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Treballarem amb els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar 
eines de prevenció i detecció de violència masclista de qualsevol classe 
en qualsevol àmbit.

Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que 
no pateixin solitud i abandonament.

Fomentarem l'associacionisme com a eina de formació en la participació i 
de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes 
liderats per entitats juvenils. 

Potenciarem els Consells de Joves. 

Obrirem la biblioteca a la nit en època d'exàmens.

Augmentarem el nombre d'educadors de carrer. 

FomentaremFomentarem la realització d'esdeveniments d'oci i festius, en els quals la 
música en viu (concerts i Dj's) sigui la protagonista. 

Treballarem per millorar la mobilitat juvenil per motius d'estudi o treball a 
Barcelona i Tarragona, sol•licitant una baixada dels preus dels trens pels 
usuaris habituals, la incorporació de Cunit a la zona 4 de la tarifa 
metropolitana i la creació d'una línia que connecti Cunit amb la seva capital 
de província.

ContinuaremContinuarem potenciant les xarxes socials oficials de la Regidoria d'esports i 
joventut com a mitjà de comunicació principal entre l'Ajuntament i el jovent.

Detectarem del nombre de famílies de l'àmbit local que es trobin per sota 
del llindar de la pobresa perquè formin part d'un col•lectiu d'atenció 
prioritària que permeti la plena escolarització, l'alimentació normal, l'habitatge 
i l'acompanyament necessari per a la seva inserció sociolaboral.
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Crearem l'Oficina Municipal d'Escolarització, per informar dels serveis de 
primera acollida per actuar en el procés d'escolarització dels nivells 
d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i 
informar a les famílies nouvingudes dels recursos educatius del nostre 
municipi i la participació en la comunitat educativa.

Garantirem un procés de matriculació i accés a l'escolarització regit pels 
principis d'equitat i inclusió educativa.

OferiremOferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares 
d'alumnes que la desconeguin als centres escolars.

Lluitarem contra les desigualtats i les discriminacions de gènere que es 
puguin generar a causa de la diversitat sexual i de gènere.

Crearem un servei de benvinguda a les noves persones empadronades, 
amb una entrevista inicial, formació en llengua catalana, si s'escau, 
coneixement del municipi i posterior derivació a altres serveis si és necessari.

Fomentarem l'aprenentatge de les llengües maternes més importants de la 
població nouvinguda.

Ampliarem el projecte de patis oberts les escoles Solcunit i els Cossetans, 
tenint en compte les particularitats i necessitats de cada zona, dins d'un 
procés participatiu entre la comunitat de cada escola. 

Promourem la mediació i el diàleg en la resolució de qualsevol conflicte 
veïnal.
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Implementarem mesures que evitin que les persones que estan en risc 
d'exclusió social caiguin en la pobresa estructural. 

Redactarem i implementarem un protocol de detecció de la infància en 
risc. 

Farem un estudi de les persones grans i amb discapacitat del nostre 
municipi i invertirem socialment perquè visquin amb autonomia personal i 
dignitat.

CrearemCrearem programes per afavorir l'aprenentatge de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi 
personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb 
altres persones i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.

Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen 
cura de les persones dependents.

Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb els comerciants per 
generar accions d'actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, 
etc.)

Habilitarem un espai de coworking per l'empresariat de Cunit.
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Implementarem pressupostos participatius, el 10% del pressupost 
general, destinant-lo a inversions bàsiques, com l'expressió màxima de la 
ciutadania en la codecisió i implicació en els afers de la ciutat.

Rendirem comptes davant la ciutadania en relació amb l'execució dels 
pressupostos municipals anuals.

Ens adherirem i desenvoluparem el projecte educació 360° com a 
estratègia municipal per connectar l'escola, la família i tots els recursos i 
actius de l'entorn comunitari. 

Potenciarem els Consells d'infants.

FomentaremFomentarem i promourem la cultura popular i tradicional del nostre municipi, 
mercats artesanals i fires tradicionals, on el producte de proximitat sigui 
prioritari. Així com la cohesió i interrelació de les diferents cultures del nostre 
entorn.

Recuperarem al nucli antic la fira del xató.

“Som fruit de moltes derrotes, però som 
llavor de totes les victòries”

Oriol Junqueras
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Fomentarem la inspecció i el decomís si s'escau dels gossos que viuen en 
situació inadequada i d'insalubritat i maltractament. 

Promourem la tinença responsable dels animals de companyia, el 
compliment del calendari de vacunacions, l'ús respectuós de l'espai públic i 
l’ús obligatori del microxip. 

Promourem la identificació i control de les colònies de gats i es realitzaran 
campanyes de castració. 

Fomentarem la col·laboració amb les associacions d'animals.Fomentarem la col·laboració amb les associacions d'animals.

Augmentarem les sancions en les ordenances per erradicar els 
excrements d’animals de la via pública. Sancions a persones que posin 
verí a la via pública i altres tipus de maltractament als animals. 

L'esport base i l'esport femení seran els dos segments de l'esport prioritaris 
a desenvolupar com a condició per millorar els resultats de participació 
esportiva.

En el programa de Patis Oberts, obrirem les pistes i les instal·lacions 
esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania. 

Estudiarem la creació de carrils bicis al passeig marítim que connectin la 
nostra costa amb la dels pobles dels voltants. 

SeguiremSeguirem potenciant el sistema de beques esportives a favor dels joves de 
Cunit en risc d'exclusió social per tal de garantir i participar activament en la 
seva integració. 

Participarem en el foment de la cooperació entre els diversos clubs esportius 
del poble mitjançant la figura del coordinador esportiu.
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Elaborarem campanyes educatives i formatives sobre les repercussions 
ambientals de la nostra quotidianitat.

Crearem un grup de treball permanent per la neteja i manteniment de camins, 
accessos a urbanitzacions, boscos i franges de seguretat. Així com per 
acabar amb els abocaments irregulars.

Elaborarem un pla d'inversions a 12 anys, que es determinarà a través 
d'un estudi on es redacti les necessitats prioritàries d'arranjaments en la 
via pública.

Integrarem i recuperarem les façanes fluvials i marítimes amb criteris 
d'integració al nostre model urbanístic actual.

VVincularem el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns i 
elements que provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepció 
d'inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta 
il·luminació i l'alternativa de recorreguts.

RedactaremRedactarem el pla d'accessibilitat municipal i adaptarem, en la mesura de 
les possibilitats, l'espai públic de la nostra població a aquest pla. Cal pensar 
en els desplaçaments a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda. 

Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits 
entre els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre 
d'ensenyament.




