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EL NOU SANT BOI QUE VOLEM 
És comú afirmar que el municipi és el primer esglaó de la política i el lloc on                 
s’atenen les necessitats més immediates de la població. Per a nosaltres,           
republicans, el municipi és alguna cosa més que un dispensari de primers            
auxilis. El nostre municipalisme està impregnat d’aquella idea de la          
Catalunya-Ciutat, on el País es constitueix en una xarxa de viles i ciutats que              
connecta idees, capacitats, serveis i projectes. 
 
Sota aquesta premissa, per a nosaltres, ser republicans des del municipalisme           
vol dir:  
 

- Defensar els serveis públics: Una ciutat com a garantia de drets,           
d’igualtat d’oportunitats, cohesionadora i en la primera línia de serveis i           
atenció a les persones.  

- Defensar l’espai públic: Una ciutat pensada des de l’espai públic, que ha            
de ser de qualitat, on establir relacions de veïnatge i que sigui l’escenari             
d’accions comunitàries. Un patrimoni on s’aplega tot el que és de tothom            
i des d’on podem visualitzar-nos com a col·lectiu ciutadà.  

- Defensar un govern públic, de tots: Un govern per a la ciutat proper,             
transparent, honest, al servei de les persones. Amb mirada estratègica          
sobre la ciutat, propositiu d’idees i que busqui la coresponsabilitat          
ciutadana. Que connecti la ciutat amb el país i amb els seus grans             
projectes nacionals.  

 
Quan em pregunten (com em passa sovint) quina ciutat tinc al cap, quina és la               
ciutat que volem els homes i les dones d’Esquerra Republicana de Sant Boi la              
resposta és complexa, però segur que compartida per tots vosaltres.  
 
Volem una ciutat atenta a les persones, endreçada, neta i bonica. Una ciutat             
activa, amb gent poblant els carrers, comprant a les botigues, portant els fills a              
l’escola, anant i venint de la feina, passejant pel riu o pels camins del pla i la                 
muntanya. Amb gent associant-se, fent esport, fent cultura, trobant-se als          
espais públics i establint relacions de veïnatge. Una ciutat on la gent se senti              
orgullosa de viure.  
 
Per aconseguir això, cal una administració local que escolti i entengui les            
necessitats de la gent i les converteixi en les prioritats del govern. Que ho faci               
amb una visió estratègica, global i oberta, pensant a llarg termini, i no només              
en allò que es podrà explicar cada 4 anys per tal d’obtenir el vot de la gent. I                  
que compti amb la ciutadania, implicant-la en el debat i en l’acció política             
constantment. Interpel·lant-la i fomentant en ella la coresponsabilitat.  
 
Amb aquesta idea i amb totes les propostes que teniu a continuació volem             
construir el nou Sant Boi. Ens hi ajudeu? 

Miquel Salip i Serret 
Candidat a l’alcaldia 
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UN PROGRAMA FET AMB I PER A LES PERSONES 
El programa electoral que us presentem a continuació és fruït d’un procés de             
deliberació col·lectiva fet al llarg dels anys i intensificat els darrers mesos. En             
ell s’hi conjuguen diversos factors.  
 

- El coneixement que la gent d’Esquerra tenim de la ciutat, producte           
d’anys de treball des del carrer i des de les institucions, juntament amb             
les aportacions de les persones que configuren la nostra candidatura, 9           
de les quals independents, que no pertanyen a Esquerra Republicana.  

 
- El contacte permanent amb les entitats i els moviments socials dels quals            

hem format part durant els darrers anys.  
 

- Les conclusions del procés obert de reflexió col·lectiva que hem fet els            
darrers mesos i que, sota el títol Diàlegs per un nou Sant Boi ens ha               
permès debatre amb persones i col·lectius diversos. 

 
- Les aportacions concretes rebudes per part d’entitats o institucions i que           

han estat incorporades, en tot o en part. En aquest sentit, hem            
incorporat propostes concretes dels Amics de l’Ateneu Santboià, Aramis,         
l’Assemblea Nacional Catalana, Bicibaix, el Consell de Ciutat de Sant Boi,           
la Plataforma STOP IBI o la Taula del Tercer Sector Social.  

 
Amb aquest procés d’elaboració, volem deixar palesa la nostra manera          
d’entendre la política. Una construcció col·lectiva permanent, nascuda des de la           
permeabilitat, la transparència, l’obertura, el diàleg i la coresponsabilitat         
ciutadana.  
 
No hi trobareu apartats específics dedicats a col·lectius com els infants o els             
joves, les dones, la gent gran, les persones migrades, o les persones lesbianes,             
gais, bisexuals o transsexuals. I no hi són a consciència, perquè per a nosaltres              
la ciutat s’ha de pensar transversalment, partint de la premissa que, tot i tenir              
en compte les especificitats, tota la ciutadania ha de tenir els mateixos drets,             
deures i oportunitats.  
 
Aquest programa, doncs, és un compromís d’actuació política sobre la ciutat           
durant els propers 4 anys, independentment de l’encàrrec que ens atorgueu           
amb el vostre vot. I que, a més, restarà obert durant els 4 anys, per tal de                 
poder encarar els nous reptes que es produeixin durant aquest mandat i que             
requereixin noves respostes. Perquè els projectes polítics, com la ciutat, no           
poden ser hermètics i immutables, sinó que han de ser capaços d’adaptar-se            
als canvis socials.  

Rosa Berrio Hernández, Marta Brik Gala,  
Josep Maria Cervelló Torrella i Jaume Sans Margenet 

Coordinadors del Programa electoral 
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PER UN SANT BOI AMB CARÀCTER 
El nou Sant Boi treballarà per fer que la gent se senti orgullosa de la ciutat on                 
viu. És per això, que cal posar en valor les potencialitats que ofereix la pròpia               
composició territorial i la seva història. És cabdal, doncs, preservar, recuperar i            
divulgar el nostre patrimoni històric, cultural, natural i agrari com a element            
cohesionador, de genereració d’identitat i autoestima col·lectiva i de projecció          
cap al nostre entorn més proper, com a generador d’oportunitats.  
 
1. Medi ambient. Entorn natural i ecologia urbana. La composició del           
nostre territori, amb més d’un 50% de sòl agrícola i forestal, fan que haguem              
de tenir especial cura del nostre entorn natural, que és patrimoni de totes i              
tots. Però no només hem de preservar-lo, sinó que cal posar-lo en valor,             
divulgar-lo i fer-ne partícip a la ciutadania. També cal que dins la trama urbana              
fem millores en les polítiques de residus i energètiques, així com un            
ordenament de les línies elèctriques i el desplegament de la telefonia mòbil. Per             
això, proposem:  
 

- Creació d’un coixí verd al voltant de la ciutat que faci de coixí entre les               
zones urbanes i els espais naturals i agrícoles. La ciutat no pot acabar             
bruscament i trobar-se en contacte amb espais que necessiten certa          
protecció com poden ser zones agrícoles o espais naturalitzats. Els          
sectors de La Parellada, la Riera de Can Soler o la vall de Santa Bàrbara               
serien una mostra d’aquests espais que cal preservar.  

 
- Atendre les recomanacions de la carta del Paisatge del delta del           

Llobregat i fer efectiva la protecció de la façana de ciutat des de l’antic              
hospital fins a l’avinguda Maria Girona. En aquest sentit, la zona de la             
Parellada ha de ser una façana de ciutat, oberta, verda, relacionada amb            
el centre històric i amb els equipaments públics de tipus cultural i            
esportiu.  

 
- Redactar un Pla de Gestió Forestal marcant les prioritats d'actuació, i           

fases d'actuació, tenint visió de mosaic territorial, estratègica i de          
conjunt. Cal elaborar programes de prevenció d’incendis, que abordin la          
neteja i el manteniment de les franges de protecció, amb elements           
permanents com la silvopastura i d’altres actuacions puntuals. També         
millorar el suport a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).  

 
- Concretar l'ús i gestió dels quatre equipaments mediambientals (Sant         

Ramon, Can Palòs, Can Julià i Torre la Vila) i treballar perquè un             
complementi l'altre divulgant els 4 paisatges que representen. Per tant,          
cal entendre'ls com a complementaris, enllaçats en línia i connectats          
amb el Museu de Sant Boi. 

 
- Convertir l’Anell verd en el veritable vincle d’unió entre tots els           

equipaments ambientals, no només físicament, sinó dins un relat que          
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expliqui la diversitat de la ciutat. Fer-hi un manteniment regular, amb           
més arbres i millor senyalització. Treballar la seva continuïtat cap a les            
zones humides del delta, amb les basses de Can Dimoni com a principal             
exponent. Garantir un accés peatonal digne a aquestes àrees.  

 
- Treballar en el manteniment i divulgació d’altres rutes senderistes, com          

el Camí Ral, o l’enllaç amb el Camí de Sant Jaume.  
 

- Gestionar les potencialitats dels marges del riu, amb una ordenació de           
l’espai per a tots els usos, que contempli les bicicletes, el passeig, i la              
observació de la fauna i flora. Cal potenciar la plantació d’arbrat,           
mitjançant un projecte de tutorització per part d’entitats, que faci que           
se’n sentin coresponsables.  

 
- Facilitar i fomentar la recerca vinculada a l’entorn natural, des dels           

Treballs de Recerca de secundària fins a l’àmbit universitari. Potenciar          
l’educació ambiental en tots els seus àmbits i especialment recuperar les           
activitats adreçades a primària i secundària per donar a conèixer la           
Marina i l’activitat agrària.  

 
- Creació d’una pàgina web autònoma del web municipal, que englobi i           

difongui el potencial mediambiental de la ciutat, a partir dels          
equipaments existents i de les activitats que s’hi generin. Utilitzar          
aplicacions per a mòbils que permetin seguir recorreguts per l'entorn          
natural i que expliquin punts o elements d'interès, no només naturals,           
sinó també culturals i històrics.  

 
- Millora dels contenidors de carrer, cercant la millor ubicació i la seva            

homogeneïtat. Cal millorar també els circuits i horaris de recollida urbana           
i dels serveis de deixalleria. També cal incidir en els circuits de recollida             
comercial i a productors específics com els mercats municipals les          
empreses o les escoles, entre d’altres.  

 
- Continuar amb el desplegament de Punts Verds a tots els barris, per tal             

de facilitar la recollida selectiva. El bon funcionament del de la           
Muntanyeta demostra que va ser una bona aposta malgrat durant aquest           
mandat s’hagi aparcat.  

 
- Reforçar el programa de consultories energètiques a les llars, i treballar           

perquè es coordinin des de les Associacions de Veïns de cada barri, amb             
l’objectiu de reduir el consum energètic i, en conseqüència, ajudar el           
medi ambient i a reduir la despesa que realitzen les famílies.  

 
- Treballar per la desconnexió progressiva de la xarxa elèctrica dels          

equipaments municipals, començant pels ambientals, que han de ser         
exemplificadors. Instal·lar sistemes d’energies renovables per garantir la        
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seva autosuficiència. Treballar també per extendre aquesta desconnexió        
a la xarxa d’enllumenat públic.  

 
- Treballar pel soterrament de les línies elèctriques aèries del municipi,          

amb especial impuls al trasllat de la central de la FECSA. Oposició frontal             
a qualsevol nova línia aèria que pugui plantejar-se en el futur, com la             
connexió amb la línia de Molt Alta Tensió (MAT).  

 
- Des del Rebuig frontal a la Llei General de Telecomunicacions espanyola,           

que lamina el principi d’autonomia local i que està feta a mida de les              
operadores de telefonia, cal reobrir el debat ciutadà sobre el          
desplegament de la telefonia mòbil a la nostra ciutat. Cal donar un bon             
servei a tots els barris de la ciutat, però sense entrar en contradicció             
amb la salut pública. En aquest sentit, cal recuperar el Pla Especial            
d’Antenes com a punt de partida i, amb debat, assessorament d’experts i            
negociació, adaptar-lo a la nova realitat i a les noves tecnologies           
existents, sempre sota el principi de precaució. Cal anar desmantellant          
progressivament les antenes ubicades en edificis habitats i en zones          
properes a espais sensibles i habitatges.  

 
2. Patrimoni cultural, històric, natural i agrari. La nostra ciutat és molt            
rica patrimonialment parlant. Tenim molts elements que cal catalogar,         
preservar i divulgar dins i fora la ciutat. Cal que els pensem de manera global i                
estratègica, com un gran actiu de la ciutat. Per això proposem:  
 

- Catalogar els elements patrimonials de la ciutat i divulgar-los. Declarar          
Béns Culturals d’Interès Local els elements més rellevants per tal de           
donar-los el tractament i la projecció que es mereixen. 

 
- Mantenir el patrimoni en les condicions adequades, evitant la seva          

degradació com passa en alguns indrets, com ara les Termes Romanes.  
 

- Divulgar i posar en valor de forma continuada el nostre patrimoni a dins i              
fora de la ciutat. Intervenir en totes les fires i congressos on es tingui              
oportunitat de projectar les potencialitats de la nostra ciutat en aquest           
àmbit.  

 
- Revitalitzar l’oferta museística de la ciutat, vinculant els diferents         

equipaments, i tractant el centre històric com a integrant de la zona            
museística.  

 
- Revisar el Pla Especial del Nucli Antic de Sant Boi, per posar-lo en valor              

com a centre històric de la ciutat i convertir-lo en un dels motors social,              
cultural i econòmic de la ciutat.  
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- Entendre l’entorn natural, també, com un element patrimonial, i         
conscienciar la població de la necessitat de preservar-lo.  

 
- Garantir la màxima accessibilitat a la informació de l’arxiu municipal i           

facilitar-ne l’ús i estudi dels seus fons. L’arxiu no és un magatzem de             
documents, sinó que ha de ser un lloc per difondre i facilitar l’estudi. 

 
- Digitalizar el fons artístic de la ciutat així com la documentació de l'arxiu             

històric, ordenar-ne adequadament els continguts i penjar-los a un espai          
web perquè tothom pugui consultar-ho lliurement. 

 
- Crear beques remunerades de recerca en l’àmbit del patrimoni.  

 
- Establir un conveni amb la Societat del Canal de la Dreta del Llobregat             

per tal de poder vetllar per la seva recuperació com a canal històric, des              
de la seva entrada al terme a Molí Nou-Ciutat Cooperativa fins arribar al             
terme del Prat. 

 
- Recollir, recuperar i divulgar els noms de lloc de la part de muntanya del              

terme així com els del nucli urbà. També divulgar els valors i patrimoni             
de Marina, així com recollir el seu vocabulari agrícola i fer-ne difusió.  

 
- Manteniment i difusió del patrimoni de pedra seca, Bé Cultural d’Interès           

Local.  
 
3. Trama Urbana. La composició urbana de la pròpia ciutat també ens dóna             
identitat i defineix com som. Cal pensar la ciutat des de l’espai públic, i no des                
dels interessos immobiliaris, per tal de tenir-la en condicions perquè s’hi puguin            
desenvolupar tot tipus de relacions associatives, comunitàries i de veïnatge que           
enforteixin la ciutat des de la seva utilització per part de les persones. Per això               
proposem:  
 

- Trencar la tendència al continu urbà mantenint espais no urbanitzats          
amb les poblacions veïnes, evitant l’expansió de la ciutat construïda i           
esmenant les irregularitats en la trama urbana.  

 
- Mantenir criteris de connexió entre els espais oberts, l’espai construït i           

les masses forestals.  
 

- Reemprendre, buscant complicitat amb altres administracions, les       
negociacions amb el Ministerio de Defensa per a la desaparició de la            
caserna militar, convertida en una barrera urbana entre els barris. Cal           
que es compleixin els acords reiteradament signats i publicitats i,          
d’aquesta manera, obtindrem un espai imprescindible per a un futur nou           
centre de ciutat. Fer el mateix amb el trasllat de la central elèctrica             
ubicada al costat.  
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- Continuar reclamant a la Generalitat un Pla de Millora Integral pel barri            

de Ciutat Cooperativa-Molí Nou.  
 

- Protegir i rehabilitar el centre històric, guanyar una nova centralitat com           
a zona museística, d’activitats culturals i turístiques i de manifestacions          
ciutadanes, alhora que es potencia una recuperació social del barri.  

 
- Potenciar el verd urbà, amb l’obertura dels jardins de Can Castells i            

l’obertura cap al riu dels jardins de Can Torrents i l’Ateneu Santboià,            
millorant la façana de l’Avinguda Marià Girona.  

 
- Fer un manteniment continuat de l’espai públic, posant eines a disposició           

de la ciutadania perquè faci notar quines mancanes hi ha.  
 

- Potenciar els plans municipals de mobilitat i accessibilitat, revisar-los a          
través de la participació ciutadana, i adaptar-los a les noves realitats.  
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PER UN SANT BOI REPUBLICÀ 
El nou Sant Boi treballarà per tenir una ciutadania activa i coresponsable de la              
construcció col·lectiva de la ciutat. Per aconseguir-ho, transformarem        
l’administració local per fer-la més transparent, accessible i permeable a les           
aportacions ciutadanes. A més, posarem la ciutat al costat del País per            
acompanyar-lo en la construcció de la República Catalana i aportar-hi la nostra            
visió particular.  
 
1. Administració eficient, transparent i accessible. La manca de recursos          
econòmics, la necessària revisió de la fiscalitat i el fet que s’hagin de destinar              
la major part dels recursos a l’emergència social, són una bona oportunitat per             
a repensar l’administració cap a dins i optimitzar-ne la despesa. A més, calen             
més mesures de control i transparència per evitar els dubtes sobre la gestió             
pública i reforçar-ne així el seu prestigi davant la ciutadania. Volem una            
administració amb parets de vidre, on allò que no es pugui explicar,            
directament no es faci. Per això proposem:  
 

- Treballar per una fiscalitat més justa i no fiada al creixement urbanístic            
infinit de la ciutat. Fer la revisió cadastral de l’IBI i ajustar el quocient              
fixat per l’Ajuntament per tal que sigui un impost més equitatiu.           
Treballar, mitjançant les bonificacions, per adaptar-lo a la renda de les           
famílies. Treballar, des de l’àmbit de la reactivació econòmica, perquè els           
impostos recaptats del món econòmic suposin un percentatge més alt del           
pressupost i donin major solidesa a les finances públiques.  

 
- Treballar per atreure capital privat, de dins i de fora de la ciutat per a               

poder portar a terme intervencions i projectes concrets.  
 

- Optimitzar els recursos existents. Cal ser conscients d’allò que es té i            
com es pot racionalitzar la despesa que suposa.  

 
- Refundar CORESSA. Cal una transformació estructural de l’empresa        

pública de serveis, per aconseguir que tingui excel·lència en la gestió i la             
qualitat dels serveis, que guanyi en transparència i esborrar els dubtes           
sobre la seva gestió i les seves contractacions de personal. Aprimar           
l’staff directiu i adaptar-lo a les necessitats reals. Oferir formació          
permanent als treballadors, així com possibilitats de promoció interna.         
L’empresa ha de tenir un paper actiu en el combat contra l’atur,            
mitjançant plans d’ocupació i amb una oferta formativa adaptada a les           
potencialitats de la ciutat, en àmbits com l’agricultura, el comerç, la           
indústria, el turisme, la hostaleria o la gestió del patrimoni cultural,           
històric i natural. Cal també que assumeixi alguns serveis externalitzats,          
com la gestió dels parcs infantils.  

 
- Replantejar el paper que ha de tenir l’empresa municipal CLAUS.  
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- Singularitzar els equipaments municipals perquè no tots ells facin la          
mateixa funció, sinó que cadascun aporti un valor afegit diferent. Així,           
evitarem la sobreexplotació d’uns i la infrautilització d’altres,        
convertint-los en més eficients.  

 
- Revisar la política de subvencions a les entitats per fugir del clientelisme.            

Suport a projectes concrets de les entitats que reverteixin en la ciutat, i             
no només en els associats a l’entitat en qüestió. Sotmetre les           
subvencions que s’entreguin per a la realització d’obres o projectes de           
construcció, infrastructures i serveis al requisit previ d’acreditació del         
compliment de la legalitat sobre accessibilitat.  

 
- Adaptar el funcionament municipal, amb la major celeritat possible, a la           

Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la             
Generalitat.  

 
- Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), per fer        

l’administració més oberta, transparent i accessible.  
 

- Ajustar el cartipàs municipal a les necessitats de la ciutat, i no als             
interessos dels partits o a la necessitat de pactes polítics.  

 
- Fer pública l’agenda d’alcaldia i de les regidories de govern, perquè           

tothom pugui saber què s’està fent a cada moment.  
 

- Control, reducció i optimització dels viatges institucionals.  
 

- Reforçar la direcció política dels càrrecs electes sobre els professionals de           
la gestió pública. Volem un funcionariat al servei de l’acció política, que            
és la que decideix la ciutadania a les urnes.  

 
- Retransmissió en directe dels plens, així com de les juntes de portaveus.            

Estudiar la possibilitat de fer-ho extensiu a altres àmbits de decisió.  
 

- Facilitar l’accés per part de la ciutadania a la informació que es posa a              
debat al Ple Municipal abans que aquest es porti a terme. Facilitar la             
intervenció d’entitats i veïns al Ple Municipal.  

 
- Garantir l’accessibilitat universal de l’Administració Electrònica per tal        

que totes les persones puguin relacionar-se sense exclusió amb         
l’Administració local per vies o mitjans digitals. 

 
- Establir una dinàmica permanent de passar comptes amb la ciutadania          

mitjançant audiències públiques i altres mecanismes.  
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- Dotar de recursos i fugir de la tutela política de la Ràdio pública per tal               
que pugui modernitzar-se i esdevenir, així, un referent informatiu i          
d’entreteniment de la ciutadania.  

 
- Fer del Viure Sant Boi una revista que parli sobre la ciutat, i no sobre               

l’Ajuntament. Garantir les informacions públiques imprescindibles, però       
donar protagonisme, sobretot, a les entitats i als veïns que construeixen           
la ciutat dia a dia.  

 
- Incorporar el clausulat social en les contractacions públiques, per tenir          

en compte elements com les condicions laborals o la responsabilitat          
social i mediambiental de les empreses amb les quals treballa          
l’administració.  

 
- Assegurar que les obres i serveis als que s’atorguen llicències municipals           

acompleixin la normativa d’accessibilitat i no discriminació.  
 

- Promoure que tots els agents que gestionen serveis i/o espais d’ús púbic            
aportin informació sobre el grau d’accessibilitat dels mateixos, a través          
de les webs i vies de contacte.  

 
2. Ciutat deliberativa. Com a republicans, creiem en la coresponsabilitat de           
la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat. Per això, cal que             
l’administració la fomenti a través de més i millors mecanismes de participació            
ciutadana, que siguin deliberatius i vinculants. Per això proposem:  
 

- Reforma del reglament de participació ciutadana, per revisar tota la          
piràmide participativa i adaptar-la als nous temps i a les noves           
necessitats.  

 
- Fer dels consells sectorials i de barri veritables espais de presa de            

decisions conjunta entre administració i ciutadania, fugint de la dinàmica          
purament informativa. Garantir que les decisions que s’hi prenen         
s’eleven als òrgans polítics i de gestió corresponents, per tal que es            
portin a terme les polítiques que defineixin. Crear-ne de nous i dotar-los            
de capacitat real d’actuació.  

 
- Tornar a la organització de la ciutat per barris, abandonant el sistema de             

districtes. Així, es podrà garantir un treball de proximitat més efectiu,           
especialment pel què fa al Barri Centre, que com a contenidor del Centre             
Històric hauria de conservar la seva personalitat i especificitats.  

 
- Potenciar la figura de l’alcaldia de barri, amb els recursos i la capacitat             

d’intervenció que necessiten, per poder portar a terme actuacions i          
seguiment des de la proximitat.  
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- Fer del consell de ciutat un espai realment representatiu de la ciutat, i             
convertir-lo en el principal òrgan d’intervenció política de la ciutadania          
sobre les grans decisions de ciutat. Donar un paper molt important a les             
entitats, però també a persones individuals mitjançant una selecció         
aleatòria voluntària entre la ciutadania, evitant la designació a dit de           
membres per part d’alcaldia.  

 
- Establir les consultes ciutadanes com un element habitual en la presa de            

grans decisions de ciutat com, per exemple, la d’establir els límits de            
l’espai construït.  

 
- Recuperar els pressupostos participatius, començant per una part del         

pressupost d’inversions en espai públic, mitjançant mecanismes       
deliberatius.  

 
- Fer un Pla de promoció i reforçament del teixit associatiu que ha            

d’esdevenir l’eix bàsic del desenvolupament comunitari de la ciutat. Cal          
fer una diagnosi i recuperar la il·lusió en el treball conjunt, per àmbits             
d’actuació, però també amb una visió global de la ciutat.  

 
- Promoure el treball en xarxa entre les entitats en projectes de ciutat. En             

aquest sentit, promocionar espais de trobada, com una jornada de les           
entitats, on puguin conèixer-se entre elles, intercanviar informació i         
compartir projectes.  

 
- Incloure representants d’organitzacions de persones amb discapicitat als        

òrgans de participació que existeixin amb els que la discapacitat tingui           
una vinculació directa.  

 
3. Construint la República Catalana des de l’Ajuntament. Volem una          
ciutat que no visqui al marge del procés de construcció del nou País. I no               
només que no li doni l’esquena, sinó que hi tingui un paper actiu, per              
aportar-hi les nostres singularitats i la nostra visió sobre com s’ha de construir.             
Per això, hem signat el compromís impulsat per l’Assemblea Nacional Catalana           
i que es concreta en les següents propostes:  
 

- Proposar al primer Ple municipal ordinari l’adhesió del nostre ajuntament          
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un            
paper actiu. 

 
- Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer           

que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit             
plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a               
la constitució d’un Estat independent en el seu programa. 
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- Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de            
setembre configurin una majoria independentista al Parlament,       
proposarem que el nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al            
capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que             
consideri oportú en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant,            
si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol. 

 
- Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i          

representant legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a          
l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar suport al           
procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles          
intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d'autogovern,       
aquesta Assemblea hauria d'assumir la governació de Catalunya, donant         
així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica          
i institucional. 

 

 
  

13 



PER UN SANT BOI COHESIONAT 
El nou Sant Boi vetllarà per a que ningú es quedi enrere, posant les necessitats               
de la ciutadania al centre de les prioritats del govern. Cal donar suport a les               
persones en situació de vulnerabilitat, però a la vegada, cal posar les bases per              
a que la gent pugui desenvolupar el seu projecte de vida de manera             
independent dins la pròpia ciutat. També caldrà combatre les actituds          
intolerants d’aquells que volen treure profit del trencament de la convivència.  
 
1. Educació. Per nosaltres, l’educació és un element clau per a garantir la             
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cal treballar en un Model Educatiu de             
Ciutat que garanteixi l’elaboració, conjuntament amb altres administracions,        
d’un Pla d’actuació municipal de treball educatiu integrat i inclusiu que           
permeti: 
 

- Aconseguir una escolarització més equilibrada de l’alumnat a través de la           
participació a les Oficines Municipals d’Educació (OME) de manera que          
tots els centres del municipi assumeixin major quotes de compromís          
social. 

 
- Reclamar a la Generalitat estabilitat en el mapa escolar de la ciutat.  

 
- Fomentar la implicació i la coresponsabilitat de la comunitat santboiana          

en el procés educatiu de les persones més joves, com per exemple amb             
els camins escolars.  

 
- Treballar amb els centres d’educació secundària obligatòria del municipi         

en la cogestió i la implantació de programes de diversificació curricular i            
que permeti l’atenció a la diversitat i les necessitats educatives especials.  

 
- Cooperar amb la Generalitat per atendre de manera correcta, acurada i           

inclusiva a l’educació obligatòria i post-obligatòria. 
 

- Cooperar amb la Generalitat per fer compatible la vida laboral amb la            
familiar facilitant que els centres educatius obrin en els períodes          
vacacionals escolars. L’ajuntament organitzaria les activitats a       
desenvolupar amb un finançament adequat per part del Govern de la           
Generalitat. 

 
- Dur a terme accions per evitar l’absentisme escolar, la desafecció i           

l’abandonament  a les etapes educatives obligatòries.  
 

- Impulsar projectes educatius de segona oportunitat i d’acompanyament        
sociolaboral per als adolescents que hagin abandonat el sistema         
educatiu.  
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- Fomentar accions per a la millora dels nivells educatius i formatius dels            
ciutadans i ciutadanes al llarg de la vida. 

 
- Treballar perquè la Generalitat potenciï la formació professional creant         

centres específics i integrats d’estudis postobligatòris i vincular l’oferta         
de Cicles Formatius amb la realitat del mercat laboral i les potencialitats            
de la ciutat, en àmbits com el sociosanitari, l’agricultura, o el turisme,            
entre d’altres.  

 
- Treballar per la creació d’un centre de suport de l’Institut Obert de            

Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.  
 

- Treballar per la creació d’una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
 

- Garantir una oferta de Formació Ocupacional de qualitat i actualitzada          
amb la demanda real i potencial del mercat laboral.  

 
- Treballar per donar una resposta adequada a la demanda educativa          

d’escola bressol, d’escola de música, d’idiomes i arts. Aplicant una          
tarificació social en el preu de la matrícula. 

 
- Millorar l’oferta d’activitats de lleure educatiu com a eina educativa i de            

cohesió, amb espais infantils de suport a les càrregues familiars. Aplicant           
una tarificació social en el preu de la matrícula. 

 
- Fomentar i coordinar el voluntariat educatiu per col·laborar en activitats          

complementàries. 
 

- Fomentar les parelles ‘Des de l’experiència’ que permetin activitats         
formatives que afavoreixin el contacte entre professionals amb        
trajectòria i persones sense experiència.  

 
- Garantir espais i horaris adequats per l’estudi. Treballar amb coordinació          

amb la Diputació perquè els horaris de les biblioteques puguin          
adaptar-se a les necessitats dels usuaris depenent de l’època (com en           
períodes d’examens). Buscar noves ubicacions per a sales d’estudi,         
evitant situar-los al costat d’altres equipaments de naturalesa sorollosa.  

 
- Establir a les escoles, en col·laboració amb les entitats de cada àmbit,            

programes contra la discriminació de gènere, raça, orientació sexual, etc.  
  

- Donar suport a les iniciatives de defensa de la llengua a l’escola catalana,             
i a les entitats que la defensen, tant al Principat com a la resta del               
domini lingüístic, territoris a on és atacada. 

 
- Vetllar per a que tots els centres educatius siguin accessibles. 

15 



 
2. Habitatge. La nostra ciutat no ha estat exempta dels problemes derivats de             
l’esclat de la bombolla immobiliària, amb desenes de desnonaments i una           
situació d’important emergència habitacional. Per això cal emprendre mesures         
a curt termini, però també establir camins amb més recorregut per evitar            
possibles situacions similars en el futur i garantir el dret a un habitatge digne.              
Per això proposem:  
 

- Renovar el Pla Local d’Habitatge, obsolet des de 2012. Cal fer-lo, no des             
d’una òptica expansiva, sinó des de l’òptica de donar resposta a les            
necessitats actuals i posar les bases pel futur.  

 
- Elaborar un cens de pisos buits, així com un cens de persones en situació              

d’emergència habitacional per tal de conèixer amb què comptem a la           
ciutat per garantir el dret a l’habitatge.  

 
- Reforçar els serveis de mediació i els ajuts d’urgència per ajudar a les             

famílies amb risc de ser desnonades. Garantir un reallotjament temporal          
immediat en cas que el procés no es pugui resoldre evitant el            
desnonament. Establir, en habitatges buits de titularitat pública,        
habitatge d’emergència per paliar aquestes situacions.  

 
- Actuar des de l’administració per tal de provocar la posada a lloguer dels             

pisos buits de les entitats bancàries, mitjançant les sancions i la pressió            
fiscal.  

 
- Impulsar programes per regularitzar la situació de les persones i famílies           

que estan en pisos ocupats per recursos econòmics insuficients.  
 

- Donar suport a la rehabilitació d’habitatges antics en desús i a projectes            
de masoveria urbana, que facin aflorar nous habitatges i que a la            
vegada, ajudin a la dinamització de zones més antigues o desafavorides.  

 
- Constituir reserves municipals de sòl per a properes promocions         

d’habitatge públic social. La principal reserva de sòl a la ciutat en aquest             
sentit es troba al sector FECSA-Caserna, però hi ha altres sectors, dins la             
trama urbana, que es podrien destinar a aquest efecte.  

 
- Treballar per incrementar el parc públic d’habitatge, fonamentalment el         

destinat al lloguer social. Cal fer polítiques d’habitatge adequades a la           
demanda, i no a l’especulació immobiliària.  

 
- Promoure l’habitatge social per a persones amb dificultats: gent gran,          

malalts mentals o crònics, dones maltractades, etc.  
 

- Elaborar un inventari públic actualitzat d’habitatges accessibles.  
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- Vetllar perquè tots els habitatges construïts al municipi (tant de          

titularitat pública com de promoció privada) garanteixin l’accessibilitat i         
tinguin la possibilitat de comptar amb preinstal·lació domòtica.  

 
- Establir que, com a mínim el 3% dels habitatges de protecció oficial i             

promoció pública que pugui promoure l’Ajuntament es destinin a         
persones amb problemes de mobilitat.  

 
3. Ocupació. L’atur colpeja fort la nostra ciutat, situant-nos en unes xifres que             
no ens podem permetre. Calen polítiques actives d’ocupació a curt termini, i            
posar les bases, amb visió estratègica en l’àmbit de la reactivació econòmica,            
perquè les persones puguin accedir al mercat laboral (per primer cop o            
reinserint-s’hi) i desenvolupar la seva vida en plenitud. Per això proposem:  
 

- Adoptar una estratègia Local d’inclusió Laboral adreçada als grups socials          
més exclosos socialment i amb dificultats d’accés al mercat laboral.  

 
- Posar en marxa programes de foment de l’ocupació i la millora de            

l’ocupabilitat per als joves, adults amb fills a càrrec, persones amb           
discapacitat i/o transtorn mental, majors de 50 anys i persones aturades           
de molt llarga durada.  

 
- Impulsar la igualtat d’oportunitats i la transparència en els processos de           

selecció de l’administració i les empreses públiques.  
 

- Crear, des de CORESSA, itineraris formatius d’inserció laboral i de noves           
capacitacions per afavorir la incorporació al mercat laboral.  

 
- Apostar per plans d’ocupació vinculats a les empreses municipals, però          

en contacte amb el món empresarial de la ciutat, per poder donar            
continuïtat a les persones que s’hi acullin.  

 
- Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres          

educatius, les empreses i l’administració per tal d’ajustar l’oferta de          
formació professional a les necessitats locals del mercat de treball.  

 
- Fomentar les estades en pràctiques d’estudiants a les empreses de la           

ciutat.  
 

- Treballar amb altres administracions per tal d’oferir plans d’ocupació per          
als col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral. No           
podem deixar perdre cap oportunitat en aquest sentit.  

 
- Facilitar la presència i l’activitat dels Centres Especials de Treball als           

municipis, reservant un 6% dels contractes públics municipals per a          
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aquest tipus d’empreses de treball protegit per a persones amb          
discapacitat.  

 
- Promoure mesures per fer aflorar l’economia submergida en l’àmbit de          

l’atenció a les persones.  
 

- Garantir el dret a la mobilitat per a l’accés al treball amb bonificacions i              
tarifes socials en el transport públic, per als aturats i totes les persones             
amb baixos ingressos.  

 
- Vetllar pel compliment de la quota legal de reserva per persones amb            

discapacitat, tant en les empreses privades com en la contractació          
pública.  

 
4. Acció Social. L’administració ha de seguir lluitant contra l’exclusió social           
per evitar que cap persona es quedi enrere. Calen polítiques de suport a les              
famílies amb més dificultats des del reforçament dels serveis públics i les            
polítiques de segona oportunitat. Per això proposem:  
 

- Revisar el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, establint una nova           
estratègia 2015-2019, articulada amb les entitats del tercer sector. En          
aquest sentit, planificar transversalment els serveis socials amb els de          
salut, educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica, etc.  

 
- Crear un fons social contra l’exclusió social i la pobresa amb recursos que             

equivalguin almenys el 5% del pressupost municipal.  
 

- Reclamar de les altres administracions el compliment del finançament         
associat a les competències pròpies dels ajuntaments, i d’aquelles         
impròpies però que l’Ajuntament ha d’assumir per lluitar contra la          
pobresa i garantir la cohesió social.  

 
- Implantar un sistema d’ajudes o renta municipal per famílies amb infants           

sota el llindar de la pobresa. 
 

- Orientar i ajudar des dels serveis socials les famílies amb pocs recursos            
perquè no pateixin talls de subministraments bàsics, i perquè puguin          
acollir-se als ajuts existents per cobrir el cost de les factures.  

 
- Assegurar que les beques de menjador escolar siguin suficients en          

quantia i cobertura per garantir un àpat saludable i un espai educatiu als             
migdies als centres educatius de la ciutat.  

 
- Revisar els impostos i taxes municipals perquè incorporin exempcions i          

deduccions per a les persones i famílies en situació més vulnerable.  
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- Facilitar l’empadronament com a base a l’accés universal a l’assistència          
sanitària.  

 
- Demanar canvis legislatius per ampliar les competències municipals en         

matèria de serveis socials i els recursos que s’hi destinen.  
 

- Afrontar la reforma dels serveis socials bàsics municipals, d’acord amb          
un nou model d’atenció que s’adapti millor a les característiques i           
necessitats de les persones, fomentant la seva participació i autonomia          
personal.  

 
- Compactar la diversitat d’ajuts i prestacions existents en l’àmbit de la           

intervenció social per avançar cap a una atenció integral de la persona.  
 

- Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de           
suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb             
discapacitat o transtorns mentals; garantint el dret a viure i envellir           
dignament a casa, i a viure autònomament; i prioritzant el          
desenvolupament de la figura de l’assistent personal.  

 
- Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència          

perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia           
submergida.  

 
- Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en           

situació de pobresa, tant amb ajuts finalistes (complement de beques          
menjador, aparells de salut, activitats de lleure educatiu…), com amb          
suports i acompanyament per a la seva tasca parental.  

 
- Crear un alberg per a l’allotjament temporal de persones sense sostre,           

tot treballant paral·lelament en la seva reinserció completa a la societat.  
 

- Ampliar la botiga solidària que gestiona el banc dels aliments per a poder             
atendre les necessitats de les famílies amb més dificultats. Dotar de           
formació permanent al voluntariat i fer un treball amb les entitats i la             
ciutadania per a promoure el voluntariat i així poder donar més i millor             
servei.  

 
- Suport i coordinació de les accions comunitàries impulsades per les          

entitats socials de la ciutat.  
 
5. Salut comunitària. La salut és un element bàsic per al desenvolupament            
personal. Cal que des de l’administració es garanteixi un bon servei, d’accés            
universal, i que es facin programes de prevenció i d’educació en favor d’un             
model de vida saludable. Per això proposem:  
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- Treballar amb la Generalitat per accelerar el màxim possible la          
construcció del CAP de Marianao.  

 
- Treballar amb la Generalitat per garantir urgències de proximitat als          

CAPs del municipi en horari nocturn i en cap de setmana. 
 

- Treballar amb la Generalitat per tenir un ratio de professionals de la salut             
primària per habitant adequat en cada barri. 

 
- Elaborar i dissenyar en col·laboració amb altres administracions un Pla          

de Salut Comunitària integrador i inclusió. 
 

- Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció            
que tinguin a veure amb la salut als centres educatius, al personal            
públic, a les entitats, vetllant per la no desaparició del sistema sanitari            
dels adolescents.  

 
- Fomentar la creació de xarxes locals de salut comunitària amb          

participació de tots els agents implicats. 
 

- Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris          
existents i reforçar l’educació sanitària, potenciadora de l’autonomia        
personal. 

 
- Reforçar els programes de prevenció i promoció de la salut. 

 
- Promoure un estil de vida saludable que contempli l’activitat física i una            

alimentació equilibrada a totes les etapes de la vida i en col·lectius més             
vulnerables. Fomentar l’ús d’equipament públic per desenvolupar       
activitats i tallers adreçats a la promoció d’un estil de vida saludable. 

 
- Reforçar els programes que afecten més especialment a la salut i la            

qualitat de vida d’adolescents i joves. 
 

- Creació d’un servei de dia per atendre particularment a joves amb           
problemes psicològics.  

 
- Impulsar la creació de places de gestió pública dins dels àmbits           

sociosanitari i salut mental (residències, centres de dia, pisos tutelats...). 
 

- Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida         
independent d’aquells col·lectius en situació de dependència, i fer-ne un          
seguiment proactiu.  

 
6. Salut pública. És necessari garantir el control i vigilància de tots els agents              
que poden posar en risc la salut i el benestar de les persones, per això               
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separem salut pública de salut comunitària i de benestar animal. El principal            
objectiu és oferir un servei que permeti prevenir aquests riscos i actuar de             
forma ràpida i eficaç davant de les emergències.  
 

- Crear una Oficina de Salut Pública. 
 

- Impulsar accions en matèria de Protecció de la Salut, adreçades a la            
prevenció dels efectes negatius que diversos elements del medi poden          
tenir sobre la salut i el benestar de les persones. 

 
- Elaborar, conjuntament amb altres administracions, un Pla d’actuació        

municipal de Sanitat Ambiental per garantir el control i la vigilància dels            
agents físics, químics i biològics presents en el medi físic, en els            
equipaments i espais públics i indrets habitats, que poden generar riscos           
per a la salut. 

 
- Fomentar la creació de xarxes locals de salut pública amb participació de            

tots els agents implicats. 
 
7. Benestar animal. La defensa dels drets dels animals i el seu reconeixement             
com una part més de la nostra societat és també una prioritat per a nosaltres,               
per això proposem la creació d’una unitat municipal específica de benestar           
animal capaç de coordinar totes les actuacions relacionades amb: 

 
- Garantir el compliment de la llei de Protecció animal de Catalunya per            

evitar activitats i actuacions explícitament prohibides en aquesta per         
evitar que cap animal de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o           
no) pateixi una situació de risc. 

 
- Treballar per aplicar una gestió ètica en el control dels animals           

peridomèstics, utilitzant mètodes incruents. 
 

- Ampliar el Refugi Municipal d’animals de companyia (RMAC) com a          
mínim en tres vegades la seva mida actual per garantir un servei            
adequat tant als animals allà recollits com a les persones que en facin             
ús.  

 
- Vetllar per una bona gestió del RMAC que inclogui l’increment de           

convenis amb altres municipis del Baix Llobregat. 
 

- Fer una bona coordinació del voluntariat animalista. 
 

- Educar per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers,           
activitats o campanyes al RMAC, a altres àrees adequades o a mitjans de             
comunicació. 
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- Promoure activament l’adopció i la tinença responsable d’animals. 
 

- Vincular taller formatius al RMAC relacionats amb teràpies assistides amb          
animals, cuidador de nuclis zoològics, auxiliar tècnic de veterinària i          
altres similars. 

 
- Crear un equip de voluntariat específic per participar en activitats          

relacionades amb les teràpies i activitats assistides amb animals. 
 

- Crear un punt col·laborador de recollida per a fauna autòctona protegida           
en situació de risc on els ciutadans i les ciutadanes que trobin animals             
d’aquestes espècies en situació de risc els puguin adreçar amb la           
seguretat que seran tractat adequadament fins entregar-los a un centre          
de recuperació de fauna salvatge de la Generalitat de Catalunya.  

 
- Crear 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. 

 
- Treballar per gestionar adequadament el manteniment de les colònies         

controlades de gats existents i les possibles noves zones amb colònies no            
controlades de gats.  

 
- Crear zones de coexistència entre persones amb animals i les que no en             

tenen. Això inclou desenvolupar projectes a les zones de l’entorn natural           
de la ciutat on no hi hagi risc per la fauna autòctona i els espais verds                
urbans. 

 
- Canviar o transformar les activitats realitzades al municipi que comportin          

el menyspreu per la vida animal, per unes d’altres que siguin més            
ètiques amb aquesta.  

 
- Permetre que aquells establiments de restauració que ho desitgin puguin          

admetre l’entrada de gossos als espais on no s’elaborin aliments. 
 
8. Cultura. Apostem per una ciutat viva i creativa culturalment. Amb un model             
de cultura sorgit des de la base, amb protagonisme de les entitats i sense              
tuteles polítiques, i que faci aflorar les singularitats de la ciutat, no volent-nos             
emmirallar en els models d’altres. Des de l’Ajuntament cal posar les eines            
perquè això es pugui produir, ja sigui en forma de suport i dinamització, amb              
programació cultural pròpia en els seus espais o amb la disposició i            
manteniment d’equipaments. Per això proposem:  
 

- Fer un nou Pla de Cultura participatiu, que tingui en compte la situació             
actual i les potencialitats de la ciutat en aquest àmbit.  
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- Donar suport als creadors locals de tots els àmbits, amb recerca i            
habilitació d’espais de creació i d’assaig. En aquest sentit, el          
replantejament dels equipaments municipals que plantegem, pot donar        
sortida a aquestes necessitats.  

 
- Situar l’Ateneu Santboià com a element singular que ha de servir de            

motor de dinamització de la vida cultural i social de la ciutat. En aquest              
sentit, i recollint la proposta dels Amics de l’Ateneu Santboià, estem           
compromesos amb els resultats del procés participatiu, del que hem          
estat agents actius. Per això apostem per:  

- Ateneu Santboià cultural i social. Els espais de l’Ateneu Santboià          
es destinen a un ús cultural i social.  

- L’Ateneu com a gestió ciutadana de la cultura, sent la fórmula de            
participació directa en la construcció de la vida cultural i social de            
la ciutat. 

- Protecció i conservació del nostre patrimoni. Preservar i protegir         
de manera urgent els espais del complex, i així evitar desmillores           
en l’estructura per inclemències climatològiques i actes vandàlics. 

- Rehabilitació progressiva i sostenible. Recuperar l'edifici de       
l'Ateneu Santboià a partir de les conclusions que es vagin extreient           
de les diverses càpsules participatives que es realitzaran per         
decidir les intervencions necessàries. 

- A banda dels quatre elements anteriors, ens comprometem a         
ajudar en l’impuls de les càpsules participatives que han de definir           
les intervencions a l’espai.  

 
- Revitalitzar l’oferta museística, amb la renovació permanent de        

continguts. Tant del museu de la ciutat, com dels centres d’interpretació           
del riu a Can Julià i del paisatge a Sant Ramon.  

 
- Reinventar el paper del Centre d’art Can Castells, per convertir-lo en un            

equipament de referència per a creadors.  
 

- Vincular la cultura amb l’eix estratègic de la salut mental, incentivant           
l’establiment d’un centre d’Artteràpia.  

 
- Tirar endavant el projecte per a una biblioteca al barri de Marianao.  

 
- Promoció d’activitats al voltant de les biblioteques de la ciutat per al            

foment de la lectura.  
 

- Fer que la programació dels cinemes Can Castellet no tingui només en            
compte la visió comercial, sinó també una vocació de servei. En aquest            
sentit, i recordant que és un equipament de titularitat pública però amb            
gestió privada, proposem la singularització davant la dificultat de         
competir amb altres cinemes del nostre entorn. En aquest sentit, cal           
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programar sessions matinals infantils, pel·lícules en versió original,        
cinema independent, crear cicles temàtics amb especialistes per a fer          
conferències o la projecció d’esdeveniments esportius o musicals. Cal         
també que els centres educatius puguin utilitzar de manera gratuïta les           
sales per tal de poder-hi portar a terme activitats. Finalment, cal garantir            
la presència del català en els termes que fixa la Llei del cinema de              
Catalunya.  

 
- Ofertar a les escoles de la ciutat, un paquet variat d’activitats lligades a             

la cultura popular catalana: tallers amb instruments tradicionals,        
sardanes, balls populars, jocs tradicionals.  

 
9. Activitat esportiva. Nosaltres entenem la pràctica esportiva com a element           
de salut, integració, identitat i promoció de la ciutat que cal fomentar. Per això              
proposem:  
 

- Donar al Consell Municipal de l’esport la importància que té, com a òrgan             
consultiu i de decisió del món esportiu i associatiu de Sant Boi. 

 
- Potenciar l’agenda esportiva que recull tota la informació dels actes que           

es realitzen des de l‘Ajuntament, o des de les entitats i associacions            
esportives de Sant Boi. I en especial donar difusió i rellevància           
institucional a la participació dels clubs i esportistes del municipi en           
esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes       
reconegudes. 

 
- Donar suport a les seleccions esportives catalanes en l‘àmbit esportiu i           

institucional, incentivant la participació dels esportistes santboians en les         
diferents modalitats. 

 
- Desenvolupar una política de subvencions a les entitats esportives més          

justa i que s’adapti a les necessitats i programes esportius realitzats per            
les mateixes, sense afavorir a només algunes d’elles. En especial amb           
una clara bonificació d’aquelles que nodreixen les files dels seus equips           
professionals amb elements sorgits de l’esport base. 

 
- Fomentar l’ús del català en tots els actes esportius organitzats o a nivell             

de col·laboració (subvencions), tant per l’Ajuntament com per les         
entitats esportives. Així com en la seva organització diària. 

 
- Promocionar l’activitat esportiva en els centres escolars, també en horari          

extraescolar, mitjançant el Consell Municipal de l’Esport. 
 

- Crear uns plans de promoció als espais públics —places, carrers, circuits           
de salut urbans, etc.- on es lligui l’activitat física i el coneixement del             
patrimoni natural, cultural i històric del municipi. 
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- Tenir programes esportius per a persones amb discapacitats, treballats i 

consensuats amb les diferents entitats i associacions santboianes que         
treballen en aquest àmbit. 
 

- Impulsar polítiques d’integració esportiva per als nouvinguts, facilitant la         
seva incorporació en el món esportiu i associatiu de Sant Boi. 

 
- Potenciar i visualitzar l’esport femení, tant en la seva vessant escolar, de            

lleure, com en la federada o de competició. 
 

- Fomentar i defensar els esports minoritzats (com ara l’skate, BMX,          
l’escalada) així com la seva activitat esportiva en llocs adients per a la             
seva pràctica (skate parcs, rocòdroms o salts BMX).  

 
- Organitzar el actes esportius al carrer amb més participació de les           

entitats esportives, incentivant la seva col·laboració en l’organització de         
l’activitat. 

 
- Implantar un calendari de formació de tècnics i monitors, amb la           

participació directe de les entitats i associacions esportives de Sant Boi. 
 

- Manteniment i enfortiment de la xarxa d’equipaments esportius. 
 

- Vetllar pel manteniment de convenis de col·laboració i d’us         
d’equipament, entre les entitats i associacions esportives de Sant Boi i           
l’Ajuntament, apostant per models de cogestió més eficients que donin          
flexibilitat organitzativa a les entitats. 

 
10. Seguretat ciutadana. La sensació de seguretat és un element clau per a             
la cohesió de la ciutat. Nosaltres apostem per un model de proximitat, centrant             
esforços en l’educació, la prevenció i la mediació. Per això proposem:  
 

- Dotar de major contingut la policia de proximitat com un element           
vertebrador més de la bona convivència al municipi, amb la prevenció           
com a principi bàsic d’actuació. 

 
- Crear i/o actualitzar protocols d’actuació de la policia local pels incidents           

més habituals garantint la homogeinització de les actuacions. 
 

- Modificar el sistema de selecció i formació de la policia local: menys            
temaris memorístics i més formació professional pràctica centrada en         
l’aprenentatge d’habilitats professionals en especial de relació amb el         
públic.  
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- Dotar de contingut real la tasca dels agents cívics, amb coordinació amb            
la policia local, per informar i divulgar a peu de carrer les ordenances de              
civisme del municipi. 

 
- Desplegar un servei de mediació comunitària, amb coordinació amb la          

policia local, per intervenir i atendre conflictes veïnals i malentesos.  
 

- Millor coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra, respectant i          
mantenint l’autoritat de l’alcaldia sobre les prioritats de la policia al seu            
municipi, en especial les funcions de policia de proximitat. La coordinació           
operativa i distribució efectiva de serveis és fonamental per evitar la           
duplicitat de serveis. 

 
- Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les            

persones i a l’espai públic com a principals elements de promoció i            
defensa de la qualitat de vida de la ciutadania. 

 
- Garantir el respecte als drets de les persones, així com el compliment de             

les obligacions que les normes democràtiques i cíviques situen en l’àmbit           
de la responsabilitat de la ciutadania. 

 
- Crear una regidoria de drets civils, com a potenciació de polítiques de            

garantia i defensa dels drets de les persones.  
 

- Implicar la ciutadania en les polítiques de seguretat amb la creació del            
Consell Municipal de Prevenció, més enllà de la Junta Local de Seguretat            
participativa. Aquest consell estaria obert a la participació d'escoles,         
associacions de tot tipus, entitats, veïns etc.. per tal d'analitzar les           
diferents problemàtiques que es puguin detectar al municipi. Mantenir la          
participació ciutadana en la Junta de Seguretat Local. 

 
- Crear un pla d'actuació per les escoles, casals i d'altres entitats de            

participació ciutadana centrat en l'educació viària i la formació i          
prevenció en seguretat. Potenciar i si s’escau ampliar els efectius de           
Policia Local especialitzats en Educació Viària i la formació en seguretat           
que permetin cobrir les necessitats dels centres educatius, casals de          
Sant Boi.  

 
- Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen les           

activitats d’oci nocturn a ser respectuoses amb la qualitat de vida de la             
ciutadania. L'Ajuntament, mitjançant formes de participació ciutadana,       
impulsarà mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn amb          
el descans de les persones, i l'estricte control dels aforaments. 

 
- Incentivar el reconeixement al civisme i a la contribució de la seguretat            

col·lectiva de la ciutadania, i aplicar, per exemple, bonificacions en          
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l’impost de circulació a aquelles persones que siguin exemple de bones           
pràctiques. 

 
- Garantir la presència d’efectius de la policia local a les portes i als             

voltants de les escoles i instituts. També es realitzaran programes a les            
aules per sensibilitzar l’alumnat dels perills d’aquests fenòmens i per          
explicar quins són els mitjans de què es disposa per ajudar el conjunt de              
l’alumnat i el professorat. Alhora, també es realitzaran programes         
específics adreçats als pares i mares de l’alumnat per treballar          
conjuntament en benefici de la prevenció dels perills a què estan           
sotmesos infants i adolescents. 

 
- Elaborar un Pla local de millora de punts negres i conflictius i detectar els              

trams de concentració d’accidents que pugui haver al municipi, per          
millorar així la seguretat viària. Activar la coordinació dels diferents          
actors afectats pel Pla de suport a víctimes del delicte o accidents,            
perquè aquest sigui realment efectiu i proper al ciutadà. 

 
- Definir el tractament de les emergències i la prevenció en el marc de les              

juntes locals de seguretat, d’acord amb un concepte integral de servei a            
la ciutadania. En aquest sentit, caldria refer els mecanismes legals per           
incloure noves persones membres d’aquest àmbit a les juntes. 

 
- Actualitzar els Plans de protecció civil de tipus especial i territorial a fi             

d’adaptar-los  la realitat de la ciutat. 
 

- Definir un marc d'actuació clar per la figura del Tècnic de Protecció Civil             
que li permeti analitzar i si s'escau millorar els protocols d'actuació           
definits als Plans d'emergències del municipi. 

 
- Intensificar la coordinació entre els serveis municipals de seguretat i          

d’emergències amb els agents o institucions dependents       
institucionalment d’altres administracions, creant juntes locals      
d’emergències. 

 
- Implantar el programa Comerç segur a tots els comerços de Sant Boi,            

per tal de poder conèixer l’abast real dels petits furts que es produeixen             
als establiments.  

 
- Fer que la policia local passi de manera regular pel parc agrari, garantint             

la seguretat al territori agrícola.  
 

- Vetllar per tal que les places d’aparcament reservades a minusvàlids          
tinguin un ús correcte i es sancioni el mal us de la targeta d’aparcament              
per part dels conductors. 
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11. Mobilitat. La manera en què la gent es mou per la ciutat, ja sigui a peu o                  
en diferents mitjans de transport, també és un element que influeix en la             
cohesió social. Des d’un espai públic amable, pensat pels vianants, però que            
tingui en compte les necessitats de mobilitat d’una ciutat de les nostres            
dimensions i la proximitat amb Barcelona i altres ciutats del nostre entorn. Per             
això proposem:  
 

- Afavorir un urbanisme pensat per la mobilitat interna a peu (la           
majoritària dins la ciutat), així com en bicicleta. Continuar amb          
l’ampliació de les voreres per circular sense impediments amb cotxets de           
nens o per a persones amb discapacitats.  

 
- Dissenyar uns recorreguts verds/arbrats i zones de descans dins la ciutat           

per a bicicleta i vianants. Facilitar la seva connectivitat amb la xarxa de             
camins rurals.  

 
- Defensar els interessos de connectivitat viària de la ciutat davant d’altres           

administracions que afavoreixi el transport públic i la mobilitat privada.  
 

- Elaborar un pla estratègic de la bicicleta, amb participació ciutadana, que           
planifiqui una xarxa de connexió dels barris, els centres de treball i els             
equipaments i que, al mateix temps, faciliti la connexió amb els           
municipis del nostre entorn de manera més directa.  

 
- Establir un punt de cessió/lloguer de bicicletes, en col·laboració amb          

entitats de la ciutat, a l’espai del riu.  
 

- Continuar amb la substitució progressiva dels autobusos urbans        
convencionals per vehicles híbrids.  

 
- Afavorir el transport públic dins de la ciutat i les connexions amb            

Barcelona, així com amb altres ciutats properes, i garantir una bona           
comunicació amb els polígons industrials.  

 
- Treballar perquè totes les línies que connecten Sant Boi amb altres           

ciutats arribin a tots els barris.  
 

- Garantir que l’adquisició de nou material rodant sigui accessible i          
treballar per la renovació progressiva d’aquell que no ho sigui, de           
manera que tots els santboians puguin accedir al transport públic.  

 
- Fomentar l’ampliació del transport porta a porta per persones amb          

discapacitat.  
 

- Preveure els aparcaments per a cotxes i camions necessaris a la nostra            
ciutat, tot cercant el seu emplaçament adequat, alliberant sòl dins la           
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ciutat, així com els aparcaments necessaris de ciclomotors, motos,         
bicicletes, i zones de càrrega i descàrrega, i tenint també en compte la             
situació dels contenidors de les deixalles.  

 
- Nou disseny de carrers, amb aparcaments reservats en les zones de           

bateria o semibateria per a dones embarassades o pares i mares amb            
criatures que viatgen dins el cotxe amb cadireta.  
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PER UN SANT BOI EMPRENEDOR 
El nou Sant Boi lluitarà contra l’atur apostant per un model de            
desenvolupament econòmic basat en les potencialitats de la ciutat. La nostra           
situació estratègica ens permetrà desenvolupar una economia local de         
proximitat que aporti valor afegit i cohesioni la societat.  
 
1. Agricultura. El nostre municipi és, dels que integren el Parc Agrari del Baix              
Llobregat, el que disposa de més hectàrees de sòl conreable. Cal posar en valor              
aquesta potencialitat i fer polítiques actives de potenciació del sector, com a            
niu d’oportunitats i de creació de llocs de treball. Per això proposem:  
 

- Desenvolupar el planejament municipal tenint present la conservació de         
l’espai agrícola per habitant amb la finalitat de garantir una producció de            
qualitat i proximitat per a tota la ciutadania.  

 
- Desenvolupar ordenances municipals que regulin els aspectes territorials        

i urbanístics de l’espai agrícola per a la seva protecció.  
 

- Desenvolupar ordenances municipals que donin suport i regulin els         
aspectes de comercialització i distribució de la producció agrària. 

 
- Incloure la compra de producte agrari de proximitat dins les clàusules           

administratives dels concursos públics de càtering que donin servei         
públic. 

 
- Impulsar l’oferta de producte agrari de proximitat als mercats         

municipals sedentaris o no i altres comerços especialitzats. 
 

- Promoure actuacions que puguin ser un pol d’atracció per a la indústria            
agroalimentària.  

 
- Promoure hàbits de consum saludables, especialment a l’àmbit escolar. 

 
- Dur a terme accions que fomentin el manteniment de la pagesia i la             

incorporació de noves persones (nova pagesia) per garantir la continuïtat          
de l’activitat agrària: 

 
- Impulsar la formació permanent agrària per a persones en actiu al           

sector i persones aturades. 
- Impulsar la formació PQPI relacionada amb el sector agrari. 
- Sol·licitar la implantació de Cicles Formatius al municipi relacionats         

amb el sector agrari. 
- Fomentar la creació d’un Espai de promoció, assessorament,        

formació i dinamització de la pagesia. 
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- Fomentar la creació de Parelles Agràries, és a dir formades per           
una persones jove amb una persona amb experiència agrària         
(pagesa). 

 
- Fomentar la creació d’un Banc de terres agràries per ampliar i/o           

reorganitzar explotacions existents, i per a la creació de noves          
explotacions per a la nova pagesia.  

 
- Impulsar la gestió de la biodiversitat animal dins els terrenys agraris per            

facilitar la presencia de depredadors i desenvolupar accions sostenibles i          
humanitàries que garanteixin l’equilibri entre la fauna existent i l’activitat          
agrària.  

 
- Promoure l’activitat agroramadera compatible amb la legislació del Parc         

Agrari Baix Llobregat.  
 

- Crear una xarxa d’horts urbans a territori urbà.  
 

- Fomentar els horts escolars, i que les escoles i instituts visitin           
explotacions agràries en actiu.  

 
- Elaborar conjuntament amb altres administracions un Pla d’actuació de         

camins rurals i xarxa de reg que inclogui actuacions de manteniment i            
millora. 

 
- Promoure el manteniment i la creació d’itineraris agroturístics.  

 
- Assegurar no malmetre recursos (com l'aigua) per tenir una         

infraestructura de reg per canals ("filloles i regadores") on hi manca           
inversió  àmbit econòmic  

 
- Assegurar i protegir La Marina davant de noves infraestructures o          

construccions. També protegir-la d'usos no desitjats, contaminacions de        
sòl, talls de camins d'accés als camps que utilitzen els pagesos, etc.  

 
- Difondre els productes de proximitat cultivats a Marina  

 
2. Comerç. Tenim l’objectiu d’aconseguir que Sant Boi sigui un referent del            
que hauria de ser un bon comerç metropolità, on la gent se senti a gust               
comprant a la seva ciutat. Des d’Esquerra assumim el Pla obert del comerç             
urbà 2020, sorgit de la taula de comerç de Sant Boi i que es centra en 4 grans                  
eixos de treball:  
 

- Treballar per una millora de l’entorn urbà, a partir d’un urbanisme           
comercial que s’apliqui a tots els eixos i des de tots els àmbits (mobiliari              
urbà, enllumenat, disseny del paviment, etc.). Crear també un entorn          
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atractiu, amable i potenciador d’una millora de l’oferta comercial, que          
ens aproximi a un increment de les activitats econòmiques i per tant, un             
increment dels llocs de treball directes.  

 
- Potenciar els eixos comercials de la ciutat, des de l’eix central (Mercat de             

Sant Jordi - Mercat de la Muntanyeta) fins als eixos comercials de            
proximitat dels diferents barris de Sant Boi. Treballar per a la creació            
d’entorns de connectivitat entre eixos, amb la unió entre barris a partir            
de l’eix central amb el Centre Històric a través del carrer Jaume I; i amb               
el barri Marianao a partir del CAP Montclar i el nou Mercat de la              
Muntanyeta. Establir un projecte integral del carrer Francesc Macià i Lluis           
Pasqual Roca com a eix de centralitat comercial.  

 
- Treballar per la creació de la xarxa comercial. Redefinició del teixit           

associatiu, per a obtenir una col·laboració efectiva i poder aportar un           
valor afegit als comerços i, alhora, a la ciutat.  

 
- Flexibilitzar l’administració, fent-la adaptable als nous models       

d’establiment comercia i a la necessitat de tramitació de noves          
obertures. En aquest sentit, proposem la creació de la figura del Gestor            
Comercial, que acompanyi a un emprenedor en l’obertura d’un nou          
establiment o en la redefinició del seu comerç; un programa de gestió de             
locals buits i l’elaboració d’un codi de bones pràctiques comercials.  

 
- Treballar per la potenciació de l’oferta comercial, perquè sigui completa,          

atractiva i diferenciadora. Cal establir un programa d’identificació        
d’establiment, i projectar-lo com a model d’una generació de nous          
establiments, impulsar els projectes de cooperació i economia social i          
treballar amb la xarxa de Networking per a la col·laboració entre           
professionals de la ciutat i el comerç, amb l’objectiu de crear noves            
ofertes de treball.  

 
3. Indústria. El model industrial a la nostra ciutat es va pensar per a la               
implantació de grans empreses de logística, que requereixen de molt d’espai           
però generen pocs llocs de treball. Cal donar-li un tomb a la ciutat i apostar per                
altres models industrials. Per això proposem:  
 

- Elaborar un Pla integral per als nostres polígons industrials, que parteixi           
d’una diagnosi dels espais que hi ha buits actualment i de les possibilitats             
que poden oferir.  

 
- Garantir una bona connectivitat a la banda ampla dels nostres polígons           

industrials, per afavorir l’arribada de noves empreses.  
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- Treballar per crear un pol d’indústria agroalimentària, que aprofiti la          
proximitat del Parc Agrari i l’utilitzi per a generar activitat en sectors com             
el conserver o el de productes envasats, entre d’altres.  

 
- Plantejar la segmentació d’algunes naus industrials per tal de poder-hi          

acollir indústries més petites però amb més valor afegit, de sectors com            
ara les noves tecnologies, o la recerca i el desenvolupament, entre           
d’altres.  

 
4. Turisme. El fet de ser la porta sud de Barcelona, lluny de ser un maldecap,                
hauria de ser vist com una oportunitat. Com hem explicat reiteradament, la            
nostra ciutat té unes grans potencialitats a posar en valor i a divulgar, que              
poden resultar atractives per un model de turisme familiar, verd, cultural i de             
proximitat. Per això proposem:  
 

- Treballar en la tematització de l’estació dels Ferrocarrils de la          
Generalitat, que mostri als viatgers els elements de què disposa la           
nostra ciutat, tant de l’àmbit natural com del patrimonial i històric.           
Utilització de l’edifici de l’estació com a punt d’informació turística.  

 
- Potenciar el turisme vinculat al senderisme, a partir de promocionar          

l’anell verd, el Camí Ral o l’enllaç santboià amb el Camí de Sant Jaume,              
entre d’altres.  

 
- Potenciar el turisme vinculat al patrimoni cultural i històric, a través del            

reforç del nostre paper en rutes d’àmbit supralocal com la Ruta 1714, o             
de la vinculació amb elements del modernisme que tenim propers,          
treballant conjuntament amb Ajuntaments veïns.  

 
- Generar ofertes d’oci cultural relacionades amb el nostre patrimoni         

cultural, històric i natural, buscant ofertes integrades que permetin a les           
persones que vinguin, gaudir de l’entorn, però també passejar pels          
nostres carrers, comprar a les nostres botigues i menjar als nostres           
restaurants.  

 
- Ser presents a totes les fires i congressos on hi puguem aportar algun             

element identificatiu de la nostra ciutat, per tal de posar en coneixement            
del nostre entorn les grans capacitats que tenim.  
 

5. Emprenedoria i economia social i cooperativa. La crisi econòmica ha fet            
que molta gent es plantegi emprendre negocis per compte propi, o           
organitzant-se en cooperatives. Des de l’administració, cal donar suport a          
aquestes activitats empresarials, pel valor social que suposen i pel potencial           
que tenen. Per això proposem:  
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- Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en            
la ciutadania en general com a hàbits i competències clau per a la             
formació de futurs components de la societat del coneixement.  

 
- Ampliar els espais de coworking existents, i difondre’ls a través de           

mitjans de comunicació públics. Cal treballar per habilitar zones obertes          
per treballar, amb despatxos compartits, oferint un servei pel         
desenvolupament d'activitat econónomica, d'art, de creació, etc. Així,        
fomentarem l'emprenedoria però també les relacions entre persones del         
mateix àmbit o d'àmbits complementaris per crear sinergies positives.  

 
- Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financera aquelles          

persones que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o          
cooperatiu, així com d’autoocupació.  

 
- Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 

 
- Establir un servei de mediació entre emprenedors i propietaris de locals           

comercials en desús per tal d’aconseguir condicions econòmiques que         
permetin iniciar el negoci sense càrregues fixes excessives.  
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