers els veïns i els espais públics.

●

Promocionarem els casals populars de mainada creats per entitats tot garantint
que s’organitzin també per les festes de Nadal i Setmana Santa.

●

Recolzarem econòmicament les obres que pel seu format tenen dificultats en ser
programades dins els circuits comercials.
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●

Treballarem per a facilitar l’accessibilitat a la cultura de les persones amb
discapacitat o diversitat funcional, incorporant al programa els principals teatres i
museus de la ciutat.

●

Promocionarem l’obra d’artistes i autors locals mitjançant el web municipal,
facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb programadors, artistes i
autors de la resta del país.

●

Promourem una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la
difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi.

●

Reescriurem la història de Girona amb ulls de dona impulsant la recerca sobre la
història local de les dones que han format part de la identitat i en facilitarem la
difusió.

2.2.3 Fomentar el coneixement i ús del català com a llengua vertebradora d’una
societat plurilingüe
Llengua catalana
●

Fomentarem l’ús del català en les activitats lúdiques i culturals de la ciutat.

●

Donarem compliment a la llei de la llengua de signes catalana aprovada pel
Parlament de Catalunya i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
el dia 3 de juny de 2010.

●

Fomentarem el voluntariat lingüístic.

●

Crearem campanyes de divulgació.

●

Prioritzarem la programació d’espectacles, concerts, pel·lícules i activitats
culturals en català especialment les adreçades als infants.

2.2.4 Planificar, dinamitzar i donar suport econòmic i logístic a l’esport com a
realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i de salut
Esports
●

Crearem el Consell Municipal d’Esports, amb la participació de totes les entitats
esportives federades, escolars i de lleure, com a òrgans de participació, definició
i avaluació de les polítiques esportives municipal.
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●

Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base, especialment aquelles
que desenvolupen una funció social, com a element vertebrador de l’estructura
esportiva de la ciutat, i suport, amb la cessió i el manteniment de les
instal·lacions als grans clubs esportius que representen la ciutat de Girona.

●

Promourem l’extensió a tots els centres educatius del Pla Català d’Esport a
l’Escola, creant Associacions Esportives Escolars als centres i promovent
l’activitat física i esportiva no competitiva per a tots els nois i noies en horari
extraescolar, conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès.

●

Ampliarem l’oferta d’activitat esportiva per als joves en formats nous, tant
d’horaris (obertura nocturna d’instal·lacions i de patis escolars) com de
modalitats

●

Desenvoluparem un pla específic de lluita contra la obesitat infantil, a través dels
clubs esportius i els centres educatius del municipi.

●

Promocionarem la pràctica esportiva en família.

●

Promocionarem la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres
municipals com portant activitats físico-esportives als centres de gent gran.

●

Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport com
caminades o bicicletades populars.

●

Ampliarem l’oferta del Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la
Generalitat de Catalunya.

●

Donarem suport a aquelles entitats que desenvolupin activitats esportives
específiques per als col·lectius de discapacitats, dotant-les de material i recursos
per les seves activitats.

●

Incorporarem els nous ciutadans a la pràctica esportiva dins el teixit ja existent i
donarem suport a la constitució de nous clubs esportius per a donar cobertura a
l’activitat esportiva emergent en noves modalitats.

●

Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per a
donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu
esportiu del municipi.

●

Instaurarem a Girona la Setmana de l’Esport per a Tothom.

●

estudiarem la possibilitat de construir un pavelló poliesportiu al costat dels
centres educatius, que permetin l’ús escolar en horari lectiu i l’ús ciutadà, fora
d’aquest horari.

●

Incentivarem i establirem criteris de discriminació positiva a favor de les dones
per a promoure la seva presència en l’activitat esportiva del municipi.
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●

Optimitzarem l’ús de les instal·lacions municipals per tal que de descongestionar
aquelles que no poden absorbir la demanda derivant activitats cap a aquelles
que estan infrautilitzades.

●

Estudiarem l’oportunitat de dotar a la ciutat d’una altre piscina municipal a l’aire
lliure.

●

Crearem circuits d’activitat física a l’aire lliure, marcant, adequant i il·luminant un
bon circuit de running a la Devesa a l’abast de tota la ciutadania.

●

Habilitarem un gimnàs a l’aire lliure accessible per a tothom a la Devesa.

●

Treballarem per fer accessible l’esport a persones amb discapacitats i/o risc
d’exclusió social.

2.2.5 Potenciar mesures d’acollida i d’integració i fomentar el coneixement i la
interrelació entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses
Acollida
●

Implementarem la finestra única per a l’orientació i tramitació de la documentació
de les persones nouvingudes, buscant la màxima coordinació amb la resta
d’administracions implicades en aquest procés amb l’objectiu real de finestra
única.

●

Crearem una àrea específica i transversal a l’ajuntament amb una “direcció
identificable” per promoure polítiques que afavoreixin l’acollida i implicació de la
nova ciutadania.

●

Fomentarem l’accés a la formació bàsica a la nova ciutadania més enllà de la
formació obligatòria.

●

Facilitarem els tràmits de tràmit de reagrupament familiar o renovar l'autorització
de residència de persones reagrupades.

Diversitat i interculturalitat
●

Promourem la diversitat i la interculturalitat en la quotidianitat de la ciutat.

●

Participarem institucionalment de les principals fites culturals de les diverses
comunitats nouvingudes.

●

Promocionarem la presencia d'origens diversos i multiculturals als diferents
festivals que es duen a terme a la ciutat.

●

Farem formació en matèria d’interculturalitat, igualtat i no discriminació.
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●

Atendrem a persones i col·lectius que hagin estat víctimes d’agressions o
discriminacions racistes.

2.2.6 Promoure la cooperació pel desenvolupament i la solidaritat per reduir la
desigualtat entre els països
Cooperació i solidaritat
●

Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i
serveis municipals i adherir l’ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica.

●

Impulsarem el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el
desenvolupament dels països d’origen de la població nouvinguda, tot vinculant el
teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i prioritzant l’actuació
de cooperació amb els seus països d’origen.

●

Impulsarem un sistema d’ajudes per a joves perquè participin en projectes de
cooperació i desenvolupament conjuntament amb les organitzacions de
cooperació internacional de la ciutat.

●

Reforçarem el servei d’acompanyament i informació de mobilitat internacional
per a persones joves que vulguin participar en projectes de cooperació i
desenvolupament.

●

Coordinarem la política pública de cooperació amb la política de Cooperació de
la Generalitat de Catalunya i amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en col·laboració amb la resta d’administracions públiques
catalanes per garantir la complementarietat.

2.2.7 Transformar la ciutat per adaptar-la a les noves tecnologies i augmentar
l’alfabetització digital de la ciutadania
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Comunicació i noves tecnologies
●

Fomentarem l’ús de les noves tecnologies i l’alfabetització digital en la
ciutadania, donant especial importància a les persones grans i amb menys
recursos per tal de reduir la bretxa tecnològica. La capacitació en l’ús d’internet
serà clau per a garantir l’accés a la informació dels ciutadans, la transparència
del govern i la participació en la presa de decisions municipals

●

Impulsarem les xarxes WIFI públiques gratuïtes amb criteris socials, potenciant
l’accés a Internet com un dret universal

●

Col·laborarem amb les operadores de telefonia per tal de garantir la cobertura a
tota la ciutat de les noves bandes mòbils de major velocitat.

______________________________________________________________________
____

3 GIRONA, CIUTAT SALUDABLE I SOSTENIBLE (Eix 3)
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3.1 Girona, ciutat saludable, que garanteixi una vida sana i promogui el benestar
per a tothom a totes les edats
El nostre objectiu és vetllar per la qualitat de vida de totes les persones que formen part
de la nostra ciutat. Aconseguir que sentin que viuen en una ciutat amable, segura i
acollidora. On es respectin els seus drets, la seva diversitat, els seus costums i
tradicions, la seva vida privada i els seus interessos. En definitiva una ciutat sana,
saludable, que acompanyi a les persones que hi viuen en els seu exercici de ciutadania.
Per això entren en joc factors com la salut tant pública com individual.
La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut seran els eixos principals
de tot el sistema en tots els períodes de la vida de la persona. L’abordatge dels
determinants socials de salut és clau per impulsar polítiques públiques que reverteixin
en la millora de la salut de la comunitat. Aquestes polítiques s’han de dur a terme amb
la corresponsabilitat de la ciutadania com a subjecte actiu en la pròpia salut i benestar,
individual i col·lectiu, basant-se en un model col·laboratiu amb els professionals
implicats. En aquest sentit, la participació de tots els actors implicats –ciutadania,
representants d’entitats, representants del món local i altres administracions,
professionals i proveïdors– serà inclòs com a element capital en la presa de decisions i
en el procés de confecció de polítiques, generant un diàleg constructiu amb un impacte
transformador en la decisió final per tal de prendre-la de manera més intel·ligent i més
legítima.
La salut és més que l'absència de malaltia o l'activitat curativa dels serveis sanitaris; pot
crear-se si l'entorn en què vivim ens facilita estils de vida més saludables i s'integren
accions

de

salut

pública,

d'urbanisme

saludable,

d'educació

popular

i

el

desenvolupament comunitari. La salut de les persones depèn de diversos factors,
principalment ambientals, socials, genètics, d’estils de vida i d’atenció sanitària. Tenint
present tots aquests factors podrem augmentar la qualitat de vida de la ciutadania.
Pel que fa al servei municipal de cementiri, s’estableix que tots els municipis estan
obligats a prestar el servei públic de cementiri.
En canvi, en el cas dels serveis funeraris no ens trobem davant la prestació de cap
servei públic amb caràcter obligatori, però sí que ens trobem davant un servei que pot
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ser prestat per l’Administració. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial
d’interès general, el qual pot ésser prestat per l’Administració, per empreses públiques o
per empreses privades, en règim de concurrència en tots els casos. En conseqüència,
per prestar els serveis funeraris es pot escollir la gestió directa o la indirecta. En
qualsevol cas cal que des de tots els àmbits es treballi per evitar les pràctiques abusives
del sector dels serveis funeraris i garantim un servei de qualitat a uns preus justos.
Respectarem les creences i les pràctiques religioses entorn de l’àmbit funerari. Diverses
comunitats religioses sol·liciten que els seus fidels siguin enterrats en sepultures
soterrades o tombes dins de les parcel·les confessionals. És recomanable atendre
aquestes peticions d’acord amb els preceptes religiosos aplicables a aquestes
comunitats. Però també és recomanable que les parcel·les confessionals siguin
gestionades íntegrament per l’ajuntament, en coordinació amb les entitats religioses,
quan s’escaigui, i es realitzi amb la mateixa taxa municipal per a tothom, sense
bonificacions. Cal que l’Ajuntament actuï de la mateixa manera amb tots els col·lectius i
amb totes les persones, sigui quina sigui la seva opció de pensament, de consciència o
de religió.
Per això ens comprometem a:

3.1.1 Fer accions de prevenció de la malaltia i de protecció i promoció de la salut
en tots els períodes de la vida de la persona
Benestar personal
●

Enfocarem la salut des d’una perspectiva comunitària mitjançant l’estreta
col·laboració entre els serveis d’Atenció Primària de la salut, benestar social i
salut pública, complementant la seva activitat en l’acció sobre els determinants
socials de la salut..

●

Farem especial incís a contribuir en la millora de la salut mental dels nostres
ciutadans participant o incentivant accions concretes en aquest àmbit.

●

Col·laborarem amb els agents clau i les organitzacions especialitzades que
liderin accions específiques.
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●

Aportarem a tots els projectes i activitats un tipus de mesura que permeti
objectivar i recollir operativament la millora del benestar individual i mental dels
ciutadans que genera aquella acció.

●

Fomentarem la participació ciutadana per adaptar els programes de promoció de
la salut.

●

Crearem un Consell de Salut de la Ciutat format per professionals de la Salut i
ciutadans.

●

Defensarem el dret a morir dignament, promoven la informació i recolzant les
iniciatives legislatives que vagin en aquest sentit.

Salut a totes les edats
●

Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la
salut. Inclourem les instal·lacions municipals en els programes de salut
específics (cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, geriatria, salut mental...).

●

Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de
vida d’adolescents i joves, a través del Centre Jove de Salut Integral (CJSI).
Aquest són, preferentment, els d’educació sexual –incloent-hi la diversitat
sexual–, l’atenció a la planificació familiar, els programes de prevenció i
informació sobre les malalties de transmissió sexual i els programes de
prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

●

Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència,
l’alcoholisme i el tabaquisme i altres hàbits no saludables.

●

Crearem un programa específic de la salut i la seguretat en el treball consensuat
amb les organitzacions empresarials i sindicals sotmès a seguiment i avaluació.

●

Coordinarem d’una manera efectiva amb la resta del sistema els centres i
serveis per a l’atenció a les persones amb malalties mentals. Impulsarem, així
mateix, programes de suport per als familiars directes dels pacients tractats.

●

Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida
independent de les persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com
a element per a la millora de la seva salut en general.

●

Impulsarem la construcció de noves residències, centres de dia i hospitals de dia
públics i en règim de concertació amb la Generalitat, amb treball en xarxa amb
els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials.

Salut pública
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●

Treballarem per conscienciar de l’impacte de l’entorn a l’àrea metropolitana en la
salut de les persones.

●

Elaborarem un llibre blanc sobre medi ambient i salut on es defineixin els majors
impactes mediambientals sobre la nostra salut.

●

Elaborarem un mapa d’espais verds dins la ciutat, i identificarem les zones amb
més risc mediambiental, tant a nivell d’infraestructures com a nivell de teixit
industrial.

●

Desplegarem i farem efectius els àmbits de responsabilitat en Salut Pública dels
municipis (aigües, zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions
amb risc de legionel·losi, etc.).

●

Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució d’aigua per al
consum humà.

●

Avaluarem l’estat de les xarxes de subministrament d’aigua i de clavegueram.

●

Actualitzarem les xarxes de subministrament d’aigua i de clavegueram a les
normatives actuals.

●

Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de les poblacions i
impulsarem de manera prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de
contaminació atmosfèrica.

●

Elaborarem programes específics de control per a les plagues –rates,
escarabats, tèrmits, mosquits tigre, etc.-.

●

Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs i
jardins, responsables amb les persones i el medi ambient, reduint l’ús de
Glifosat.

●

Promourem mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre
electromagnètic.

●

Dotarem d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius, mercats i altres
espais públics molt freqüentats, connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) i fomentant polítiques formatives de primers actuants en aturada
cardiorespiratòria. Programes formatius i de manteniment d’habilitats.

●

Potenciarem l’educació en reanimació cardiopulmonar bàsica dels escolars
durant l’educació Primària i ESO introduint aquesta formació en el currículum
educatiu.
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3.1.2 Millorar el servei que presten els cementiris municipals, treballar per garantir
un preu just dels serveis funeraris i respectar les diverses creences i pràctiques
religioses
Cementiri, serveis funeraris i diversitat religiosa
●

Revisarem la gestió dels cementiris municipals per tal d’augmentar l’eficiència i
la qualitat del servei.

●

Impulsarem els canvis normatius necessaris a tots nivells per evitar les
pràctiques abusives del sector dels serveis funeraris.

●

Garantirem la prestació de serveis funeraris a les persones que no disposen de
recursos econòmics per poder sufragar el seu cost.

●

Donarem resposta a les pràctiques funeràries i espais en els cementiris
apropiats a costums i creences diversos, d’acord amb la normativa sanitària.
_____________________

3.2 Girona, ciutat sostenible, que combati el canvi climàtic i els seus efectes, que
promogui un urbanisme inclusiu i sostenible, que redueixi la mobilitat obligada i
que faciliti l’accés a l’habitatge amb visió d’àrea urbana
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Implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i integral que permeti
compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de qualitat.
Apostarem decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del
residu, impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum,
promourem una nova cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una política integral de
gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos
naturals.
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el
deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum
responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures. D’aquesta
manera, una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant el repte de la transició
energètica per fer-la efectiva i implementar accions concretes per tal de contribuir als
objectius generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència
energètica. I també per promoure l’autoconsum.
La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i
ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. Cada poble i cada
ciutat s’ha de veure com a part d’un sistema agrourbà i ambiental en interacció, i aquest
punt de vista ha de regir el nostre plantejament a l’hora de dissenyar ciutats i pobles que
contribueixin a un nou model de desenvolupament orientat a la millora constant de la
qualitat de vida de la ciutadania. Ja no és qüestió de “compatibilitzar” desenvolupament i
sostenibilitat, es tracta que, en ple segle XXI, ja no podem separar la idea de
desenvolupament de la de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal actuar localment en
conseqüència. Des de l’Ajuntament, Esquerra Republicana assumirem el repte que la
sostenibilitat –en tots els sentits– formi part del desenvolupament integral de pobles,
viles i ciutats del nostre país, amb total coherència i responsabilitat.
Per altra banda, promourem polítiques municipals pel benestar dels animals, conscients
que també és treballar i caminar cap a una societat més sensible, responsable i
respectuosa i que repercuteix positivament a la salut i a la vida de les persones. En
definitiva, una comunitat que els respecta, els estima, els acull i els integra esdevé una
societat més completa, sensible i cohesionada.
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A més, portarem a terme polítiques actives d’interès social, que tinguin en compte les
persones que viuen soles, persones d’edat avançada, amb risc d’exclusió social o
d’altres i que mantenen un fort vincle amb els animals amb qui conviuen, facilitant
aquestes relacions amb impacte positiu en la qualitat emocional i psíquica de les
persones.
En una altra àmbit, creiem que planificar bé és imprescindible per a poder oferir als
nostres ciutadans una bona mobilitat, tant a nivell municipal, comarcal, intercomarcal o
com de connexió amb les grans capitals. La planificació ens permet conèixer els
problemes, dissenyar o crear solucions i, en definitiva, optimitzar i organitzar els
recursos per atendre la demanda de mobilitat. És important assignar en els
pressupostos els recursos necessaris per a la seva realització. La finalitat és l’obtenció
d’un sistema satisfactòriament eficient, d’acord amb el desenvolupament urbà.
Els municipis disposen d’un seguit d’eines per desenvolupar les seves polítiques de
mobilitat municipals, tant des del punt de vista de planificació com des del punt de vista
d’ordenació o de gestió. Des del punt de vista de planificació, existeixen els plans de
mobilitat urbana com a documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat
sostenible en els municipis.
Des de la vessant de l’ordenació i la gestió, els municipis disposen de la facultat
normativa per a dictar ordenances que regulin els diversos aspectes de la mobilitat dins
del municipi, des de la limitació a la circulació de vehicles i vianants, a l’ordenació de
l’aparcament o el tractament de la distribució de mercaderies als carrers i vies de la
seva competència. Aquestes ordenances han de preveure la incorporació del règim
disciplinari corresponent per tal de disposar les conseqüències del seu incompliment.
Des d’Esquerra Republicana posarem en marxa aquestes eines, optarem per unes
polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu
augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els
conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental
o l’accidentalitat.
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Cal tenir present que el transport públic col·lectiu és més eficaç i econòmic que el cotxe
en el medi urbà, la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada serà la prioritat en
les polítiques locals. També posarem l’accent en la gestió i l’educació de la mobilitat.
El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper,
per la qual cosa el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres
generadors de mobilitat són una peça clau per a una mobilitat sostenible i amable. I, en
els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a peu i en
bicicleta.
En un altre ordre de coses, tots som conscients que vivim un canvi radical del
paradigma en les polítiques d’habitatge, hem passat de la construcció a la gestió i la
rehabilitació del parc actual. Cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i
concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, i defensar que la
producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada deu o
quinze anys per la seva desqualificació que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el nores i els habitatges s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat
protegits.
És estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en la compra de sòl i col·laborar amb
la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de
renda lliure. L’habitatge protegit ha de complir el mínim, és a dir, que la renda de lloguer
no superi el 30% de la renda familiar. Aquest criteri ha de ser la base de qualsevol
política d’accés a l’habitatge de caràcter social. En aquest sentit, hem de rehabilitar i
renovar els edificis per millorar al màxim les seves prestacions, perquè aconsegueixin el
màxim desenvolupament funcional, confort i eficiència amb la mínima demanda
energètica, i en els quals es puguin incorporar tantes energies renovables com sigui
possible. Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la
rehabilitació i la renovació, per aconseguir la millora de les prestacions dels edificis, la
protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica.
El Pla local d’habitatge previst en la llei del dret a l’habitatge serà la nostra eina més
específica per al desenvolupament d’una política d’habitatge municipal. La diagnosi del
pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda,
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gènere, franges d’edat i famílies en risc d’exclusió residencial per al correcte disseny
dels programes.
Per això ens comprometem a:

3.2.1 Minimitzar els efectes sobre el medi que tenen les activitats humanes de tota
mena a través de l’educació i la sensibilització, el control i la disciplina de les
activitats privades, l’atenció especial a la qualitat de l’aire i la gestió d’espais
naturals, aigua i residus
Medi ambient
●

Crearem un parc agrari de les hortes de Santa Eugènia i el riu Ter conjuntament
amb els municipis de l’àrea urbana de Girona, per protegir de manera eficaç el
rebost de la nostra ciutat i permeti donar feina al jovent amb polítiques
d’ocupació encaminades a l’agricultura.

●

Renaturalitzarem el riu Onyar i el riu Güell per recuperar la qualitat dels rius i el
paisatge natural, traient el ciment i el substituint-lo per terra i vegetació (herbes,
arbustos i arbrat) per recuperar així el bosc de ribera i el corredor natural per a la
fauna.

●

Revisarem el planejament i plantejarem als propietaris de solars buits la
possibilitat de destinar-los a places, horts urbans o parcs, i fer de Girona una
ciutat endreçada i amable.

●

Farem servir asfalt sonoreductor en aquelles vies on els vehicles pesants no
facin maniobres per tal de reduir la contaminació acústica.

●

Actualitzarem el Pla d'acció energètica de l’Ajuntament de Girona amb l’objectiu
d'aconseguir una major reducció del consum energètic municipal en el marc del
compromís municipal en la lluita contra el canvi climàtic i d’acord amb el Pla
Local de Mitigació del Canvi Climàtic a Girona.

●

Fomentarem estratègies de promoció i comercialització que converteixin el
mercat interior en el principal mercat dels productes autòctons mitjançant el
suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic local.
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●

Estendrem el “porta a porta” de recollida d’escombraries als barris de la ciutat
amb possibilitat d’implementació.

●

Realitzarem campanyes de conscienciació sobre el reciclatge i la recollida
selectiva.

●

Revisarem tots els edificis públics per reconvertir-los en edificis autosufients pel
què fa consums d’aigua calenta (ACS) i electricitat.

●

Promourem el consum d'electricitat 100% provinent d’energies renovables.

●

Establirem ajuts per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, calderes de
biomassa o canviïn finestres per incrementar l’aïllament dels habitatges i reduir
els consum.

●

Substituirem l’enllumenat públic actual per il·luminació amb LEDS i instal·larem
sensors fotoelèctrics per tal que les lluminàries s’encenguin només quan sigui
necessari.

●

Col·locarem punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics als barris.

●

Dotarem l’anella verda d’un servei d’educació ambiental promovent itineraris
conjuntament amb un centre d’interpretació.

●

Portarem a terme campanyes per l’eliminació de les bosses de plàstic i
promourem campanyes de sensibilització per fomentar l’ús del cabàs, bosses de
tela o carros de la compra així com fomentar l’ús de carmanyoles per anar a
comprar carn, peix i fruites.

●

Promourem la creació d’horts urbans en solars buits i en altres zones de la ciutat
que així ho permetin.

●

Sensibilitzarem als ciutadans de la necessitat de reduir reduir el consum d’aigua
domèstica, per tal de no malgastar un bé escàs i aconseguir reduir l’import de les
factura.

●

Continuarem treballant per la recuperació de la gestió pública del servei d’aigua
potable consistori en aquesta legislatura.

●

Seguirem implantant reg amb sensors d’humitat per reduir la despesa d’aigua i
evitar regar els parcs i jardins quan ha plogut o mentre plou.

●

Impulsarem la instal·lació de doble canonada d’aigua en aquells habitatges en
què ja disposin de doble canonada a la via pública.

3.2.2 Treballar pel benestar animal prenent mesures de protecció i control i
promoure la tinença responsable d’animals per part dels seus propietaris
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Protecció dels animals
●

Crearem la figura del tècnic de benestar animal: amb funcions de coordinar totes
les actuacions.

●

Establirem convenis amb entitats i associacions de protecció dels animals per a
la recollida d’animals abandonats, control de les colònies de gats, adopcions i
sacrifici, tot creant la protectora de Girona i Gironès.

●

Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus
reduïts.

●

Vetllarem pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda d’animals i
nuclis zoològics.

●

Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació
sobre malalties...).

●

Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc., derivades
de la presència d’un animal a casa amb informació contrastada.

●

Disposarem d’un protocol d’actuació en casos d’accidents de trànsit quan hi hagi
un animal involucrat.

●

Evitarem la donació d’animals a fires o altres esdeveniments festius.

●

Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís, si s’escau, dels
gossos que viuen en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament.

●

Eliminarem les barraques amb gossos tant en terrenys públics com privats.

●

Prohibirem la mendicitat amb animals, inclòs l’ús d’aquest com a reclam per a
turistes, nens, etc.

●

Promourem la tinença responsable: inscripció al cens d’animals de companyia,
observació de la normativa en matèria de gossos potencialment perillosos,
compliment del calendari de vacunacions i ús cívic i respectuós de l’espai públic.

Animals i col·lectius vulnerables
●

Farem activitats amb teràpies assistides amb animals i crearem un equip de
voluntariat específic per participar en activitats relacionades amb les teràpies i
activitats assistides amb animals.

●

Crearem un programa específic municipal d’ajuda per a persones en una situació
temporal o permanent que els impedeix garantir la cura adequada dels seus
animals de família.
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●

Facilitarem l’accés puntual a les residències i centres de dia de l’animal
acompanyant el seu propietari en el darrer tram de la seva vida.

●

Impulsarem campanyes entre els propietaris d’animals, especialment entre la
gent gran, del que pot suposar no deixar instruccions al testament i el llegat per a
la persona que aculli l’animal de les despeses de manutenció i veterinàries. Amb
aquesta mesura, es prendria consciència del futur que li pot esperar a l’animal en
cas de mort del propietari i s’evitarien abandonaments.

●

Col·laborarem amb els professionals veterinaris per ajudar les persones amb
pocs recursos mitjançant campanyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes,
segons els recursos de cada persona, i gratuïtes per a les associacions.

3.2.2 Promoure la ciutat compacta reduint l’expansió urbana mitjançant la
planificació territorial i urbanística i rehabilitar els barris més degradats amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Urbanisme sostenible
●

Revisarem el planejament urbanístic (POUM) actualitzant aquesta eina de
planificació de la ciutat, fent previsions coherents de creixement demogràfic que
permeti calcular els equipaments necessaris per a la ciutat, incorporant cessions
d’habitatge protegit, compactant la ciutat, millorant els lligams entre barris i la
mobilitat urbana.

●

Modificarem el planejament per tal que es permeti la construcció d’apartaments
i/o residència per a estudiants a Montilivi.

●

Posarem el sòl municipal disponible per fer habitatge protegit propi o en
col·laboració público/privada, prioritzant el lloguer social i distingint entre
emergència social i no emergència social.

●

Executarem un nou equipament esportiu d’acord amb les necessitats de la ciutat.

●

Preveurem la construcció d’una nova piscina descoberta a la ciutat.

●

Millorerarem l’accessibilitat de la piscina municipal de La Devesa.

●

Estudiarem replantejar la plaça Catalunya avançant cap a la peatonalització,
sense oblidar que cal mantenir un accés pels veïns/es del Barri Vell al seu barri.
Aquest replantejament haurà de ser dialogat i consensuat amb els diferents
actors.

●
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3.2.3 Minimitzar la necessitat de mobilitat no obligada dels ciutadans afavorint la
vida social i cultural als centres urbans, garantir l’accessibilitat a sistemes de
transport públic i reduir la contaminació atmosfèrica
Mobilitat
●

Actualitzarem el Pla de Mobilitat Urbana de Girona per tal d’adaptar-lo a les
necessitats i característiques actuals de mobilitat prioritzant els desplaçaments
no motoritzats (a peu, amb bicicleta i amb patinets elèctrics) i amb transport
públic, i reduir l’accés del vehicle privat al centre de la ciutat, des d’una visió
conjunta de l’àrea metropolitana de Girona.

●

Farem de Girona una ciutat totalment accessible per a les persones amb algun
tipus de discapacitat física i sensorial.

●

Adaptarem els semàfors en accessibles per a persones invidents ubicats a:
●
●
●
●
●

Carrer Joan Maragall cantonada Sant Antoni Maria Claret
Carretera Barcelona amb Passeig d’Olot i carrer Emili Grahit
Avinguda Sant Narcís amb Passeig d’Olot
Sortida d’autobusos de l’Estació al Passeig d’Olot
Carretera Barcelona amb carrer Cassià Costal

●
●

Adaptarem les marquesines de les parades d’autobús per a persones invidents.
Adaptarem per a persones amb discapacitats els parcs infantils de:
● Plaça Catalunya
● Parc de la Devesa
● Plaça josep Pla
● Eixample
● Montjuïc
● Parc infantil al costat del CEE de Palau

●

Treballarem per crear una xarxa de bus nit que funcioni regularment i que
connecti Girona, Sarrià, Quart, Vilablareix, Fornells, Salt i arribi a la Mirona.

●

Modificarem l’horari del servei de Girocleta per tal que s’ajusti a les necessitats
de transport de la ciutat, com les nits dels caps de setmana.

●

Rebaixarem l’abonament anual de la Girocleta de totes aquelles persones
usuàries que tinguin targeta de transport de TMG.
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●

Crearem noves estacions de Girocleta al campus Montilivi, el Centre i el Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, i estudiarem el desplegament al
barris de Pont Major, Mas Xirgu, Montjuïc i Palau.

●

Establirem un sistema de bonificacions per a les persones usuàries que agafin
una bicicleta d’una estació amb més del 70% d’ocupació i/o que la tornin en una
amb una ocupació màxima del 30%.

●

Estudiarem la viabilitat de posar en servei bicicletes elèctriques a la Girocleta.

●

Impulsarem l’ampliació del servei de la Girocleta a altres municipis de l'àrea
urbana de Girona.

●

Racionalitzarem, ordenarem i farem arribar la xarxa de carrils bici de la ciutat als
barris on encara no arriba, que siguin funcionals, sense barreres ni
desconnexions i segurs.

●

Farem un estudi per detectar el problema de mobilitat, tant pel que fa a la
mobilitat interna com externa.

●

Executarem nous aparcaments dissuasius als accessos de la ciutat i
implantarem el servei de busos llançadora cap al centre.

●

Crearem estacions de Girocleta a prop dels aparcaments dissuasius.

●

Crearem una xarxa de transport entre els diferents centres universitaris.

●

Pacificarem el carrer de Barcelona reduint la velocitat de circulació i fent un
estudi per reduir a un carril, un o els dos sentits de circulació.

●

Habilitarem un punt giratori a l’alçada de Poeta Marquina per resoldre la trobada
dels dos carrers i el gir a l'esquerra de davant de l’estació de trens i
l’estrangulament de Plaça Marquès de Camps.

●

Prendrem iniciatives per fer del transport públic una alternativa pràctica, útil i
real.

●

Adaptarem el sistema de transport públic urbà en funció de necessitats de
connectivitat de centres d’interès (centres d’educació, centres sanitaris,
equipaments,...).

●

Renovarem progressivament la flota d’autobusos substituint-los per vehicles que
utilitzen energies més netes.

●

Treballarem per adaptar els horaris del transport públic a les necessitats de la
població, com el reforçament del servei d’autobusos en horari d’entrada i sortida
escolar.

●

Instal·larem carregadors de bicicletes elèctriques.

●

Regularem l’ús del patinet elèctric a tota la ciutat.
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●

Augmentarem els punts d’aparcaments de bicicletes a les escoles.

●

Crearem una xarxa d’ocupació de la via pública peatonal.

●

Regularem el transport de les empreses de distribució i missatgeria per tal que
aquest sigui més sostenible.

3.2.4 Assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i als serveis bàsics
adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris més degradats
Habitatge
●

Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per
mobilitzar habitatge buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al
Parlament de Catalunya, així com el decret llei 1/2015.

●

Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del
parc d’habitatge destinat a polítiques socials en vint anys), mitjançant les
reserves adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit,
d’acord amb la realitat de cada municipi.

●

Consolidarem una política de sòl basada en la no venda i en l’actuació proactiva
de l’Ajuntament respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que siguin
estratègiques; per exemple, pagant quotes d’urbanització de les empreses
promotores a canvi del sòl edificable.

●

Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la
nova construcció com per mobilitzar habitatges desocupats, impulsant convenis
amb la SAREB de cessió d’habitatges desocupats per al lloguer social i protocols
per sancionar els habitatges buits de manera injustificada.

●

Potenciarem el programa de mediació pel lloguer social mitjançant un conveni de
cessió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

●

Posarem en marxa mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donarem
resposta urgent als casos d’emergència habitacional.

●

Ampliarem els serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments (Xarxa
d’Habitatges d’Inserció).

●

Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers
l’ús de l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el
problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per raons d’eficiència
energètica.
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●

Posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.

●

Enfortirem l’Oficina Municipal d’Habitatge.

●

Elaborarem protocols municipals d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així
com el protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge
buit.

●

Vincularem les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai públic i la
prevenció de la pobresa energètica amb accions com els plans d’ocupació per
millorar aspectes energètics d’habitatges socials.

●

Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar
l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús o la masoveria urbana.

______________________________________________________________________
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AJUNTAMENT TRANSPARENT I EFICIENT
4.1 Ajuntament transparent
L’ajuntament no pot perdre mai de vista dues tasques que si no es tenen en compte
poden comportar problemes molt seriosos en el seu rendiment institucional. Una de les
tasques és el de reforçar constantment a nivell institucional i organitzatiu el seu model
de gestió. Una altre de les tasques és el d’estar atent als canvis de l’entorn i prestar
serveis en una lògica de constant innovació per mantenir el una elevada qualitat en la
prestació de serveis públics. Lluitar per aconseguir o mantenir la fortalesa institucional i
alhora ser innovador són els dos objectius en què mai es pot baixar la guàrdia si volem
un govern local plenament legitimat socialment.
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L’objectiu de la fortalesa institucional i organitzativa, implica lluitar per la transparència
(accés a la informació, retiment de comptes i avaluació de les polítiques locals). Hem de
garantir que l’ajuntament sigui ben transparent pels ciutadans. La legitimitat no només
s’aconsegueix mitjançant una elevada qualitat dels serveis sinó també mostrant als
ciutadans com es prenen les decisions, com es gasten els diners públics i quin és el
valor públic de les mesures organitzatives i dels serveis prestats. Tampoc podem
admetre que es donin pràctiques clientelars de reclutament del personal ja que fan que
una part dels professionals públics no gaudeixin de l’excel·lència en els seus perfils i
capacitats.
Per aquest motiu, pensem que cal seguir enfortint la democràcia, amb uns governs
ètics, oberts, transparents i participatius. Si no ho fem, el descrèdit de la política i la
desafecció de la ciutadania vers les seves institucions aniran en augment.
El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la
ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per
sobre dels interessos particulars o de grups. Volem preservar la integritat de l’espai
públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tothom al
servei de la igualtat d’oportunitats. Els pilars per edificar un govern obert són la
transparència, el retiment de comptes i la participació.
Per això ens comprometem a:

4.1.1 Proporcionar eines de transparència perquè la gent pugui exercir el control i
el seguiment de les polítiques públiques
Transparència i retiment de comptes
●

Elaborarem un codi ètic, de bon govern i de conducta, que reguli els
comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, personal directiu i
càrrecs de confiança, la relació del govern amb el personal treballador i les
relacions de l’ajuntament amb la ciutadania.

●

Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de
l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda
per la ciutadania.
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●

Utilitzarem prioritàriament els mitjans telemàtics de manera complementària a la
resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència
municipal, la rendició de comptes, la informació pública i la participació
ciutadana.

●

Impulsarem que les empreses municipals i els organismes autònoms difonguin
de manera periòdica i actualitzada tota aquella informació institucional,
organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i estadística
que es consideri rellevant.

●

Elaborarem un informe de les principals actuacions dutes a terme que ha de
contenir almenys el grau de desenvolupament del programa d’actuació
municipal.

●

Donarem compte a la ciutadania de totes les actuacions municipals a través de
les estructures participatives habilitades amb aquest efecte.

4.1.2 Avançar cap a un model de gestió basat en la democràcia participativa per
implicar tota la ciutadania en els processos de presa de decisions
Participació ciutadana
●

Apostarem perquè la participació ciutadana sigui una eina més de la gestió
pública i de la mediació de conflictes a la nostra ciutat.

●

Implicarem a la ciutadania, entitats i agents socials i econòmics en el disseny,
implementació i avaluació dels processos participatius.

●

Dotarem de recursos els processos de participació ciutadana.

●

Desplegarem una plataforma online sobre els processos participatius, resultats
dels processos participatius, transparència, bon govern.

●

Treballarem perquè l’àrea de participació ciutadana sigui transversal i estudiarem
la manera perquè es pugui donar recolzament directe a la resta d’àrees en quant
a assessorament i disseny de processos de participació ciutadana.

●

Replantejarem i revitalitzarem conjuntament amb els agents socials i econòmics
de la ciutat els organismes estables de participació que ja existeixen.
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●

Replantejarem els pressupostos participats amb l’objectiu de dissenyar
conjuntament i debatre quins és el model de pressupostos participatius que
volem per a la nostra ciutat.

●

Implicarem i treballarem per a l’apoderament de la ciutadania en allò col·lectiu,
fent servir diferents eines qualitatives i quantitatives segons siguin més adients al
moment i espai de participació, així com el públic al qual ens dirigim.

●

Fomentarem la participació dels infants i persones joves en el processos de
participació ciutadana.

●

Treballarem per tal que a les consultes populars puguin votar també persones
joves a partir de setze anys.

●

Incorporarem noves tecnologies i de la comunicació en els espais i processos de
participació ciutadana.

●

Treballarem per a l’apoderament de les entitats i xarxes de ciutadania.
_____________________

4.2 Ajuntament eficient
Les administracions locals han de ser estables, sòlides, meritocràtiques, etc., que
respectin els principis públics i aportin al sistema seguretat jurídica i institucional, però
també han de ser flexibles, contingents i intel·ligents perquè siguin unes organitzacions
amb capacitat d’innovació per a l’actualització permanent dels serveis públics i de la
manera com es presten.
Amb una millor gestió volem assolir un major grau de confiança dels ciutadans en
l’Ajuntament. Un dels grans reptes que tenim és com millorar ara, i de forma ràpida, la
qualitat de la gestió pública. Repensarem i modificarem la manera com l’administració
crea valor pel ciutadà i, per tant revisarem, en molts casos, el funcionament dels serveis
públics municipals. Per fer això, i perquè l’administració pública trobi vies de millora i
pugui implantar-les a la pràctica diària, calen eines que promoguin la innovació i
experiments pilot que demostrin que això és possible de manera real. Innovar en
l’administració municipal és ara una obligació urgent de l’acció pública i política.
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En el debat sobre la internalització dels serveis sempre serem uns ferms defensors de la
gestió pública, però sobretot creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió
d’aquests serveis municipals, fugint d’aquelles formes de govern que opten
sistemàticament per l’externalització i la pèrdua de control. Si bé és cert que una
manera de recuperar aquest control de la gestió és precisament mitjançant la
internalització de serveis, també és veritat que una revisió a fons dels plecs de clàusules
de les concessions també ens ha de permetre recuperar aquest control.
Des d’una òptica de responsabilitat, entenem que prèviament a adoptar un acord de
canvi en la forma de gestió d’un servei cal realitzar una exhaustiva anàlisi tècnica i
econòmica que determini els estalvis potencials, garanteixi la continuïtat laboral dels
treballadors i sobretot posi l’interès general per davant de qualsevol interès particular.
L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i
deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la
fiscalitat. Malgrat aquestes rigideses, és important que els ajuntaments esgotin tot el
recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en figures com
l’impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de residus, les taxes d’escoles bressol, etc.,
i, a més, dissenyin solucions imaginatives per instrumentar polítiques destinades a
compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI.
Per altre costat, per la via de les taxes i preus públics cal abordar noves figures que
permetin corregir, en part, les disfuncions existents en àmbits tan rellevants com
l’energètic o el sistema financer, incidint en els beneficis que obtenen els grans
oligopolis i les entitats financeres i destinant els ingressos a polítiques específiques per
combatre la pobresa energètica o l’emergència d’habitatge.
Un altre aspecte en el qual volem avançar és l’ambiental, i fer-ho des de les diferents
figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a un model
d’energia sostenible i respectuós amb el medi ambient. És cert que l’actual normativa
estatal no ajuda (l’anomenat “impost al sòl” n’és un exemple), però malgrat tot els
ajuntaments tenen un petit marge per bonificar l’ús d’energies sostenibles i afavorir
aquesta transició.
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Pel que fa als pressupostos municipals, apostem clarament per retornar els superàvits a
la ciutadania en forma de millors serveis públics i executant inversions prioritàries,
posant fi a una etapa d’austeritat imposada pel govern espanyol. Aquest nou escenari
expansiu també requereix d’un exercici de responsabilitat en la gestió que garanteixi la
bona salut de les finances de l’Ajuntament, fugint de projectes sobredimensionats i
posant per davant els interessos dels ciutadans. El millor llegat que podem deixar és
una gestió responsable, prioritzant aquells projectes de ciutat que generin consens i
responguin a un interès general.
Per això ens comprometem a:

4.2.1 Millorar la gestió municipal i innovar en els serveis públics per garantir una
elevada qualitat en la prestació dels serveis públics
Gestió pública
●

Utilitzarem eines útils per revisar la sostenibilitat i la lògica dels serveis
municipals actuals i proposar vies de millora.

●

Avançarem cap a la personalització de la gestió pública inentant donar respostes
als ciutadans com a individus i no com a col·lectiu.

●

Aprofundirem en la transversalitat de la gestió pública augmentant la coordinació
de les diverses tasques municipals i millorar, així, en eficàcia i eficiència.

●

Promourem la formació dels càrrecs electes i els gestors públics en l’àmbit de la
gestió pública local per tal de garantir la qualitat i promoure la innovació pública.

●

Continuarem treballant per avançar cap a una administració sense papers real
orientada a la màxima agilització dels tràmits de ciutadans i empreses.

●

Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte
funcionament en la prestació dels serveis, el compliment de les condicions
contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre
les concessionaries.

●

Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica
i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a
la prestació d’aquell servei en el nostre municipi.
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4.2.2 Avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, respectuosa amb el medi
ambient i orientada a corregir desigualtats
Hisenda
●

Avançarem

en

el

model

de

fiscalitat

progressiva

en

els

impostos

i

desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i preus públics amb
l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.
●

Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes
d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a
un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.

●

Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les
emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.

●

Simplificarem l’estructura impositiva i farem ús de les noves tecnologies per
facilitar al màxim la relació entre ciutadania i administració en el compliment de
les obligacions tributàries, passant d’un model de relació jeràrquica a un model
de col·laboració i confiança entre ciutadans i Ajuntament.

●

Executarem mecanismes de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya
amb l’objectiu de facilitar la coordinació en la lluita contra el frau fiscal,
agilitzarem les relacions amb els contribuents i facilitarem la introducció de
mecanismes fiscals vinculats a la capacitat econòmica.

4.2.3 Replantejar i redefinir les prioritats de despesa en funció de les necessitats
del municipi i presentar uns pressupostos equilibrats
Gestió pressupostària
●

Dissenyarem mecanismes que permetin la participació i el debat de la ciutadania
en l’elaboració dels pressupostos municipals.

●

Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució
dels pressupostos municipals.

●

Treballarem per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als
pressupostos públics.

●

Introduirem la cultura de l’avaluació de polítiques públiques amb l’objectiu de
maximitzar els recursos econòmics de què disposem.
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●

Durem a terme un procés de revisió de la despesa per tal d’alliberar recursos i
poder-los destinar a polítiques prioritàries per a la ciutat.
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