ELECCIONS
MUNICIPALS 2011
PROGRAMA ELECTORAL
VILADECAVALLS

Benvolgut, benvolguda,
M'il·lusiona presentar-te el programa electoral d'Esquerra-Viladecavalls per les properes eleccions
municipals del 22 de maig. Aquest programa és el fruit d'un treball intens i rigorós, que ha comptat amb la
participació activa de moltes persones que ens han fet arribar les seves aportacions, suggeriments i
comentaris. A totes elles, moltes gràcies! Sense la seva ajuda no hauria estat possible el projecte
engrescador de poble que us presentem, ple de vitalitat, il.lusió i amb ganes de tirar endavant Viladecavalls.
Aquest és un programa realista i tocant de peus a terra. El que ja sabem que no podrem fer per
impossibilitat econòmica, no surt al programa. No vendrem fum, perquè mai ho hem fet i no va amb
nosaltres. Les nostres propostes són realistes i possibles.
El nostre objectiu és clar: millorar les condicions de vida de tots i totes. Volem que l'ajuntament recuperi
credibilitat, que sigui realment el motor que impulsa polítiques al servei de tots els ciutadans. El programa
que et proposem és el full de ruta per fer-ho possible. Un programa amb mesures que aposten per noves
maneres de fer on la transparència, eficiència i eficàcia són els eixos per sortir del desgavell econòmic on
ens ha portat la mala gestió de l'equip de govern aquests darrers quatre anys.
El nostre projecte té en compte les persones, els homes i les dones de Viladecavalls, les entitats i les
associacions i els comerços i empreses del poble. Volem que Viladecavalls sigui un lloc on la gent hi pugui
dir la seva i on la població pugui créixer amb respecte per l'entorn i pels seus conciutadans. Des d'Esquerra
volem fer un poble per a tothom, tant per a la gent jove com per a la gent gran. Encapçalarem una
administració àgil i propera a la gent, preocupada per l'educació, compromesa amb la promoció econòmica
local per fer front a la situació de crisi i disposada a millorar les polítiques socials del municipi.
El nostre programa és un projecte de poble. Per tant, les propostes que hi consten són
realitzables a curt i mig termini. És a dir, algunes les farem realitat en els propers quatre
anys, d'altres les iniciarem en aquest mandat. No us podem oferir fórmules màgiques
per solucionar tots els problemes que tenim, però si tota la il·lusió per tirar endavant,
les ganes de treballar i la voluntat de donar cadascú de nosaltres el millor per
Viladecavalls. Sense tu no és possible. Vota Esquerra. Amb tu, fem poble!

Glòria Ullés i Ros
Candidata a l'alcaldia de Viladecavalls.
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GOVERNACIÓ:
L'AJUNTAMENT SOM TOTS
Eficiència
· Millorarem l'organització i l'eficiència dels serveis de
l'ajuntament.

Igualtat
· Elaborarem un pla d'acció d'igualtat de gènere que es
contempli en totes les actuacions municipals.

Optimització
· Elaborarem i presentarem públicament un pla de
sosteniblitat i optimització de recursos municipals.
Aquest pla ens permetrà mantenir els serveis sense
tocar la butxaca dels veïns.
· Sosteniblitat. Seguirem principis d'austeritat en la
construcció d'obra pública, la prestació de serveis, la
comunicació de l'ajuntament i el manteniment
d'equipaments.

Consultes populars
· Impulsarem consultes ciutadanes sobre aquells temes
rellevants d'interès general del municipi que ho
requereixin.

Transparència
· Farem públic i comprensible el pressupost municipal.
Informarem a la ciutadania anualment de la situació
econòmica municipal.
· Implantarem criteris escrupolosos de transparència
en l'adjudicació i contractes d'obres i serveis.
· Aplicarem mesures d'informació i control a la gestió
municipal.
Subvencions
· Farem recerca i gestió de subvencions concedides per
administracions superiors, per tal de mantenir i
millorar serveis existents a l'ajuntament.
Drets i deures
· Impulsarem la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans.
Redefinirem l'ordenança cívica de Viladecavalls.
· Elaborar programes per fomentar el respecte entre
ciutadans i amb l'entorn i l'espai públic.
4

Policia de proximitat
· Potenciarem un servei de Policia Local de proximitat al
ciutadà. Col·laborarem amb els barris per obtenir un
major coneixement de les problemàtiques del
territori.
· Augmentarem la presència d'efectius de la policia
local als voltants de les escoles i institut.
· Impulsarem programes de sensibilització sobre
diferents problemàtiques socials i cíviques.
· Potenciarem que la policia local patrulli a peu pels
carrers del poble.
Equipaments municipals
· Optimització. Viladecavalls té equipaments, esportius i
socials, que donen resposta a les necessitats dels
seus habitants. Optimitzarem amb criteris de
sostenibilitat econòmica aquests espais al màxim,
evitant la duplicitat de serveis.

EDUCACIÓ

Qualitat
· Treballarem amb previsió per garantir l'escolarització
i el dret a una educació de qualitat, atenent les
necessitats actuals i futures dels veïns i veïnes de
Viladecavalls.
Llar d'infants
· Construirem una nova seu per a la llar d'infants
Barromina. Replantejarem la ubicació de la nova llar
d'infants al “camp de la plana” (Carrer Francesc
Macià).
Identitat local
· Col·laborarem amb la comunitat educativa per la
promoció de la identitat local a les escoles i institut.
Integració
· Donarem suport en l'educació especial per la
integració de nens i nenes amb dificultats a les llars
d'infants, escoles i institut.
Reforç
· Impulsarem amb col·laboració amb els joves
estudiants del poble classes de reforç escolar per els
nen i nenes que vulguin.
Valors democràtics
· Aproparem la vida municipal als infants seguint valors
democràtics i cívics.
· Plens d'infants i adolescents.

Col·laboració amb la comunitat educativa
· Establirem convenis de col·laboració entre
l'ajuntament i la comunitat educativa: menjador,
activitats escolars i extraescolars.
Escola de música
· Redefinirem l'Escola de música:
· Formació reglada i no reglada.
Escola taller
· Recuperarem l'Escola taller de Viladecavalls en la que
s'hi puguin desenvolupar les tasques teòriques i
pràctiques dels oficis.
· Treballarem per obtenir el “programa qualifica't” pel
desenvolupament i reconeixement de professionals
que, tot i tenint experiència laboral, no han assolit un
títol de Formació Professional o Cicles Formatius.
Escola d'adults
· Potenciarem la formació contínua per a persones de
totes les edats.
· Cursos de català. Programa de parelles
lingüístiques, amb la col·laboració de persones
voluntàries.
· Iniciarem el projecte “aprenem anglès”.
· Cursos d'iniciació en noves tecnologies i programes
informàtics.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Acords amb empreses
· Impulsarem acords entre les empreses del municipi i
l'administració local per aconseguir la màxima
eficiència en les polítiques d'ocupació.
· Potenciarem la petita i mitjana empresa.
· Convenis de col·laboració formació-ocupació, com a
eines per la millora de la formació, la generació
d'experiència i la inserció laboral.
Promoció
· Promourem l'esperit emprenedor, a través de la
creació d'un punt d'informació i assessorament tècnic
i financer, amb l'objectiu d'estimular la creació de
petites empreses. Aquest també ha de ser el punt de
referència per tots els tràmits derivats de l'activitat
comercial i emprenedora (noves obertures, normativa,
ajudes, etc.).
· Seguirem col·laborant estretament amb la Cambra de
Comerç del Vallès Occidental.
· Assessorarem, agilitzarem i simplificarem la
tramitació municipal de l'obertura de nous negocis.
Formació laboral
· Vetllarem per la formació i la inserció laboral dels
desocupats, amb especial atenció a aquells que tenen
una integració més difícil al mercat laboral (joves,
dones, majors de 45 anys, col·lectius amb risc
d'exclusió social).
Bossa de Treball
· Potenciarem la Bossa de Treball municipal de fàcil
accés (operativa telemàticament) on puguin accedir
ocupadors i demandants d'ocupació.
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Cursos de monitoratge
· Realitzarem de cursos de monitoratge per a poder
generar una bossa de treball i cobrir la demanda per a
menjadors, cursos variats, activitats AMPES, atenció a
la gent gran.
Comerç local
· Potenciarem el comerç com a mecanisme per afavorir
la dinamització i la vitalitat del municipi.
· Promocionarem els productes de proximitat.
· Donarem suport a les fires de comerciants locals,
tradicionals i artesanes.
· Promocionarem els negocis locals amb anuncis als
mitjans de comunicació municipals.
· Afavorirem en el planejament urbanístic el
desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i
l'equilibri entre els diferents formats d'oferta.
Promoció turística
· Pla de competitivitat turística: Definirem un/varis fils
temàtics per lligar els següents elements:
equipaments municipals, camins i senders, llocs
simbòlics i de memòria, fires i esdeveniments locals.
· Rutes naturals. Potenciarem rutes per fer
senderisme, bicicleta de muntanya, rutes eqüestres a
través del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Planificació
· Farem una diagnosi sobre les necessitats de serveis
socials per a la població de Viladecavalls i elaborarem
un pla d'acció social.
Més recursos
· Dotarem de més recursos l'àrea d'acció social i
ciutadania per fer front a les actuacions prioritàries.
Oficina de la infància i l'adolescència
· Crearem un servei d'atenció a infants i adolescents, per
atendre les seves propostes i dotar de mecanismes de
detecció precoç de problemes i situacions de risc.
Integració social
· Promourem la integració social dels sectors més
desafavorits del poble.

Salut
· Fomentarem campanyes d'educació sexual, alimentària
i drogues.

Gent gran
Atenció activa
· Farem atenció especial a les polítiques per a la gent
gran. Impulsarem polítiques per un envelliment actiu i
de suport a l'autonomia de les persones. Farem
possible un espai per a la gent gran.
Participació
Promourem la participació de la gent gran amb:
· Les festes del poble.
· El teixit associatiu.
· Trobades amb infants i jovent del municipi:
transmissió de valors.
· El “Banc del temps”: amics de la gent gran.

Casals d'estiu
· Seguirem organitzant les llars d'infants i casals d'estiu
per cobrir la necessitat social de molts pares i mares
durant les vacances escolars.

Joventut

Violència de gènere
· Ens implicarem activament en la lluita i el desenvolupament
dels serveis necessaris per a totes les persones i llurs fills i
filles en situació de violència de gènere.

Espai juvenil
· Crearem un espai destinat a programes i activitats
dirigides a la població juvenil, ubicat a l'espai de sobre
l'escola de música.

Valors
· Fomentarem la relació entre diferents generacions,
com a canal de transmissió de valors i intercanvi
d'experiències, potenciant temes de recuperació de la
memòria històrica.

Districte jove
· Dinamitzarem el districte jove de Can Trias al Centre Cívic.
Emancipació
· Impulsarem polítiques integrals de joventut, per afavorir el
seu creixement personal i la seva completa emancipació.
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Participació
· Renovarem el Pla Local de Joventut de Viladecavalls
2012/2015 amb la participació dels joves del municipi.
Psicojove
· Mantindrem l'assessorament psicològic juvenil “Psicojove”.
Web
· Engegarem un nou portal web municipal,
viladecavallsjove.cat on s'aglutinin totes les totes les
informacions (activitats, formació, participació, lleure,
ajuts a l'emancipació, etc.) adreçades al jovent.
Esplai
· Fomentarem l'esplai organitzant cursos per a monitors
i implicant el jovent i les AMPES del municipi.
Bombers voluntaris
· Potenciarem el voluntariat de bombers juvenils.
Festes populars
· Mantindrem la participació en les festes populars juvenils,
fomentant un increment del teixit social jove al municipi.
· Sant Martí · Festa Major · Cap d'any · Carnestoltes.

Teixit associatiu
Subvencions
· Aplicarem el reglament de subvencions amb criteris
objectius.
· Ens comprometem a actuar com a element motor en
la salut de les associacions i entitats del poble.
Posarem a la disposició de les entitats les eines
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suficients per a realitzar amb dignitat la seva activitat,
ja sigui amb recursos humans i/o materials
mitjançant iniciatives com:
· Servei d'assessorament d'entitats.
· Establir convenis de col·laboració per impulsar
activitats associatives locals, defugint l'atorgament
arbitrari de les subvencions.
· Establir convenis de col·laboració amb les entitats
culturals i aquelles que tenen instal·lacions esportives.
Casal Familiar
· Impulsarem un conveni de col·laboració ajuntament-casal.
· Treballarem pel desbloqueig de la construcció de
l'edifici annex.
Centre cívic Paco Cano
· Reorganitzarem el funcionament del centre cívic.
· Optimitzarem els espais segons les necessitats.
Locals socials
· Potenciarem i dinamitzarem els locals socials.
Banc del temps
· Impulsarem el projecte “Banc del temps”, acció
comunitària d'intercanvi de temps, que emula
simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el
qual allò que es "presta" i es "rep" és temps dedicat a
serveis a les persones. Entenem la participació com
una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la
integració col·lectives.

ESPORTS

Equipaments esportius
· Optimitzarem la gestió dels equipaments esportius de
Viladecavalls.
· Revestiment del pavelló. Adquirirem un revestiment
per la protecció de la pista del pavelló municipal, per
aprofitar al màxim aquest espai.
Promoció
· Promourem l'esport de participació amb activitats no
competitives amb el suport de la ciutadania i les
entitats: passejades amb bicicleta, caminades
populars, etc.
· Promocionarem l'esport en aquells sectors esportius
més febles, especialment entre els joves de les
franges d'edat amb més risc d'abandonament de
l'esport i concretament en les noies.
· Fomentarem les pràctiques esportives entre la
població més gran del municipi.

Circuits urbans
· Crearem circuits urbans per a la pràctica de l'esport.
Grans esdeveniments
· Col·laborarem en l'organització de grans
esdeveniments esportius consolidats al municipi:
cursa popular i duatló de muntanya. Treballarem per
l'organització de nous esdeveniments esportius en
col·laboració amb entitats: tornejos de 24 hores.
Espais escolars
· Desblocarem la utilització dels espais escolars per
part de la ciutadania fora de les hores lectives.

Esport base
· Farem polítiques en benefici de l'esport base. Nou
reglament de gestió.
Esport popular
· Organitzarem esdeveniments esportius (tornejos) per
la gent del poble que potenciïn la cohesió social de les
diferents entitats i barris.
Complexos esportius
· Potenciarem els complexos esportius de La Planassa i
Sant Miquel.
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URBANISME I MEDI NATURAL

Pla estratègic
· Impulsarem la participació de la ciutadania en
l'elaboració d'un nou Pla Estratègic de Viladecavalls,
que condicionarà la redacció d'un nou Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM).
Planificació urbanística
· Iniciarem els tràmits per la redacció d'un nou POUM,
amb criteris de sostenibilitat, participativament i
seguint les directrius del nou Pla Estratègic de
Viladecavalls.
Participació
· Promourem la participació de la ciutadania en
projectes urbanístics concrets i la implicació dels
veïns més propers al projecte en relació a:
· El disseny del projecte.
· El seguiment del projecte.
· L'avaluació del projecte.
Convivència
· Promourem espais de convivència a través de les
places i espais públics, sobretot en espais verds,
d'esbarjo i de trobada.
· Farem una planificació i localització d'espais públics
municipals.

Actuacions i obres
Ronda del Vallès (Quart Cinturó)
· Vetllarem per la finalització de la Ronda del Vallès al
pas per Viladecavalls, amb el mínim impacte
ambiental. Treballarem amb les administracions per
tal de dotar d'equipaments públics els espais generats
a partir del soterrament del Quart Cinturó al seu pas
per Can Trias (caldrà veure com acaben els 900.000€
que aquest any ens ha d'aportar el Ministerio de
Fomento, per si hem de modificar aquesta proposta).
Habitatge públic
· Donarem una sortida digne a les promocions
d'habitatge públic que fins ara s'han construït a
Viladecavalls.
· Redefinirem l'empresa municipal “Viladecavalls
Multigestió SL”.
Manteniment
· Asfaltarem els carrers més malmesos i utilitzarem
asfaltat insonor en aquells carrers amb transit
considerable, com per exemple el carrer Orenetes.
Farem actuacions de manteniment i arranjaments
dels principals accessos al municipi.
Espai cementiri
· Estudiarem l'adequació d'un espai, ja existent, darrera
del cementiri com a espai de passeig i esbarjo.
Conservació d'espais públics
· Implementarem mesures per tal d'evitar que es
puguin malmetre els espais públics.
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Zones degradades
· Incentivarem inversions en aquelles zones més
degradades del municipi.
· Cercarem suports d'administracions superiors per
abastir dels serveis mínims el barri del Molinot.
· Treballarem per la incorporació de Can Trias vell a
programes d'ajudes de rehabilitació urbanística
d'administracions supramunicipals.
· Cercarem ajudes per reasfaltar el polígon industrial de
Can Mir.
Aparcament
· Replantejarem les zones d'aparcament al casc antic.
· Restituirem l'aparcament en línia al Carrer Antoni
Soler i Hospital a les dues bandes.
· Ampliarem la franja horària de les zones
d'estacionament limitat.
Pàrquing de camions
· Donarem sortida a la problemàtica del pàrquing de
camions de Can Trias situat en una zona verda que
incompleix totes les normatives existents. Cal buscar
una nova ubicació i liderar la gestió des de
l'Ajuntament.
Grans infraestructures
· Treballarem per minimitzar l'impacte de la construcció
del gasoducte Martorell-Figueres i de la Línia Orbital
Ferroviaria al pas per Viladecavalls.
· Treballarem pel soterrament de la línia d'alta tensió al
seu pas per Can Trias.

Mesures mediambientals
Respecte
· Fomentarem el respecte de l'entorn natural de
Viladecavalls, transmetent el seu valor ecològic i
social.
Conservació
· Rieres. Treballarem per la conservació de les rieres.
· Abocador i males olors. Controlarem les activitats de
l'abocador i treballarem per solucionar el problema de
les males olors. Establirem converses amb l'empresa
que gestiona el Centre de Tractament de Residus del
Vallès (CTRV, Coll Cardús).
· Entorn. Treballarem per la conservació i recuperació
dels camins rurals tradicionals, fonts i boscos
Control
· Controlarem les activitats nocives pel medi ambient.
Regularem les activitats de lleure dins l'entorn
natural.
· Prohibirem la circulació motoritzada en zones d'alt
valor ecològic, i la limitarem a una xarxa bàsica en les
altres zones naturals.
· Controlarem la contaminació acústica i establirem
sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones
residencials del municipi.
Gestió forestal
· Potenciarem la neteja de boscos facilitant convenis
dels propietaris amb empreses del sector.
· Farem un estudi d'utilització de ramats caprins pel
manteniment dels boscos i àrees perimetrals.
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Sostenibilitat
· Potenciarem l'adaptació de les construccions en
conceptes de sostenibilitat (energia solar, recollida
d'aigües grises, reutilització d'aigües de pluja, etc.).
· Reduirem les taxes en construcció nova per a:
· Potenciar l'energia solar i l'energia renovable.
· Reutilització aigües grises.
· Incorporarem un Pla municipal d'estalvi energètic i
d'usos de l'aigua.
· Fomentarem la instal·lació i l'ús d'aparells reductors
del consum d'aigua entre els veïns i veïnes (bocs
d'aixeta d'aireació, cisternes de doble descàrrega...).
· Elaborarem un Pla de millora de l'enllumenat públic
per a la reducció de consum energètic i l'adaptació a
la Llei de Contaminació lumínica.
Recollida selectiva
· Fomentarem la recollida selectiva.
· Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels
envasos. Fomentarem la recuperació dels hàbits
tradicionals no malbaratadors de recursos (cabàs,
bossa del pa...).
· Farem campanyes de sensibilització.
Neteja
· Controlarem el mal ús dels contenidors.
· Fomentarem la necessitat entre la ciutadania de mantenir
les vies públiques i espais naturals en un correcte estat
de neteja. Controlarem les actituds incíviques.
· Vigilarem la no proliferació d'abocaments incontrolats.
· Farem un estudi de la utilització de la deixalleria
municipal per tal d'aplicar possibles incentius en la
taxa d'escombraries.
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MOBILITAT

Camí de ronda
· Impulsarem la connexió de tot el poble per a bicicletes
i vianants.
· Construirem per fases el “Camí de Ronda de
Viladecavalls”, un projecte ja existent, que haurà
d'enllaçar tot el poble.
· Construirem gradualment carrils bici en aquelles
zones on es puguin realitzar.
Transport públic
· Fomentarem l'ús del transport públic.
· Impulsarem mesures més efectives per tal de
promoure el transport públic, millorant així la qualitat
ambiental, l'estalvi energètic i la reducció de sorolls.
· Optimitzarem el servei municipal d'autobús.
· Establirem contactes permanents amb ADIF-RENFE i
la Generalitat perquè hi hagi més aturades a les
estacions de Sant Miquel i de Viladecavalls.
· Exigirem els arranjaments de les andanes d'ambdues
estacions de Rodalies, i els corresponents passos
subterranis.
Gratuïtat peatge de les Fonts
· Treballarem per a la gratuïtat del peatge de Les Fonts
pels veïns i veïnes de Viladecavalls.
Accessibilitat
· Racionalitzarem l'espai urbà pensant en facilitar la
mobilitat de les persones discapacitades o amb
mobilitat reduïda.
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COMUNICACIÓ

Qualitat
· Des de l'ajuntament garantirem la qualitat de tots els
mitjans de comunicació públics municipals, a través de la
difusió d'informació objectiva, veraç, imparcial i en català.
· Crearem plafons informatius per la difusió informativa de:
· L'administració.
· Les entitats de Viladecavalls.
Ràdio i TV Vila
· Reactivarem Ràdio Vila, amb la col·laboració del jovent
del municipi, institut, escoles i entitats.
· Impulsarem l'emissió de la programació de Ràdio Vila
a través d'Internet.
· Crearem un nou canal de televisió local per internet,
aprofitant plataformes com youtube.
· Cercarem subvencions per la construcció dels nous
estudis de Ràdio Vila i Canal de televisió local ubicats
sobre la biblioteca Pere Calders.
Revista de Viladecavalls
· Renovarem el format i els continguts de la revista de
Viladecavalls, potenciant la participació de tots els
ciutadans i vetllant per la independència dels
continguts, amb un nou disseny més econòmic,
atractiu i respectuós amb el medi ambient.
· Promourem la subscripció digital de la revista.
Web municipal
· Vetllarem per una web municipal de fàcil accés, efectiu
i que contingui informació clara i actualitzada.
· La disponibilitat d'informació a internet no ha
d'impedir o dificultar l'atenció personalitzada a les
oficines d'atenció al ciutadà.
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· Facilitarem per mitjà de la web municipal tota aquella
informació administrativa, ordenada per temàtiques
d'interès ciutadà:
· Pressupost municipal.
· Ordenances fiscals i calendari del contribuent.
· Anuncis d'informació pública.
· Procediments de contractació administrativa.
· Anuncis de licitació i adjudicació.
· Convocatòries públiques i procediments de selecció
de personal.
· Taulell d'edictes electrònic.
· Plans d'acció i estratègics sotmesos a processos
de participació.
Xarxes socials
· Activarem l'ajuntament 2.0 a les xarxes socials:
facebook, twitter, youtube, etc.

CULTURA

Suport
· Donarem suport a la creació artística amb les
condicions necessàries per desenvolupar lliurement
les capacitats creatives, artístiques i culturals de
grups de teatre, musicals, audiovisuals, etc.
· Donarem suport, amb la col·laboració d'agrupacions i
entitats, a les manifestacions de la cultura popular i
tradicional, tant les pròpies de Viladecavalls com les
de nova creació.
Planificació
· Realitzarem un Pla Local de Cultura de Viladecavalls,
amb la participació activa de les entitats i la
ciutadania, que defineixi els eixos culturals del poble i
marqui el calendari cultural d'esdeveniments.

Memòria històrica
· Endegarem una política de memòria històrica a través
de la recerca, l'estudi i la difusió del patrimoni tangible
i intangible del municipi.
· Engegarem el programa “Viladecavalls en guerra”, un
programa d'activitats destinat a aprofundir en el
coneixement de la història recent de Viladecavalls, de
la República, la Guerra Civil i les seves immediates
conseqüències. Activitats tipus xerrades, exposicions
amb objectes cedits, sortides, activitats musicals,
teatrals...

Teatre municipal
· Cercarem subvencions per la construcció d'un teatre
auditori municipal ubicat a la zona de l'amfiteatre.
Exposicions temporals
· Potenciarem les exposicions temporals sobre
diferents àmbits, especialment els referents al
patrimoni local, ubicades en els equipaments culturals
del municipi.
Festes populars
· Potenciarem les festes populars del municipi, seguint
les directrius del pla de cultura local.
· Redefinirem la Festa Major de Viladecavalls.
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ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

Noves tecnologies
· Impulsarem l'ús de les noves tecnologies en la gestió
interna de l'ajuntament, la prestació de serveis i en el
contacte amb la ciutadania.
· Elaborarem un pla de Tecnologies d'Informació i
Comunicació (TIC).
Accessos WIFI
· Fomentarem la implantació pública de sistemes de
tecnologies sense fils (sistema WIFI) als equipaments
municipals, amb la creació de punts d'accés públic a
Internet.
Programari lliure
· Donarem prioritat a l'ús de programari lliure en català
a l'ajuntament i en fomentarem l'ús entre el conjunt de
la ciutadania i les empreses locals.
Integració
· Vetllarem perquè l'ús de les TIC sigui a l'abast de tota
la ciutadania, de manera igualitària i no esdevingui un
element d'exclusió social (dones, gent gran).
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IDENTITAT NACIONAL:
DEL POBLE A LA INDEPENDÈNCIA
· Promourem i donarem suport a iniciatives que ajudin a
avançar cap al ple reconeixement de la nació catalana
al si de la realitat institucional europea.
· Promocionarem i potenciarem l'organització d'actes
per difondre la cultura catalana en tots els seus
àmbits.
· Establirem agermanaments entre municipis dels
Països Catalans, posant en qüestió les fronteres i
divisions administratives que els separen.
· Fomentarem l'agermanament entre municipis
europeus i la posterior creació de xarxes de
municipis agermanats per treballar conjuntament
en àrees d'interès comú (socials, culturals,
esportives, econòmiques, etc.) i intercanviar
experiències.
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AMB TU,
FEM POBLE!

Esquerra Viladecavalls
Tel. 660 13 27 24
viladecavalls@esquerra.org
www.esquerra.cat/viladecavalls

Viladecavalls

