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GUANYAR PER A VALLIRANA 
 

PROPOSTES I MESURES 
 

Volem construir una República per a tothom. No és possible fer un país nou i millor, amb més drets, 
més lliure, més net i més just, sense independència. En les actuals circumstàncies de confrontació 
amb un estat autoritari, necessitem que Esquerra Republicana sigui decisiva en totes les institucions. 
Una majoria sòlida i àmplia del municipalisme d’Esquerra Republicana és indispensable per articular 
una mobilització cívica i pacífica contra la repressió de l’Estat.  
Ara més que mai, fer la República del bé comú, per a tothom, també des de Vallirana és necessari i 
inevitable.  El nou govern municipal, a partir del 26 de maig, amb els vostres vots, serà un espai  per 
fer-nos avançar cap al seu assoliment. 
 
Des d’un independentisme obert i inclusiu, treballarem per la defensa dels drets i  llibertats de tota 
la ciutadania. Serà també un govern  que promourà el debat ciutadà sobre quina Vallirana volem. 
El nostre municipi ha de ser un espai per guanyar complicitats i voluntats d’actuació comuna i fer 
impossibles els designis dels qui treballen per fracturar la nostra societat en blocs estancs. 
 
Aquesta mateixa articulació es donarà també en els diferents ens supramunicipals, consells 
comarcals i diputacions, que han de servir de motor i de corretja de transmissió de les 
preocupacions municipals. 
 
Volem fer-vos partícips dels punts bàsics d'actuació, que també inclouen les aportacions que ens 
heu fet en els processos participatius que hem elaborat durant les darreres setmanes, i que 
trobareu destacades en negreta i en color. A la vegada, aquests punts resten oberts i es 
complementaran amb el vostre acompanyament i participació al llarg de la legislatura. 
 
A continuació us exposem els grans eixos que composen el nostre programa i els motius pels quals 
volem guanyar per a Vallirana. 
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1. Qualitat democràtica: transparència i participació al govern de Vallirana 
 
El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la 
transversalitat i la responsabilitat social. Reivindiquem així la construcció col·lectiva de polítiques 
públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, amb les associacions i grups d’interès que s’hi 
relacionen. 
En qualsevol cas, però, aquesta concepció de la democràcia oberta ja esdevé natural en nosaltres, 
perquè la gent d’Esquerra Republicana,  considerem l’empoderament ciutadà i la democràcia 
participativa com a eines determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme, 
repartir el poder, que a curt ja es pot fer amb les següents mesures: 
  

 Facilitarem molta més informació sobre el PAM (el Pla d’Acció Municipal), els 
Pressupostos Municipals i els Pressupostos Participatius. És important que la població 
tingui i entengui totes aquestes dades i sigui conscient de les realitats i de les 
mancances que hi ha.   

 Aprofitarem la llei de consultes ciutadanes no referendàries per establir una  metodo-

logia de presa de decisions en aquelles qüestions de caràcter general.  

 Millorarem l’oficina d’atenció a la ciutadania per tal que pugui gestionar de manera més 

àgil i eficaç la recollida de queixes i suggeriments.  

 

 Vallirana té una gran riquesa en les 
seves associacions i entitats, per aquest 
motiu,  propiciarem l'augment de la seva 
col·laboració i implicació amb el govern 
municipal, tot garantint diverses formes d'ajut 
per a fer-les sostenibles. 

 Elaborarem uns  plans d’usos i serveis 

dels equipaments municipals (inclòs l’edifici 

del Casino) i dels centres escolars del municipi, 

en resposta a la necessitat d’obrir-los al seu en-

torn i ser un element central de la participació 

ciutadana. Reforçarem també els  consells de 

gestió dels equipaments. 

 

 

2. La Vallirana Republicana de la igualtat entre dones i homes 
 

El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions 
en tots els àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere 
o de dependència per raons socioeconòmiques.  
 

 Reforçarem la Regidoria d’Igualtat per tal que tingui més entitat i pressupost. A més, 
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treballarem per aconseguir l'equilibri  en presència de dones i homes en tots els àmbits 
i espais de participació i representació. 

 Treballarem tant en l’àmbit públic com privat, a partir d’accions adreçades a eliminar i 
prevenir les desigualtats, com per exemple mitjançant tallers a les escoles i instituts de 
prevenció de les relacions abusives. Es tracta d’una iniciativa que ja s’està fent però  des 
de la institució municipal hem de cooperar i enfortir l'esforç que els i les professionals 
de l'ensenyament realitzen, amb la programació de tallers i activitats que ajudin la 
visibilitat de les dones com a agents socials i “massa crítica”.  

 Declararem Vallirana municipi feminista. 
 
 

 Proposarem la inclusió 
d’un criteri de paritat a les juntes 
de les associacions i entitats per 
tal d’obtenir punts extra en les 
subvencions. A més, demanarem 
que l’Ajuntament no contracti ni 
adjudiqui licitacions a empreses 
amb bretxa salarial entre homes 
i dones.  

 Implementarem mesures 
de reconeixement i d’informació 
sobre els casos de violència 
domèstica, com a primer pas per 
assolir la seva eradicació. 

Recordarem a la víctima i 
condemnarem qualsevol manifestació de violència de gènere al Ple municipal que se 
celebri just després de cada cas. 

 Formarem en perspectiva de gènere i violència masclista tota la plantilla municipal i molt 

especialment el personal que treballa atenent les persones. 

 Donarem suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la 

prevenció, detecció i reparació de la violència masclista. 

 Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista perquè pu-

guin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència mas-

clista entre el col·lectiu de gent jove. 

 Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques 

municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, 

atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals, entre d’altres. 

 Preveurem mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de violència 

masclista.  

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

 Per altra banda, proposarem la creació d’un SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les 
Dones) amb altres ajuntaments de la zona, per tal de tenir el centre més proper al 
nostre municipi i on s’hi ofereixi informació, orientació i assessorament en tot allò 
relacionat amb la vida de la dona, proporcionant eines i estratègies personals i socials.  
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3. El jovent de Vallirana, participatiu i amb tots els drets 
 
A la Vallirana republicana, el jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent 

i amb llibertat. Volem una Vallirana on els joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou 

digne, accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin d’una bona formació per 

esdevenir una ciutadania preparada, lliures i crítica, puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu de 

consum saludable i disposin de les eines necessàries per empoderar-se i participar de la vida cultural, 

social i política. 

 
Vegeu el document elaborat pel Jovent Republicà de Vallirana. 
 

4. La Vallirana diversa, integradora, i intercultural 
 
La Vallirana republicana és i serà una societat diversa, tot garantint els mateixos drets i oportunitats 
per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del poble i configurant 
una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els valors republicans i els drets humans. 
Volem una Vallirana que formi part d’una República laica amb llibertat de creences i conviccions, on 
les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui viscuda i entesa com una 
realitat i una riquesa. 

 

 Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades presidides 

per l’alcaldessa o alcalde, participades per les persones responsables dels serveis públics i les 

entitats principals del municipi. 

 Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre els 

mentors hi hagi persones de diversos orígens. 
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 Impulsarem un programa d’acompanyament al reagrupament per a la persona reagrupadora 

que serveixi per donar-li l’assessorament jurídic necessari, sensibilitzar de l’oportunitat de 

millorar coneixements lingüístics, preparar la retrobada i l’arribada dels familiars des dels 

àmbits de la salut, l’educació i el treball, entre d’altres. 

 També acompanyarem a la persona reagrupada: informació prèvia a l’arribada, accés al ser-

vei de primera acollida, a l’educació i als serveis de salut, a la formació i inserció laboral, a 

l’acompanyament amb programes de mentoria, a la participació en grups juvenils, de dones 

o entitats del municipi, a la participació en grups d’iguals per a l’ajuda mútua, etc. 

 Desenvoluparem un programa de suport a les treballadores de les cures que inclogui 
formació en drets laborals i en prevenció de la violència masclista, capacitació professional, 
prevenció de riscos laborals, salut laboral, assessoria jurídica i, especialment per a les que 
treballen en règim d’internes, activitats per a la interacció i la sociabilitat. 

 

 Fomentarem l’accés, en igualtat de condicions, a l’oferta formativa per a la inserció i millora 

laboral per a totes les persones amb independència del seu origen. 

  Promourem la diversitat d’origen en les plantilles de llocs de treball qualificats i, en especial, 

de l’administració pública, amb una política d’equitat en l’accés. 

 Combatrem les dinàmiques de segregació de les persones nouvingudes al mercat laboral 

amb la promoció dels processos de selecció amb currículum anonimitzat i amb l’obertura 

d’espais de denúncia de les pràctiques discriminatòries. 

 Sensibilitzarem el conjunt de la població sobre la situació i els drets de les treballadores de 

la llar i les cures per garantir un treball digne al sector. 

 Donarem a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar persones amb 

permís de residència i sense permís de treball (permisos humanitaris, extutelats, etc.), per-

sones refugiades i persones en situació d’irregularitat administrativa però amb possibilitats 

d’assolir un arrelament social. 

 Erradicarem l’analfabetisme de pares i mares dels centres educatius del municipi. 

 Farem plans de formació de les famílies per facilitar que aquestes puguin donar suport als 

seus fills i filles en l’aprenentatge acadèmic i en l’orientació curricular. 

 Facilitarem l’aprenentatge de les llengües de la immigració als centres escolars com a activitat 

no lectiva i lectiva quan sigui possible. 

 Col·laborarem amb les entitats que ho demanin per tal d’impulsar aules d’aprenentatge dels 

seus idiomes fora dels centres escolars, ja sigui en espais propis de l’entitat com en depen-

dències municipals. 

 Fomentarem els espais d’interrelació entre famílies de diferents orígens en l’àmbit escolar i 

el seu entorn. 

 Donarem suport a aquells models educatius, com les comunitats d’aprenentatge, que afavo-

reixen la interrelació entre famílies i escola, la continuïtat d’aprenentatge en el temps no 

lectiu, l’erradicació de les situacions de violència a l’escola i la millora de les expectatives 

d’èxit educatiu. 

 Tindrem informació clara i transparent sobre les condicions d’accés a les diferents polítiques 

socials, per tal de comunicar de forma contundent que no hi ha ni premi ni discriminació per 

raó d’origen. 
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 Endegarem xarxes antirumors a partir de la formació de ciutadans i ciutadanes que, voluntà-

riament, en vulguin ser membres. 

 Farem formació en matèria d’interculturalitat, igualtat i no discriminació, i combatrem el dis-

curs d’odi en tots els treballadors públics que atenen la ciutadania. 

 Farem un seguiment d’aquelles dones que puguin trobar-se en una situació d’aïllament social 

(mestresses de casa que no coneguin ningú, víctimes de violència, treballadores de les cures 

en règim d’internes, etc.) i crearem espais per a la seva sociabilitat. 

 Identificarem i potenciarem espais naturals de relació (escola, comerços, places...) i hi actu-

arem a través del treball comunitari per afavorir la interacció i el suport mutu. 

 Afavorirem la participació de tots els veïns i veïnes en les iniciatives culturals. 

 Reconeixerem la diversitat cultural en el marc de les programacions culturals, educatives i de 

lleure, etc. Tota comunitat ha de gaudir de les seves pròpies celebracions al nostre municipi, 

i l’Ajuntament els hem d’assegurar unes correctes condicions d’espai i seguretat per a dur a 

terme aquests esdeveniments, si així ho demanen o es creu necessari. 

 Potenciarem els equipaments culturals i els mitjans de comunicació, públics i locals, com a 

espais de trobada intercultural. Inclourem els equipaments culturals en les activitats d’aco-

llida. 

 Facilitarem l’ús esporàdic dels equipaments públics (centres cívics, poliesportius) per les di-

ferents entitats i comunitats religioses i de creences del municipi, en igualtat de condicions 

amb la resta d’entitats. 

 Farem que les biblioteques donin accés a la cultura catalana i a les cultures de la nova ciuta-

dania. 

 Inclourem en el disseny de totes les activitats culturals l’objectiu de foment de la interacció i 

el diàleg intercultural. 

 Fomentarem el coneixement de la llengua catalana i el multilingüisme a través de les 
activitats culturals reconeixent la riquesa que suposa el multilingüisme, fent que es 
manifesti la diversitat lingüística municipal en els espais públics, incloent-hi també les 
llengües minoritàries, estimulant el coneixement i l’aprenentatge de les llengües que es 
parlen en el municipi, així com disposant de personal d’origen divers i materials en diferents 
idiomes, sobretot els referits al moment de l’acollida. Igualment, el català ha de ser 
considerada la llengua pública comuna, motiu pel qual l’Ajuntament ha d’establir els 
mecanismes per garantir-ne la formació i promocionar-ne l’ús social. 

 Desenvoluparem processos participatius per a l’abordatge de la cohesió i la convivència. 

 Capacitarem els treballadors públics sobre la detecció, prevenció i denúncia dels actes i acti-

tuds de caràcter xenòfob, racista i islamòfob i de l’extremisme violent. 

 Consensuarem mocions entre totes les forces democràtiques destinades a rebutjar i eliminar 

les actituds i conductes xenòfobes, racistes i islamòfobes en el municipi. 

 
5. Una Vallirana que treballi per la diversitat sexual i de gènere i lluiti contra la LGTBIFòbia 

 

La Vallirana republicana ha de destacar en la lluita contra les desigualtats i les discriminacions que 
es generen a causa de la diversitat sexual i de gènere, així com la garantia de la implementació de la 
Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori. 
Per això és important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda política 
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del nostre municipi. I per fer-ho cal donar suport al nostre teixit associatiu, posar en marxa 
equipaments i serveis adreçats a aquest col·lectiu i dur a terme mesures per lluitar contra 
l’homofòbia.  
Però sobretot cal garantir la transversalitat d’aquestes polítiques per tal que la visió LGTBI impregni 
el conjunt d’actuacions que es duen a terme des del consistori amb l’objectiu que tinguin una 
incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa un benefici per 
al conjunt de la societat. 
 

 

 Estudiarem la creació d’una regidoria específica encarregada d’impulsar les polítiques locals 

en matèria de diversitat sexual i de gènere (LGTBI), o bé incorporarem la matèria LGTBI a la  

la regidoria d’Igualtat, Atenció a les Persones o la que tingui un caire més transversal.  

 Commemorarem, des de l’Ajuntament, diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI com ara 

el 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de juny (Dia internacional de 

l’Orgull LGTBI). I ho farem a través d’actes institucionals, amb la col·locació de la bandera 

LGTBI, de l’aprovació de mocions i declaracions o d’activitats públiques. 

 Adherirem el municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI. 

 Elaborarem un pla local LGTBI del municipi, i la constitució d’una comissió interdepartamen-

tal municipal per garantir-ne la implementació i avaluació.  

 Incorporarem la perspectiva LGTBI als principals plans i programes municipals, per tal de ga-

rantir la transversalitat d’aquestes polítiques. 

 Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI, 

molt especialment el que atén el públic i la policia municipal. Informar tot el personal de 

l’administració local del protocol del deure d’intervenció que els obliga a actuar en cas de 

LGBTIfòbia.  

 Donarem suport i dinamitzarem l’associacionisme LGTBI del municipi. 
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 Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de 

gènere. Procurarem, en els actes públics del municipi, la visibilització de persones del col·lec-

tiu LGBTI.  

 Garantirem que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la diversitat familiar 

i d’identitat de gènere. 

 Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic 

als centres educatius 

 Realitzarem accions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual o identitat 

de gènere en l’àmbit laboral. 

 Farem accions orientades a prevenir l’homofòbia en l’àmbit de l’esport. 

 Emprendrem accions orientades a prevenir l’homofòbia en l’àmbit de la gent gran (especial-

ment pel que fa a residències i casals de gent gran). 

 Vetllarem perquè les biblioteques del municipi incorporin fons documental i material sobre 

diversitat sexual i de gènere. 

 Afavorirem polítiques comercials i turístiques adreçades a les persones LGBTI en els pobles i 

ciutats on hi hagi activitat econòmica d’aquestes característiques. Així mateix, des de l’admi-

nistració local, assegurarem la neutralitat i la no discriminació dels establiments turístics. 

 
6. Per un sistema de salut a Vallirana públic, universal, equitatiu i integral 
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El nou Sistema Nacional de Salut i Social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, 
universal, equitatiu i integrat. Garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà 
orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la ciutadania es farà 
corresponsable de la seva salut, disposarà de la màxima informació sobre el procés d’emmalaltir i 
tindrà la capacitat, si és possible, de decidir les opcions terapèutiques que vol rebre fonamentades 
en l’evidència científica a nivell de resultats, de manera compartida amb els professionals sanitaris 
que l’acompanyin. L’equitat en l’accés al SNS és irrenunciable. 

 

 Vetllar perquè el Servei d’Atenció Primària que s’ofereix al nostre municipi sigui 
resolutiu i vertebrador dels diversos nivells assistencial, a partir, especialment, 
d'assegurar la presència dels professionals sanitaris i administratius. 

 Treballar per corresponsabilitzar i empoderar les persones en la cura de la seva salut i la 
qualitat de vida. 

 Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut que 
s’organitzin als centres educatius i en qualsevol entitat que formi part del teixit 
associatiu de Vallirana. 

 Informar a la ciutadania de com cal fer ús dels recursos sanitaris que tenim, tant a 
Vallirana com a la comarca. 

 Estudiar la possibilitat d’instal·lar més aparells desfibril·ladors i reactivar polítiques 
formatives i de manteniment d’habilitats en l’àmbit dels primers auxilis actuants en 
aturada cardiorespiratòria. Adreçarem aquest tipus de formacions a escolars, a la 
ciutadania, a les entitats i al personal de l’Ajuntament. 

 Demanar que les línies 1 (Les Bassioles) i 3 (El Lledoner) del Vallibús tinguin una parada 
al CAP de Vallirana i que s’estudiï la creació d’una línia regular d'autobús entre Vallirana 
i el CAP de Sant Feliu, centre al qual molts usuaris s’han d’adreçar per a determinades 
consultes i proves mèdiques. 
 

7. El Benestar Social, el pilar de la nostra Vallirana republicana 
 
La nostra societat s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, en què tots els ciutadans i 
ciutadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb capacitat de participació social. El 
nou país s’ha de sustentar sobre una societat diversa, plural, heterogènia i al mateix temps 
cohesionada, i ningú n’ha de quedar exclòs per raons econòmiques, socials, de gènere, d’origen, etc. 

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats socials, pel qual cosa les 
persones riques cada cop ho són més i les persones més vulnerables cada vegada estan en una 
situació més propera a la pobresa o al llindar. Per tant, des de Vallirana hem de combatre les bosses 
de pobresa i hem d’implementar mesures que evitin que les persones que estan en risc d’exclusió 
social caiguin en la pobresa estructural. 

Així doncs, l’acció política que volem dur a terme ha de concebre la pobresa i l’exclusió social des 
d’un punt de vista transversal, de manera holística, i ha de garantir els drets fonamentals i el dret a 
la participació en la societat en igualtat d’oportunitats, que es concreten, entre d’altres, en l’accés 
als serveis socials bàsics, com a eix central de la política d’acompanyament i empoderament de les 
persones i al llarg de la vida i la comunitat, en coordinació amb les polítiques de rendes i/o 
prestacions, habitatge, educació, salut i treball.  
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 Necessitem uns Serveis Socials suficients en personal i dotació, per a fer front a les 
situacions precàries de les famílies i  a la cura de les persones grans que viuen soles. 
Reclamarem una major dotació per part de les entitats supramunicipals que hi estan 
implicades. 

 És important deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió en 
les persones” com un element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de 
les persones beneficiàries. De la mateixa manera, cal deixar de parlar d’“ajuts socials” i parlar 
de “suport a situacions” o equivalents.  

 Cal promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a progra-
mes socials. 

 Garantirem l’alimentació de totes les persones. La renda de ciutadania millorarà aquesta si-
tuació. Mentrestant, reclamarem els ajuts necessaris per tal de fer-ho des de l’Ajuntament  i 
per donar suport a les entitats que distribueixen els aliments, beques menjador, etc. També 
estudiarem l’impuls d’altres projectes d’àmbit local que tenen per finalitat garantir l’alimen-
tació. 

 Garantirem l’habitatge. Aquest fet ha d’evitar els desnonaments, tenir una bossa d’hotels i 

pensions per a situacions d’emergències social i facilitar habitatge també a les persones que 

surtin d’una institucionalització de llarga durada. La mesura es pot aplicar, per exemple, a 

partir d’habitatges socials, que impulsarem, o habitatges buits provinents d’entitats bancà-

ries. 

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

 Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb disca-
pacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada, les necessitats per tenir una vida 
digna. 

 Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciarem l’envelliment actiu i 
preveurem la necessitat de més recursos sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, 
tant en serveis de titularitat municipal com en els que la competència dels quals és de les 
administracions superiors. 

 La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. 
No sols per la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a 
crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment perquè és la diversitat el 
que permet construir una Vallirana per a tothom. 

 Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin 
directament. 

 Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.  

 Afavorirem 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. 

 Adequarem els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar ris-
cos innecessaris (arranjament d’habitatges).  

 Estimularem, integrarem i promocionarem la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn 
veïnal i sociocultural.  

 Elaborarem plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en 
l’àmbit social com en el laboral i farem formació específica al personal de l’Ajuntament i al de 
les empreses que ho sol·licitin per tal d’integrar correctament aquestes persones. 
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 Agafant l’experiència del Consell d’Infants, potenciarem les taules locals d’infància per fer 
una diagnosi compartida de les necessitats existents i de la rendibilització de recursos i la 
millora en l’atenció dels infants i les famílies.  

 Impulsarem campanyes d’aprofundiment en valors cívics. 

 Farem participar la ciutadania en l’assumpció dels valors.  

 Donarem suport a les iniciatives que fomentin el civisme.  

 Seguirem potenciant el voluntariat i l’associacionisme com una de les millors formes de par-
ticipació social i exercici de civisme. 

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

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

 Adherirem el municipi al Pacte Nacional per la Societat Digital, amb l’objectiu que la relació 
entre la ciutadania i l’administració eviti el desplaçament presencial, afavoreixi l’ús òptim del 
temps i permeti la compaginació de la vida personal i laboral. 

 Concreció de la reforma horària per part de les corporacions locals en els municipis per mitjà 
de pactes del temps, amb la implicació de les organitzacions socials, econòmiques i ciutada-
nia. 

 Recollirem bones pràctiques al municipi, tenint en compte la seva dimensió i el territori, ba-
sant-se en l’Inventari Reforma Horària. 

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

 Campanya per promoure hàbits saludables quant a ritmes circadiaris entre les persones tre-
balladores de l’Ajuntament. 

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

 Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles acords relatius a la re-
forma horària per als treballadors públics al municipi. 

 
8. La Vallirana més esportiva: l'esport com a realitat educativa, de lleure, de benestar i 

salut. Les entitats i l'Ajuntament colze a colze 
 
La radiografia de l’esport valliranenc ens dona una bona salut, especialment en la seva pràctica de 
base i per la seva varietat. Hi veiem una satisfactòria distribució de modalitats, tipologies, edats i 
condicions. Però degut als valors que transmet l’esport, per la seva importància local, donat que 
cohesiona socialment, així com per la salut i el benestar, cal treballar per augmentar els índex de 
pràctica diversificant-la i fent-la accessible a totes les condicions físiques i personals. Tenim quatre 
anys per davant perquè Vallirana millori el seu esport i perquè l’esport millori Vallirana. 

● La pràctica físico-esportiva ha d’estar a l’abast de tothom. El concepte d’esport salut i 
l’activitat física de lleure ha d’arribar a persones de totes les edats i condicions, especialment 
per les que, actualment, donen els índex més baixos de pràctica, amb atenció especial a la 
gent gran. 

● La població escolar ha de recuperar la natació escolar i l’esport extraescolar. Un altre 
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objectiu a assolir serà baixar els preus de les quotes de la pràctica esportiva, cosa que es pot 
aconseguir amb una bona gestió, directa i/o indirecta de les instal·lacions municipals. 

● Per fi, i amb molts anys (dècades) de retard, Vallirana tindrà el poliesportiu que es mereix. El 
nou equipament ha de servir per augmentar la quantitat de practicants de tots els esports 
de pista, així com per ajudar a l’esport d’alt nivell, sempre en  l’àmbit de les entitats, perquè 
els nostres campions no hagin de marxar del nostre poble. Cal ajudar a les famílies amb la 
concessió de beques per els infants de famílies necessitades que demostrin qualitats i 
compromís. 

● Les entitats esportives són els autèntics agents promotors de l’esport. Cal fer-los costat amb 
ajudes, i no tant sols econòmiques, sinó també amb assessorament legal i jurídic, suport 
tècnic i material, com locals de reunió i magatzems. La llarga vida de les entitats és necessària. 
Per tant, cal que tinguin suport en la seva continuïtat. Un gran desig és que cada una d’elles 
confeccioni el seu propi arxiu i la seva història, de la que se’n ha de sentir orgullosa. Cal 
col·laborar en els actes d’aniversari i memòria de grans esdeveniments, fet que demostrarà 
la bona salut del esperit associatiu local. 

● És imprescindible que conceptes com eficiència energètica i sostenibilitat estiguin presents 
el totes les instal·lacions esportives municipals amb l’aplicació de les noves tecnologies com 
la biomassa i LEDs. Convé estudiar una possible reforma o arranjament de la piscina 
descoberta amb la remodelació necessària. La seva història s’ho mereix. 

● Tenim un medi natural molt ric. 
L’esport no li pot donar l’esquena. 
Les activitats a la natura  han de 
servir per coneixement del nostre 
territori i, amb això, la seva estima 
i respecte. Aprofitar el Centre 
d’Interpretació de l’Espeleologia, 
que ja tenim, per augmentar-ne la 
pràctica local i de fora. Hem 
d’augmentar els itineraris i rutes 
de natura per donar a conèixer 
més el nostre patrimoni natural, 
així com circuits d’activitat física a 
l’aire lliure. 

 
9. Per una Vallirana cooperativa i solidària 

 
Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una profunda crisi 

mundial, i les conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals han afectat 

greument milions de persones. Una situació que ha empitjorat en la mesura que la crisi financera 

també ha afectat els compromisos dels països del nord, donants tradicionals d’ajuda oficial al 

desenvolupament, provocant una forta retallada en el finançament del desenvolupament per als 

països més empobrits.  

A Catalunya, l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de casa”, que segmenta el 

principi de solidaritat en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als nascuts dins o fora 
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del país, i als que professen unes creences més o menys allunyades de les de la majoria. Aquests 

discursos reivindiquen tancar l’aixeta, com si la cooperació fos un privilegi que “ara no toca”, obliden 

que la solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, i que la cooperació és 

un acte de responsabilitat i coherència més que de generositat i prestigi. 

D’altra banda, l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local aprovada 

pel govern del PP ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels ens locals, 

limitant o eliminant les partides en aquest àmbit. 

I, en aquesta crisi, hi tenen molt a veure la manca de resultats tangibles, l’aparició d’algunes males 

pràctiques i la poca connexió del teixit solidari català amb una ciutadania que no percep les 

polítiques de cooperació com una prioritat per als municipis en temps de crisi, ja sigui perquè no 

s’ha rendit comptes davant la ciutadania o perquè la tasca de sensibilització feta fins ara no ha estat 

prou eficaç. 

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa 

enrere en el finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació 

transformador que, al sud, acompanyi processos locals per erradicar la pobresa, lluitar contra les 

desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i, al nord, ajudi a construir una ciutadania crítica 

solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament. 

 Tornarem a engegar la taula de cooperació i li donarem l’impuls i la difusió que fa falta per a 
poder avançar en polítiques de cooperació tangibles. 

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

 Dedicarem el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupa-
ment i la solidaritat internacional. Elaborarem un pla estratègic municipal de cooperació i 
solidaritat amb la participació dels actors locals, en què es fixin els objectius, les prioritats, 
les modalitats i l’escenari econòmic del mandat. 

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

 Ens comprometrem amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament municipalista 
que cerqui el valor afegit en l’enfortiment de la governança democràtica, la construcció de 
pau i l’equitat entre dones i homes, prioritzant el treball amb les entitats solidàries del mu-
nicipi i els projectes d’educació per al desenvolupament, i desplegant cooperació directa amb 
els ens locals del sud. 

 
10. Economia responsable i sostenible 

 
Els municipis de la República hem  de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia.  
Només un país pròsper, que també es construeix des del municipi,  amb la màxima independència 
dels poders econòmics, pot garantir que el nostre creixement sigui compartit i s’avanci cap a una 
societat sense desigualtats i basada en la llibertat i la responsabilitat personal. Per aconseguir-ho 
també necessitem que el superàvit dels pressupost general es pugui reinvertir en el propi municipi. 
 
Creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió dels serveis municipals, fugint d’aquelles 
formes de govern que opten sistemàticament per l’externalització i la pèrdua de control. Si bé és 
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cert que una manera de recuperar aquest control de la gestió és precisament mitjançant la 
internalització de serveis, també és veritat que una revisió a fons dels plecs de clàusules de les 
concessions també ens ha de permetre recuperar aquest control. 
  
Des d’una òptica de responsabilitat entenem que, prèviament a adoptar un acord de canvi en la 
forma de gestió d’un servei, cal realitzar una exhaustiva anàlisi tècnica i econòmica que determini 
els estalvis potencials, garanteixi la continuïtat laboral dels treballadors i sobretot posi l’interès 
general per davant de qualsevol interès particular i: 
  

 Estendrem la idea dels contractes programa entre la nostra administració i els diversos 
proveïdors de serveis, de forma coordinada amb les propostes definides i aprovades en 
el consell municipal de serveis. 

 Avançarem en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvoluparem un 
model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés als serveis públics. 

 Aplicarem incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de 
fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat. 

 Seguirem donant suport a una bonificació del 30% en l'IBI, durant 10 anys, per als 
habitatges amb que comptin amb sistemes d’aprofitament d’energia solar. 

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

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

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

 Estudiarem la possibilitat d’oferir als contribuents d’acollir-se a un sistema de pagament 
flexible dels impostos i taxes, amb sis quotes mensuals fixes i dues quotes finals de 
regularització.  

 
11. La Vallirana forestal 
 

La superfície forestal compleix una triple finalitat: té una funció ecològica i paisatgística, és un espai 
d’ús públic i de lleure i, alhora, fruit de la seva gestió sostenible, ens ofereix recursos com ara la fusta 
i la biomassa.  

● Ampliarem les mesures de protecció de les zones d’interès natural o paisatgístic d’acord amb 
el territori, o d’interès de lleure i esportiu, com ara els cingles i els avencs, els quals també 
promocionarem des de l’àmbit del turisme de natura i respectuós. 

● Millorarem la percepció social de la gestió forestal sostenible i la promoció de l’ús dels seus 
productes, com ara la fusta que s’estudiarà la viabilitat que es converteixi en biomassa per a 
generar energia i els seus respectius llocs de treball. 

● Promourem la participació directa i democràtica dels veïns i veïnes en la gestió del bosc pú-
blic perquè puguin gaudir també dels beneficis. 

 

12. Per una Vallirana que compti amb un desenvolupament empresarial sostenible com a 
objectiu econòmic 

La República té el repte que Catalunya sigui el motor econòmic del sud d’Europa a la Mediterrània, 
per a la qual cosa cal construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en 
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l’economia productiva i una xarxa logística adequada, que aprofiti el talent humà a partir de la 
recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a corregir 
les desigualtats socials. 

El principal actiu que té Catalunya, i per tant, Vallirana, és el talent de la gent i la seva capacitat 
d’emprendre de forma creativa i innovadora. És un recurs que depèn en bona mesura de la qualitat 
del sistema educatiu, i de fins a quin punt aquest és capaç de comprendre, relacionar-se i generar 
sinergies amb el món de l’economia, oferint a tot el jovent la igualtat d’oportunitats per orientar i 
construir el seu futur. 

La formació de tota la ciutadania és, doncs, la base per desenvolupar l’economia del país. I no només 
forjant joves estudiants amb capacitats per comprendre el món que els envolta, amb un 
ensenyament superior de qualitat i excel·lència que garanteixi la igualtat d’oportunitats. I entenent 
també que és al llarg de la vida de totes les persones que cal mantenir l’esforç educatiu.  

El reconeixement del talent femení ha de ser un dels motors de creixement i de progrés econòmic i 
social. Cal posar en valor el treball de les dones donant visibilitat a les professionals i emprenedores 
i eliminant les desigualtats de gènere que es donen en l’àmbit laboral. 

El desig d’oferir un futur millor per a les properes generacions és un gran repte del planeta, però 
alhora és una oportunitat per al nostre sistema econòmic i, per extensió, per al nostre teixit 
empresarial. Saber transformar els reptes de la sostenibilitat ambiental en un canvi en el model 
industrial és un dels pilars de l’economia del nou país. 

La República Catalana treballarà per aconseguir que l’economia sigui una eina per a la reducció de 
les desigualtats i per donar més oportunitats a tota la ciutadania amb l’esperit de ser més justa i 
socialment més participativa, i defugint posicions elitistes, classistes i masclistes. 

Un sistema econòmic sòlid i divers necessita d’una administració capaç de permetre elaborar una 
política de desenvolupament industrial sense les restriccions de l’actual marc econòmic, amb 
recursos suficients i amb la capacitat de comprendre les necessitats pròpies del teixit empresarial 
català. 

 

 Potenciarem les empreses d’inserció i integració laboral per a persones vulnerables i disca-
pacitades. 

 Contribuirem a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’eco-
nomia social i solidària. 

 Exercirem de punt d’informació per a les futures persones emprenedores cooperatives, ori-
entant-les en la fórmula cooperativa o redirigint-les a les entitats especialitzades. 

 Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi. 

 Fomentarem la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa d’un entramat 
econòmic local.  

 Establirem i desenvoluparem una política per ajudar a la creació d’espais de cotreball als 
municipis. Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.  

 Fomentarem i promourem de forma activa i prioritària el consum responsable i sostenible 
amb l’impuls dels productes de proximitat i quilòmetre zero, així com la garantia dels estàn-
dards ambientals i socials en el mercat. 

 Potenciarem l’autoconsum d’energies renovables, regulant-lo a favor dels consumidors, les 
famílies i les empreses, i incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a forma més 
neta, econòmica, sostenible i cooperativa. 

 Mantindrem els polígons industrials. 
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 Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. Genera-
rem sòl industrial propi en bones condicions i utilitzarem mesures d’atracció de noves inver-
sions. 

 Durem a terme programes de difusió de l’economia social i solidària per augmentar el grau 
de coneixement entre la ciutadania, com també els beneficis que s’extreuen per a les perso-
nes i per al territori. 

 Establirem i mantindrem una comunicació directa amb les principals indústries i empreses 
ubicades al municipi, a fi de detectar possibles empreses en crisi.  

 Ajut al finançament. Cooperarem amb les entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a 
l’hora de desenvolupar les activitats financeres de les institucions públiques. 

 

13. La Vallirana del treball digne 

En els municipis de la República s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones 
puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb 
seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les empreses i amb concertació 
social en les relacions laborals. El mercat de treball es basarà en les feines per compte aliè, 
l’autoocupació, l’emprenedoria i la funció pública. El mercat laboral es dotarà d’una inversió 
sostenible i eficient en infraestructures i d’un sistema de cotització adequat que permetrà establir 
un sistema de protecció social a la ciutadania (prestacions contributives i no contributives). 
 
Catalunya és un país en què l’emprenedoria ha estat present històricament. Emprendre va associat 
a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha de facilitar el 
naixement de projectes emprenedors i la seva consolidació, així com una clara legislació del treball 
autònom, tant en la definició com en la regulació fiscal i de seguretat social. I és aquest esperit el 
que s’ha de potenciar si volem que Catalunya sigui capdavantera en recerca, desenvolupament i 
innovació, i el que comportarà creixement econòmic. Alta inversió en recerca, desenvolupament i 
innovació, com a sistema de reinversió permanent de part dels excedents i beneficis tant de les 
empreses com de les administracions, amb la millora de la transferència de coneixement i de la 
recerca generada, i una atenció especial a la recerca enfocada cap a les oportunitats específiques. 
Afavorir i enfortir als municipis la creació d’espais de treball col·laboratiu per aprofitar les sinergies 
locals i impulsar projectes que reverteixin en el territori 
És necessària la incorporació de criteris socials a les empreses, públiques i privades, així com a 
l’administració pública del país. La transformació del model no es produirà únicament pel creixement 
de les entitats de l’economia social, tercer sector i cooperatives, sinó que també, per completar la 
transformació del model econòmic, cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, 
conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra. 
Des de Vallirana volem liderar la incorporació de criteris socials en el teixit empresarial del seu 
municipi. Vetllarem que en els concursos i subcontractacions es respecti la legalitat i no s’afavoreixin 
empreses que puguin optar a fer treballs públics amb salaris que incompleixin el conveni sectorial o 
estiguin per sota. Si això és el que volem per a la gent treballadora del nostre municipi, hem de donar 
exemple exigint-ho a les empreses que treballin per a l’administració. 
 

L’administració pública ha de treballar pel desenvolupament local mitjançant la creació d’ocupació, 
especialment en els col·lectius amb més dificultats (joves, dones, etc.), la promoció del progrés 
empresarial, amb la conseqüent generació d’ocupació, el foment del reciclatge i la formació 
continuada dels treballadors i treballadores i les persones emprenedores, la detecció de productes 
i serveis o sectors estratègics amb potencial innovador generadors de noves ocupacions, el foment 
de la creació d’associacions o xarxes vinculades a l’ocupació o la potenciació de polítiques actives 
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d’integració social dels sectors més desfavorits, especialment els de risc d’exclusió social.  
 
Les polítiques actives d’ocupació han d’anar dirigides a la recuperació de les persones sense ocupació, 
amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels diferents actors socials i 
liderats des de l’administració pública. Conèixer la realitat del sector productiu i teixir complicitats 
entre el Servei Públic d’Ocupació, les empreses i l’Ajuntament, ha de ser la base per establir 
programes de foment de l’ocupació. 
 
Unes polítiques actives fortes són un element indispensable per treballar l’ocupabilitat de les 
persones, construir un marc de relacions laborals més àgil i segur per a empreses i treballadors i 
treballadores i ser un factor favorable a la productivitat de l’economia. 
 
Les polítiques actives a la Catalunya del futur han de versar sobre dos eixos; la integralitat i la 
territorialitat. Només amb polítiques integrals –actives i passives– ens podem apropar amb èxit al 
fenomen de l’atur de llarga durada i el de col·lectius d’especials dificultats. Les oficines d’ocupació 
han de gestionar de manera integral les polítiques actives vinculades a l’activació i també les 
polítiques passives vinculades a les prestacions d’atur i subsidis. D’altra banda, el treball es crea a 
cada territori d’acord amb les oportunitats i potencialitats que li són pròpies. La planificació de les 
polítiques actives ha de ser també territorial i, per això, esdevé essencial que hi hagi estratègies 
territorials que degudament concertades socialment permetin a posteriori la màxima eficiència de 
les polítiques actives que s’hi facin. 
Treballar les polítiques actives en l’àmbit municipal de forma transversal entre les àrees municipals 
(Promoció Econòmica, Serveis Socials, Ensenyament, etc.). En l’àmbit local, cal aprofitar el 
coneixement que tenim dels nostres recursos i de les nostres persones. 
 
Per implementar un pacte local per a l’ocupació, es proposa, en primer terme, la creació i potenciació 
de les taules per a l’ocupació com a ens on participen els agents econòmics: representants 
institucionals, empresariat, sindicats, agrupacions de comerciants, assemblees de persones a l’atur, 
etc. En el marc de la taula per a l’ocupació, es proposaran i es debatran les línies marc d’actuació que 
es materialitzaran en l’elaboració i la implementació del pacte local per a l’ocupació (PLO).  
En l’elaboració de les polítiques públiques de promoció econòmica, és imprescindible tenir 
instruments de diagnosi d’allò que succeeix al mercat i fer un seguiment dels principals indicadors 
socioeconòmics, especialment l’indicador del nombre de persones aturades del municipi registrades 
al Servei d’Ocupació de Catalunya desagregat per sexe, tenint en compte les persones que fan 
formació o tenen altres causes per les quals suspenen l’alta com a demandants d’ocupació i ja no 
consten com a aturades, ja que hi ha molta més gent aturada que la que està registrada. S’han de 
considerar també totes les persones que ja no tenen dret, segons la normativa aplicable, a accedir a 
qualsevol tipus de prestació o subsidi per desocupació, en no haver pogut generar prou cotitzacions. 
Per tant, és molt important la funció i el contingut que es doni als observatoris d’ocupació de 
Catalunya. No es tracta de simples organismes burocràtics. En aquest sentit, es proposa la creació i 
potenciació, principalment per mitjà dels ens supralocals, com ara els consells comarcals, dels 
observatoris socioeconòmics, a fi que proporcionin la informació necessària a les taules per a 
l’ocupació, en el marc del Pla estadístic de Catalunya.  
Les meses locals d’ocupació, en l’àmbit municipal, són un molt bon instrument per fer xarxa amb les 
empreses locals. El diàleg i la posada en comú de problemàtiques o necessitats és el primer pas per 
trobar solucions a situacions que sovint són comunes a moltes d’elles. Aquestes meses també 
serveixen perquè les empreses reconeguin l’Ajuntament com un interlocutor vàlid en el seu dia a dia 
i l’Ajuntament pugui reduir l’atur local o intentar millorar les condicions de les persones que treballen 
al seu municipi, també de forma transversal (accessos, formació, etc.). 
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 Enfortirem la relació entre el sistema d’ocupació, el servei d’ocupació i el territori, coneixe-
dors de la realitat local, potenciant l’intercanvi d’informació, i compartint-la per elaborar pro-
grames específics i més àgils a cada territori. 

 Garantirem l’orientació intensiva en les polítiques d’ocupació com a instrument per empo-
derar les persones en un mercat de treball complex i alhora fer eficient la inversió en forma-
ció ocupacional. 

 El plans locals d’ocupació han de ser una eina adreçada als col·lectius de més difícil inserció 
laboral i no una eina per cobrir necessitats de contractació dels ens territorials. Ha de ser un 
pont entre una situació temporal de desocupació i el món laboral i, per això, han d’anar 
acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixi que aquests plans, anome-
nats actualment de treball i formació, garanteixen el dret subjectiu a l’ocupabilitat dels qui hi 
participen, així com la seva inserció efectiva. 

 Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives d’ocupació. 
Adaptarem la formació a la realitat del teixit productiu local, mitjançant la prospecció d’em-
preses i el coneixement del teixit productiu. 

 Incrementarem els recursos propis que es destinen a polítiques actives. 

 Afrontarem el repte de transformar les polítiques d’ocupació i la inversió que s’hi destina, 
millorant el pes de les polítiques actives enfront de les passives. 

 Treballarem conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora de planificar 
i dur a terme actuacions al municipi, per garantir la millor eficiència possible dels recursos 
públics que es destinen a promoció econòmica. Per això, cal tenir en compte els fluxos de 
dinamisme econòmic que emanen de les àrees urbanes del país. 

 Coneixerem les competències de les persones aturades amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat i procurar l’encaix amb les necessitats de les empreses. 

 Detectarem les necessitats formatives de les persones i les empreses per millorar l’ocupabi-
litat en el nostre territori elaborant programes conjunts. 

 Promourem el treball social amb baixa qualificació o especialització de persones sense tre-
ball, respectant el principi de no substitució de llocs de treball efectius, atenent necessitats 
socials bàsiques que qui les demana no pot retribuir (persones dependents, col·lectius exclo-
sos o en risc, etc.). 

 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 escola-

rització, l’alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament necessari per a la seva inserció 

sociolaboral.  

 Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una aten-

ció especial als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració 

més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45 anys. 

 Establirem una borsa de treball municipal d’accés fàcil –operativa telemàticament– a què 

puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació, en coordinació amb les empreses del 

municipi i la resta de la comarca, per conèixer les necessitats del teixit empresarial. 

 Treballarem per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tanca-

ment o deslocalització d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions 

de noves implantacions o trasllats d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades 

de la possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o 

la deslocalització de la mateixa empresa. 
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 Promourem el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge pro-

fessional, per fer tutories a persones emprenedores i recercadores de treball. 

 Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries 

per cobrir les vacants de les empreses locals. 

 Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 

 Promourem la contractació responsable, tant a l’Ajuntament (fomentant la participació en 

concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de treball) com al teixit empre-

sarial i comercial dels municipis, amb possibles bonificacions fiscals. 

 Establirem ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a 

col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral. 

 Establirem punts on informar i assessorar en el terreny tècnic i financer les persones que 

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

 Col·laborarem en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les 

empreses i les administracions per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats 

locals del mercat de treball. Crearem els òrgans consultius i de participació social que pu-

guin vertebrar aquesta comunicació. 

 Durem a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals. 

 Aprofitarem les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a activitats 

promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de persones aturades 

 

14. Per una Vallirana amb un model comercial equilibrat 

Hem de bastir un model de comerç que vertebri i cohesioni socialment el nostre poble, el faci segur, 
integrador i sostenible, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i cíviques del municipi. Un 
model que garanteixi la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que 
resisteixi les tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri 
de formats i que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins les trames urbanes 
consolidades, com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible, competitiva i 
ordenada. 

El model comercial català ha estat un model d’èxit al llarg dels anys i s’ha de projectar al futur i 
adaptar-se als canvis de la demanda sense perdre una de les seves característiques més essencials: 
la gran presència de petites i mitjanes empreses comercials independents que conviuen amb la resta 
de formats amb la vocació d’assegurar que els ciutadans disposin d’uns serveis comercials eficients, 
d’una oferta sense situacions de domini que, a mitjà termini, perjudiquin els seus interessos com a 
persones consumidores.  

L’administració, a partir de la capacitat reguladora, estimuladora i prescriptora, s’ha d’orientar a 
preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències globals i amb les noves 
necessitats de les persones consumidores. 

L’evolució dels hàbits de consum i la massiva irrupció de les noves tecnologies a la nostra vida 
quotidiana ha forçat el sector comercial a buscar noves fórmules per adequar l’oferta i donar 
resposta a les noves necessitats dels clients. Des de l’administració, s’ha de donar tot el suport 
possible per generar dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la competitivitat 
del comerç urbà, posant a l’abast del sector les eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament 
estratègic i operatiu dels negocis.  

Avui en dia és especialment important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les 
empreses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis amb la mirada posada en la innovació 
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(de processos, de serveis, de productes...) i en la generació d’experiències per als consumidors. La 
cooperació apareix com a instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç 
independent, aconseguint economies d’escala en l’àmbit sectorial (compres, subministraments, 
promocions, marques, etc.) i en el territorial (serveis als compradors i compradores, promocions, 
etc.). 

 Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que les 
nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials, perquè se situa en la proximitat de la 
gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la ciutat i el seu entorn; 
fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai 
urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera més ocupació directa i 
indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció econòmica i social; cohesiona 
socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit 
aquesta aparent contradicció. 

El pagament digital és un sistema per al desenvolupament econòmic local: una política de promoció 

econòmica innovadora que permet incrementar l’impacte multiplicador de la despesa local sobre el 

comerç local i de proximitat, mitjançant un sistema de pagaments digitals que optimitzi la circulació 

del diner dins la ciutat. 

El Circuit de Comerç Social és una innovadora política de promoció econòmica basada en sistemes 

de pagaments digitals. Consisteix en un sistema de pagaments digitals que manté determinades 

despeses municipals dins l’economia local, desencadenant un efecte multiplicador sobre l’activitat 

econòmica i l’ocupació a la ciutat.  

 Potenciarem i defensarem el co-

merç urbà de proximitat com a me-

canisme per afavorir la dinamització 

i la vitalitat del municipi.  

 Buscarem espais de diàleg i 

col·laboració amb les entitats de co-

merciants dels municipis per generar 

accions d’actuació conjuntes. 

 Garantirem la definició d’un mo-

del comercial estratègic per a Valli-

rana, que identifiqui i potenciï els ei-

xos comercials, l’articulació de 

l’oferta municipal en el context del 

territori al qual pretén donar servei i 

l’abastiment de les noves àrees de creixement urbà en el mateix terme municipal. 

 Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui possible, les 

tramitacions amb altres àrees municipals. 

 Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la retolació 

com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat 

del servei. 

 Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre ope-

radors comercials, com a element de defensa dels drets de les persones consumidores. 
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 Promourem la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb una atenció espe-

cial a la renovació del carrer Major. 

 Informarem i facilitarem eines que permetin a l’empresari una reorientació i un ús eficient 

dels seus recursos. 

 Facilitarem la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el coneixement 

rellevant per al creixement i desenvolupament de l’empresa comercial catalana. 

 Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç electrònic. 

 Elaborarem i aplicarem programes de sensibilització sobre la funció social del comerç. 

 Mantindrem l’actual model d’horaris comercials, evitant-ne la liberalització total.  

 Estimularem el comerç local i de proximitat. 

 Estimularem el comerç mutu entre botiguers. 

 Augmentarem l’impacte de la despesa municipal en l’activitat econòmica local. 

 

 

15. Promoure el turisme a Vallirana 
 

La República ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una destinació 
de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit –que no exclusivament de luxe–, amb una 
oferta diversificada que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de 
l’activitat turística, i que contribueixi a fer conèixer a tot el món els trets que ens distingeixen com a 
nació. 

Cal que el servei que es proporciona tant als turistes com als visitants estigui en consonància amb el 
tipus de turista d’elevat valor afegit –que no necessàriament és de luxe– que volem atreure. Per 
aquest motiu, cal millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques. Cal distribuir els 
beneficis del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat i, d’aquesta manera, 
reforçarem el consens social sobre el sector. 

 Reforçarem el projecte turístic responsable i diferenciat que tenim, a partir de les potencia-

litats naturals, culturals, patrimonials, aprofitant el catàleg sobre els elements patrimonials 

elaborat per la Diputació de Barcelona, i econòmiques, dins del marc de turisme sostenible 

definit per l’Organització Mundial del Turisme: respectuós amb el territori, promotor de 

desenvolupament integral i consolidador de la identitat nacional, amb tots els elements de 

singularitat possibles del municipi, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turísti-

ques. 

 Potenciarem un model de desenvolupament de qualitat i de promoció del turisme impli-

cant el sector privat i avançar així cap a models de gestió àgils i amb capacitat d’adaptació 

vers la demanda, en què les decisions i el finançament siguin compartits pels diversos 

agents presents en el sector, tant públics com privats.  

 Establirem espais amables i responsables amb l’entorn adreçats a l’estacionament de cara-

vanes i crearem noves zones de pícnic verds. 

 Col·laborarem amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com a 

via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen. 

 Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara les fires, dins l’oferta 

turística del municipi i estudiarem la incorporació d’altres esdeveniments que puguin ser 

útils al respecte.   
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 Promourem un calendari anual de grans actes comercials i culturals amb l’objectiu de donar 

a conèixer el municipi i que aquests esdevinguin dinàmics. 

 Segmentarem les polítiques de promoció turística perquè permetin captar nous perfils de 

demanda menys sensibles al preu i més vinculats a la qualitat de l’oferta, mitjançant el 

desenvolupament de sistemes de gestió i monitorització de dades turístiques i l’anàlisi de 

dades massives (big data). 

 Continuarem impulsant les TIC per facilitar la informació vinculada als continguts turístics del 

país abans, durant i després del viatge, mitjançant la millora contínua dels canals de comu-

nicació i suport digitals, incentivant l’ús i el posicionament del sector en el món de les TIC 

(especialment en pimes i activitats que interessi promocionar) com a eines amb grans avan-

tatges de gestió, promoció i comercialització. 

 Consensuarem i desenvoluparem amb els operadors turístics les fórmules específiques per 

aprofitar el nostre patrimoni i els trets diferencials com a factor d’atracció i de complement 

de l’activitat turística tradicional.  

 Afavorirem el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i del con-

junt de les seves empreses i activitats, per millorar-ne la contribució a la riquesa i l’ocupació 

del territori, desenvolupant sectors clau i trets diferenciadors del municipi, com la cultura i 

el patrimoni. 

 

16. Per una Vallirana que garanteixi els drets de les persones consumidores 

Volem apostar per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les 
empreses per garantir els drets dels consumidors, tant de béns com de serveis, fomentant els 
processos d’arbitratge i mediació. 

 Invertirem esforços per millorar i treure un correcte rendiment a l’OMIC, ampliant els serveis 

a empresaris i comerciants en els aspectes que afecten els drets de les persones consumido-

res. 

 Fomentarem el consum responsable, sobre la base de criteris de sostenibilitat cultural, me-

diambiental i socioeconòmica, com a via per afavorir un model de desenvolupament econò-

mic més equilibrat, amb programes de formació i campanyes de sensibilització continuades. 

 Promourem els convenis de col·laboració amb el món local per controlar i sancionar les acti-

vitats econòmiques en les quals s’evidenciïn situacions de competència deslleial que posin 

en risc la seguretat del consumidor i la qualitat del servei. 

 Fomentarem el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per 

impulsar les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de pràcti-

ques que responguin a la responsabilitat social corporativa. 

 Farem difusió de les juntes arbitrals de consum com a solució de prestigi, pràctica i gratuïta 

de solució de conflictes entre empresaris i consumidors. 

 Promourem el consum responsable.  

 Promourem tallers i xerrades posant en valor l’alimentació segura i saludable. Establirem un 

programa de xerrades a les escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri perquè 

segueixin una alimentació saludable.  

 Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre opera-

dors comercials, com a element de defensa dels drets de les persones consumidores. 
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17. Una Vallirana on la innovació estigui al servei de la ciutadania 

Les smart cities o ciutats intel·ligents són el resultat de la necessitat cada vegada més important 
d’orientar les nostres vides cap a la sostenibilitat. Aquestes ciutats poden definir-se com a ciutats 
del coneixement, digitals, cibernètiques o ecològiques. Els països, ciutats i pobles intel·ligents se 
serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de 
carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot ser la 
seguretat o el transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir que són 
ciutats o pobles que han desenvolupat un sistema de sistemes que funcionen de manera conjunta. 

Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al servei 
dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país, com és el cas de Vallirana. Les 
smart cities només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans 
dins d’aquestes àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al servei dels 
projectes de ciutat. 

Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i transparent i 
que utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen els 
canals digitals per millorar la transparència en la gestió i fomentar la innovació en els processos de 
comunicació bidireccional ciutadà (administració).  

Cal continuar desenvolupant la implantació de l’administració electrònica a fi de millorar l’atenció al 
ciutadà i que aquest pugui dur a terme la majoria de tràmits amb l’administració per la via 
electrònica. 

 Donarem una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania.  

 Actualitzarem el contingut de manera regular del web de l’Ajuntament, i el farem més dinà-

mic, àgil i entenedor. 

 Revisarem l’arquitectura de la informació del nostre web per tal que la ciutadania tingui molt 

clar on i de quina manera trobar la informació necessària. 

 Promourem la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, orientació i 

acompanyament de projectes, com ara la factura electrònica i, alhora, aconseguirem que es 

disminueixi el risc de fractura digital entre el teixit empresarial, de manera que es facilitin els 

negocis en xarxa. 

 Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar en el 

terreny personal i professional.  

 Promocionarem iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la clàssica eco-

nomia industrial en economia del coneixement. Impulsarem plans locals d’innovació. 

 Impulsarem els programes de formació, amb més implicació pública i privada en el disseny, 

fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell avançat i amb 

aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini. 

 Impulsarem les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya –les ACTIC– per uniformitzar 

els nivells de competències de la ciutadania. Sol·licitarem l’ACTIC als processos de selecció 

dels mateixos ajuntaments. 

 Modernitzarem les TIC als consistoris, aprofitant-les per aconseguir un estalvi econòmic im-

portant i més simplificació administrativa. . 

 Fomentarem l’ús de les TIC entre el personal al servei de les administracions locals. Aposta-

rem per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’admi-

nistració. 
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 Donarem prioritat a l’ús del programari lliure en català i en fomentarem l’ús entre el conjunt 

dels ciutadans i les empreses locals, i també l’ús de les eines que posa a disposició el consorci 

AOC per treure’n el màxim profit. 

 Impulsarem un pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i l’assessora-

ment que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). 

 Garantirem a tota la població l’accés a internet, fins i tot als llocs més allunyats dels centres 

urbans. Potenciarem les xarxes socials i en crearem de noves. 

 Promourem la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsarem els tràmits admi-

nistratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i l’interès de tothom en els 

afers públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat municipal. 

 Aprofitarem de les xarxes wifi municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits 

municipals. 

 Promourem les xarxes gratuïtes de wifi a tot el municipi. 

 Elaborarem un mapa sonor i de SMRF –Sistema de Monitorització de Radiofreqüència– per 

obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomuni-

cacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la ciutadania. 

 

18. La Vallirana culta, crítica i creativa 
 

La Vallirana republicana serà educadora en els valors cívics i la cultura és entesa com una eina de 
transformació social a l’abast de tothom.  
 

A Vallirana, la lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, ha de 
quedar establerta com un dret constitucional bàsic i ser considerada un pilar de l’estat del benestar. 
Una República que garanteixi l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, 
que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. 
Catalunya té en la seva cultura una de les millors cartes de presentació i la República és una 
oportunitat per donar-la a conèixer al món. 

Un país que es vol veure a si mateix innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la pràctica i gaudi 
de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i accés al seu patrimoni 
cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. Les polítiques públiques tenen 
com a objectiu principal el benestar de les persones. Així doncs, el desenvolupament del talent 
creatiu de les persones i l’accés en condicions d’igualtat a la producció cultural són un element 
indispensable d’aquest benestar. 

El discurs neoliberal actual redueix sovint la cultura a una mera indústria de consum l’objectiu 
principal de la qual és aconseguir beneficis o patrocinis per mantenir l’activitat creativa. D’aquesta 
manera, la cultura és sotmesa a unes regles que l’allunyen de les que regeixen altres drets i serveis 
igualment importants com la sanitat, l’ensenyament, les infraestructures o les polítiques socials. 
Aquesta visió utilitarista empobreix la creació, ja que només els productes comercials o que agradin 
als patrocinadors poden veure la llum i també impedeix l’accés igualitari a la cultura, ja sigui per falta 
de programació a tot el país o per una política de preus que esdevé una barrera. 

El poder ha intentat tradicionalment controlar el discurs cultural i als creadors i creadores ja que la 
cultura és motor de crítica, de canvi, de revolució. Malgrat tot, és gràcies a les successives 
revolucions culturals que Europa s’ha configurat com una societat democràtica i lliure. Cal dir ben 
fort que és també gràcies a la contribució de les persones que han reflexionat sobre la naturalesa 
humana que actualment podem gaudir d’una societat on el reconeixement i el respecte dels drets 
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humans és el principi rector. En aquest sentit, ni Europa ni Catalunya serien el mateix sense els 
creadors i creadores en l’àmbit de l’escriptura, la fotografia, l’art, el pensament, la música, la filosofia 
i moltes altres persones que han fet les seves aportacions a la cultura. És per això que cal continuar 
lluitant per garantir la independència de l’acte creatiu i del discurs cultural en general de les decisions 
conjunturals de la política i, fins i tot, de les pressions que sorgeixen dels mateixos sectors culturals 
(indústria cultural, professionals de la gestió cultural i la programació, etc.). 

L’excel·lència de la creació catalana ha de ser l’objectiu del conjunt de les polítiques culturals 
públiques de la mateixa manera que hom espera l’excel·lència del sector sanitari, educatiu o 
empresarial. El sistema cultural català ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i donar 
sortida al talent existent a Catalunya. Cal aconseguir, doncs, que la societat percebi i gaudeixi amb 
orgull les obres dels seus creadors i creadores actuals i el pòsit que han anat deixant els seus 
antecessors i que actualment podem contemplar mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material 
i immaterial. La creació cultural actual i el patrimoni han de ser coneguts i reconeguts pel conjunt 
de la societat catalana i valorats com un actiu indispensable. 

 

 Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania. 

 Vetllarem per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial existent en les 

seves diverses i diferents formes. 

 Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del 

municipi (sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i desenvolupament, etc.). 

 Afavorirem la creació i la innovació de qualitat per tal de superar el discurs neoliberal del mer 

entreteniment i la banalització de la cultura. 

 Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública. 

 Procurarem per l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola, així com 

la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional existents al nostre territori. 

 Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que es garan-

teixi la seva activitat. 

 Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a Vallirana i la seva interrelació de 

manera que en sorgeixi un enriquiment mutu. 

 Treballarem per a posar a disposició d’entitats i agents creatius espais d’assaigs i tallers artís-

tics per facilitar l’expressió dels seus creadors. 

 Equipaments culturals, social-

ment rendibles i sostenibles tant 

des del punt de vista energètic com 

econòmic. Cal tenir en compte la 

sostenibilitat dels equipaments 

que s’hagin de crear o reformar.  És 

el cas del Casino, que ha de trans-

formar-se en un nucli d’oci i creació 

cultural, a partir d’un projecte molt 

obert a les idees col·lectives. 

 Projectarem la creació d’un hotel 

d’entitats a l’antiga fàbrica del cotó. 
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 Establirem un projecte d’ús i funcionament del Casino i de viabilitat econòmica i cost de man-

teniment de l’equipament. 

 El Casino nucli d'oci i creació cultural. Fer-ne un projecte molt obert a les idees col·lectives.   

 Apostarem o estudiarem l’aplicació de la gestió cívica del propi Casino i de la programació 

que se’n derivi. Si apostem pels equipaments i els projectes de proximitat, cal una programa-

ció amb un alt grau de sintonia amb el territori i el sector, i també cal vetllar perquè les acti-

vitats siguin complementàries i reforcin les que genera el mateix territori mitjançant la seva 

xarxa associativa. Aquestes necessitats fan pertinent que les entitats de cada territori tinguin 

un paper important en la concreció del pla d’usos dels equipaments o serveis, com a conei-

xedores de la realitat del nostre municipi i les dinàmiques que hi actuen, incorporant l’equi-

pament a la dinàmica territorial i evitant que esdevingui un cos estrany. La gestió cívica 

aporta als projectes un valor afegit que difícilment poden aportar altres fórmules d’externa-

lització amb empreses privades. La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de gestió espe-

cífica d’un equipament de titularitat municipal en el qual les entitats participen en un consell 

de gestió de l’equipament o d’un projecte d’intervenció acordada o en algun servei concret.  

 Treballarem per fer el projecte de la nova biblioteca a l’antiga fàbrica de cotó. 

 Potenciarem la biblioteca com a centres d’informació ciutadana i com a eixos de trobada de 

la població de cada municipi. 

 Establirem un horari d’obertura més ampli de la biblioteca com a sales d’estudi en els perío-

des d’exàmens.  

 Impulsarem el consell municipal de cultura amb representació de l’Ajuntament, les entitats i 

els agents culturals locals. El consell ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i 

coordinar els treballs de les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, cul-

tura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. 

 Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les mani-

festacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del muni-

cipi, així com també les de nova creació. 

 Fomentarem la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter so-

cial, cultural, esportiu i solidari. Afavorirem que la població nouvinguda participi activament 

en les manifestacions col·lectives que configuren la personalitat del municipi. Organitzarem 

un acte anual d’acollida a les noves persones empadronades al municipi i d’un catàleg de 

serveis a la seva disposició. 

 Col·laborarem amb l’administració de la Generalitat de Catalunya per seguir treballant amb 

la integració de tots els usuaris del casal de la Gent Gran, ara casal cívic, per tal de reforçar la 

integració entre usuaris i usuàries no només de totes les edats, sinó de tots els orígens. 

 Potenciarem l’agenda cultural ja existent d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital, 

i emprant les eines de difusió 2.0 renovades. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació 

sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i festes, les novetats a les bi-

blioteques, etc. 

 Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant el web municipal, facili-

tant-los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació, artistes i 

persones autores de la resta del país. 
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 Establirem exempcions fiscals per als comerços i les indústries relacionades amb l’activitat 

cultural. 

 Fomentarem i donarem suport a la creació artística i assegurarem les condicions necessàries 

perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats 

creatives, artístiques i culturals. 

 Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, priorit-

zant la programació d’espectacles, concerts i activitats que hi estiguin vinculades. 

 Afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans. 

 Dissenyarem plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els 

consells escolars del municipi i els centres de normalització lingüística. 

 Fomentarem i impulsarem la creació artística local i promourem la presència de jovent i de 

dones creadores del municipi en el seu territori. 

 Fomentarem i potenciarem les programacions locals en l’àmbit de les arts escèniques. 

 Propiciarem l'intercanvi d'actuacions  teatrals entre Vallirana i d'altres poblacions veïnes. 

 Promourem la creació de continguts de valor afegit i afavorirem la difusió d’artistes i creadors 

i creadores locals. 

 Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació 

de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patri-

moni, material i immaterial. I això ho potenciarem en el marc de propostes transversals ca-

paces d’acabar confluint en mesures que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. Les 

polítiques vinculades a la identitat s’han de concretar enfortint el paper aglutinador del co-

merç urbà de proximitat, les propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat 

pròpia, i les xarxes associatives locals. 

 Vetllarem perquè tant en les escoles com a la ciutadania en general es faci difusió del nostre 

patrimoni, per tal de potenciar l’arrelament i el coneixement del nostre poble. 

 Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria 

del territori.  

 Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del 

patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà estimular la col·la-

boració amb els grups d’història local, la vinculació a espais de memòria –museus, centres 

d’interpretació, rutes, etc.–, la presentació d’exposicions, les visites ciutadanes col·lectives i 

el treball compartit dels organismes responsables d’educació, turisme i patrimoni. 

 Impulsarem la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat 

i en facilitarem la difusió. 

 Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la pobla-

ció per garantir un sistema sostenible a mitjà i llarg termini. Abans d’iniciar un nou equipa-

ment patrimonial, caldrà estudiar la viabilitat i racionalitat dels que ja disposa el municipi. 

 

19. Vallirana, municipi educador  
 

Els pobles i ciutats de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el dret a 
l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi 
una educació gratuïta i de qualitat. Un nou model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, 
garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels resultats educatius 
i en el qual la Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del 
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sistema productiu. Un nou model lleial als valors republicans i compromès fermament en el poder 
transformador de la societat que pot tenir l’educació per crear veritables ciutadans i ciutadanes de 
la República Catalana. 

L’educació és una peça clau per al progrés del país, i per tant, de Vallirana i de la seva ciutadania. I la 
qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat sense cap mena de discriminació. Tots els centres que integrin el servei públic hauran 
d’assumir aquest compromís. El salt de millora qualitativa del nostre sistema només serà possible 
des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat. 

El combat contra la segregació escolar ha de ser un objectiu de primer ordre en l’àmbit municipal. 
Des del nostre consistori, malgrat no tenir totes les competències en matèria educativa, podem i 
hem de liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament 
necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una política pública 
que ha de basar-se en el màxim consens i en la implementació de mesures d’acord amb les nostres 
necessitats. 

L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit 
personal, l’èxit social i l’èxit professional és un repte de primer ordre que per la seva naturalesa i 
abast no és responsabilitat únicament de les institucions educatives i de les administracions 
públiques, sinó també cal destacar el paper fonamental dels professionals. Al mateix temps, cal que 
aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies i per la societat. En definitiva, 
l’educació és una qüestió de país. 

Volem una Vallirana que continuï i ampliï  l'aprenentatge i el gaudi de la cultura en totes les seves 
formes.  Cal també prestar especial atenció a possibilitar el màxim d'assistència a les activitats de la 
nostra Masia i l'Escola de Música 'Aureli Vila'. 

 

 Incentivar 
mesures perquè 
s'implantin cicles 
formatius per tal de cobrir 
les necessitats educatives 
del nostre municipi. 

 Intensificar la 
cooperació amb 
l’administració educativa 
per atendre de manera 
correcta i acurada 
l’alumnat d’educació 
especial, tant pel que fa als 

ensenyaments obligatoris 
com als postobligatoris i a la 

seva transició al món laboral. 

 Demanar que l'Ajuntament s'impliqui en programes de gestió de reforç escolar als nens i 
nenes que ho necessitin però per part d'alumnes de grau o d'universitat. 

 Treballar per augmentar les beques de transport i menjador i ajuts en el primer cicle de 
l’educació infantil (0-3 anys) i en els ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que 
ho necessitin. 

 Optimitzar l'aprofitament de les instal·lacions escolars fora de l'horari lectiu adreçat 
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especialment als propis alumnes. 

 Fomentar que en els nostres centres educatius es treballi la diversitat familiar i sexual de 
manera transversal. 

 Donar a conèixer, impulsar i desplegar el concepte Educació 360 - Educació a temps complert, 
que proposa una perspectiva global de l'educació que tingui en compte que s’aprèn i s'educa 
arreu. 

 Assumirem, des de l’administració local, un paper de lideratge polític respecte a la promoció 

del treball educatiu integrat dels agents que intervenen en el municipi. L’escola és un espai 

privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la qual recaigui l’educació. S’han de superar 

les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris 

amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de l’educació en 

el lleure, etc., que permetin un treball educatiu d’entorn.  

 Considerarem les necessitats de les famílies i farem compatibles els requeriments laborals 

amb l’acollida dels infants als centres educatius. Per això es proposa que hi hagi centres que 

obrin des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol i que ofereixin activitats educatives de lleure. 

L’organització d’aquestes activitats aniria a càrrec dels ajuntaments amb un finançament ade-

quat del Govern de la Generalitat.  

 Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic 

i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els 

períodes de vacances. 

 Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies 

un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA no poden ser vistes des de 

les administracions com unes entitats que es limiten a gestionar uns recursos i a organitzar 

determinades activitats en els centres.  

 Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els infants en les seves primeres etapes de 

formació musical, també han de desenvolupar nombrosos projectes de cohesió social i difu-

sió artística, estenent la pràctica musical en la societat des de la infància i també com a for-

mació al llarg de la vida. 

 Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol, les escoles 

de música i les activitats de lleure (extraescolars i casals). 

 Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el lleure, abordant 

les tres potes necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finança-

ment i espais. 

 Potenciarem les xarxes creades de centres municipals d’educació especial, d’escoles bressol 

municipals, d’escoles municipals de música i arts i d’escoles municipals de persones adultes 

com a eina per compartir estratègies, coneixement i experiències; i contribuirem a la soste-

nibilitat i la millora dels centres com a foment de la qualitat educativa.  

 

 

20. La Vallirana plurilingüe 

La República ha de vetllar pel respecte dels drets individuals i col·lectius de tots els seus ciutadans i 
ciutadanes, i la llengua n’és un exemple paradigmàtic. A Catalunya es parlen prop de tres-centes 
llengües, per tant, la societat catalana és plurilingüe. I, com a tal, cal abordar la política lingüística 
garantint que ningú sigui discriminat per raons de llengua. El català i l’occità, com a llengües pròpies 
de Catalunya, han d’esdevenir vertebradores de la nova República, que ha de dotar-les de les eines 
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adients perquè es preservin en el territori que els és propi i per garantir-ne el futur. 

Cal trencar amb el model de política lingüística que hi ha hagut fins ara a Espanya i apostar clarament 
per la diversitat lingüística, perquè ni el català ni l’occità estiguin subordinats lingüísticament a cap 
altra llengua. La política lingüística del nou país serà la que decideixin els catalans democràticament. 
I, en tot cas, des d’Esquerra Republicana apostem perquè el català hi tingui un valor central 
ineludible, ja que es tractarà d’una llengua d’estat. A la vegada, el model lingüístic ha de garantir que 
cap ciutadà ni ciutadana pugui ser discriminada per raons de llengua i que cap llengua pugui ser 
imposada a ningú. 

El coneixement de la llengua catalana del 100% de la població serà una prioritat en el nou país, i ho 
ha de ser també a Vallirana.  

L’administració ha de ser capaç d’atendre la diversitat lingüística de la ciutadania mitjançant 
l’establiment regulat dels usos administratius de les llengües que es parlen a Catalunya. El català i 
l’occità, pel fet de ser les llengües pròpies de Catalunya, així com la llengua de signes catalana, han 
de ser les llengües d’ús preferent i prioritari en tots els nivells de l’administració. Alhora, les 
ciutadanes i els ciutadans han de poder ser atesos en castellà o en altres llengües si és necessari sota 
el criteri de disponibilitat lingüística. 

 L’etiquetatge de tot tipus de productes, la comunicació formal, la documentació, senyalitza-

ció i retolació serà en català  sense perjudici d’altres llengües. 

 Garantirem l’accessibilitat per a les persones usuàries de la llengua de signes catalana a tot 

tipus de productes. 

 La llengua catalana serà la llengua vertebradora i transversal de la societat catalana, sense 

perjudici de totes les altres llengües, esdevinguin oficials o no, que s’hi parlen. Cap persona 

podrà ser discriminada per raons lingüístiques. 

 Atendrem la diversitat lingüística des de l’administració, tenint en compte que els drets lin-

güístics són nominatius de la ciutadania. Des d’aquest punt de vista, cal regular els usos lin-

güístics administratius establint i diferenciant els usos de les llengües, segons sigui necessari 

i útil per a cada punt d’atenció al públic. 

 En l’atenció a la ciutadania i la retolació, l’administració caldrà que també tingui en compte 

les principals llengües que es parlen a Catalunya, segons convingui en atenció a les necessi-

tats i característiques de l’entorn social i territorial de cada punt d’atenció al públic. 

 Els mitjans de comunicació de Vallirana (en aquest cas municipials, TV Vallirana i el Viure 

Vallirana) han de reflectir la diversitat lingüística, tenint en compte les llengües que es parlen 

a Vallirana, segons convingui en atenció a les necessitats i característiques de l’entorn social 

i territorial al qual donen servei. 

 La publicitat dels mitjans de comunicació públics i privats haurà de ser expressada com a 

mínim en català.  

 Informarem i garantirem els drets lingüístics de la ciutadania. 

 Impulsarem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favo-

rables a la llengua. 

 Fomentarem l’ús del català en activitats lúdiques i culturals: televisió local, a la xarxa, con-

certs, actuacions infantils, etiquetatge, biblioteques (clubs de lectura, llibres, diaris i revistes, 

videojocs i DVD), etc. 

 Impulsarem el voluntariat lingüístic entre parelles d’estudiants, companys de treball, d’enti-

tats de persones nouvingudes i d’entitats diverses –esportives, culturals, socials... 
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 Fomentarem l’acolliment lingüístic en català: informació sociolingüística, alfabetització, cur-

sos, activitats i plans d’acolliment. 

 Donarem suport a les empreses i persones que fan atenció al públic. 

 Fomentarem el compromís i la corresponsabilitat de les empreses, les organitzacions laborals 

i els sectors professionals a l’hora d’atendre el públic en català. 

 Conscienciarem les organitzacions empresarials de la responsabilitat sociolingüística en el 

marc de la responsabilitat social empresarial. 

 Informarem i difondrem recursos lingüístics materials i de suport institucional. 

 Exigirem el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball de l’administració (funcionaris i la-

borals) i igualment l’exigirem als treballadors i treballadores d’empreses subcontractades per 

a la prestació de serveis de l’Ajuntament. 

 Organitzarem totes les qüestions que tenen a veure amb la normalització lingüística trans-

versalment, de manera que l’òrgan que se n’ocupi pugui actuar en tots els departaments. 

 Fomentarem l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, propis de l’Ajuntament.  

 En cas que el pressupost ho permeti, per a les persones usuàries de llengua de signes cata-

lana (LSC), informarem i garantirem el compliment la llei de la llengua de signes catalana, 

aprovada pel Parlament de Catalunya i publicada en el DOGC el dia 3 de juny del 2010. 

 Informarem les empreses, en el moment que sol·licitin l’autorització d’obertura o la notifi-

quin, de les obligacions lingüístiques que tenen, com també dels organismes que les poden 

ajudar a resoldre tant el compliment de la legislació vigent com l’ús prioritari del català com 

a llengua de qualitat i modernitat. Verificar, en el moment de la concessió de llicències i per-

misos, que realment es compleix la normativa. 

 Incorporarem clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, la signatura 

de convenis, els crèdits i els avals atorgats per l’Ajuntament. 

 Sol·licitarem la tramitació en català de tots els processos judicials en què prengui part l’Ajun-

tament. 

 Inclourem, a banda de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural, clàusules de 

normalització lingüística en els convenis amb les entitats i oferirem el suport tècnic necessari 

per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin. 

 Difondrem, a més de les mesures previstes al PMNL des de les àrees municipals relacionades 

amb l’activitat econòmica i de consum, les subvencions que la Generalitat Valenciana, la de 

Catalunya i el Govern de les Illes Balears concedeixen a les actuacions normalitzadores i do-

narem ajuts als comerços i a les empreses del municipi que avancin en l’ús del català. Infor-

marem que els departaments que atorguen llicències d’obertura de negoci poden gestionar 

ajudes i oferir el suport necessari –econòmic o tècnic. 

 Informarem les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa d’un punt d’atenció que 

les pot ajudar a incorporar el català en el seu treball quotidià. 

 Seguirem fomentant el programa “Voluntariat per la llengua”. 

 Promourem plans d’entorn municipals per promoure l’ús del català com a llengua comuna i, 

per tant, com a eina integradora i de cohesió social de l’alumnat i les famílies del municipi. 

 Promourem plans d’acollida municipals que estableixin un protocol per a les persones es-

trangeres que arribin al municipi, d’acord amb el Pacte Nacional per a la Immigració. 
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 Informarem i difondrem les activitats, els plans d’acolliment i els materials creats per la Ge-

neralitat de Catalunya entre la població nouvinguda, tenint en compte, però, que en aquest 

sector de la població hi ha una forta fractura digital. 

 Vetllarem per l’ús del català en tots els mitjans de comunicació local, sense perjudici d’afegir-

hi altres llengües si es valora com a necessari.  

 Crearem campanyes pròpies –o difondrem les de la Generalitat de Catalunya– mitjançant 

accions publicitàries i accions de divulgació, aprofitant dates assenyalades o actes significa-

tius i multitudinaris, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística i la 

Generalitat de Catalunya. 

 Prioritzarem la programació d’espectacles, concerts i activitats culturals en català, especial-

ment els adreçats als infants. 

 Vetllarem per la qualitat lingüística dels espectacles culturals que s’ofereixin al municipi, i 

promourem actes conjuntament amb entitats que treballin per la llengua i la cultura catala-

nes. 

 Afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara trobades de 

corals, esbarts, diables, intercanvis d’esplais, agermanaments, etc., especialment les adreça-

des als infants. 

 

21. Per una Vallirana on la comunicació sigui objectiva i independent 
 

Els mitjans de comunicació locals de Vallirana han de tenir un paper preeminent i fer possible el bon 
funcionament de la comunicació social i del sistema democràtic. Per això, cal potenciar-ne la qualitat 
i els continguts, fixant-nos en els models de referència europeus i mundials. En l’era de la postveritat, 
els mitjans de comunicació públics, de manera especial, han de tenir un paper rellevant per garantir 
la veracitat de la informació i el pluralisme ideològic. 

 

 Garantirem la independència dels mitjans públics, sense control polític del govern. Cal crear 

consells de comunicació locals, amb la participació de persones representatives i de prestigi 

reconegut, que gestionin els mitjans de comunicació públics amb vocació de servei a la co-

munitat i d’acord amb el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública. Els 

òrgans de govern o de gestió d’aquests mitjans no han de tenir cap relació jeràrquica amb els 

gabinets de comunicació dels ajuntaments o amb les regidories. 

 Defensarem la prestació dels serveis de comunicació de proximitat com una necessitat per a 

la cohesió social i territorial dels nostres pobles i ciutats, i per fomentar l’ús de la llengua 

catalana. 

 L’avenç tecnològic que s’està produint en el sector permet que el consum audiovisual es di-

versifiqui entre les diferents plataformes i pantalles. Els continguts dels mitjans catalans han 

d’estar presents arreu per facilitar-ne l’accés als consumidors. 

 Estudiarem la possibilitat de crear un conveni amb l’Institut Vall d’Arús per treballar contin-

guts audiovisuals per part dels alumnes i emetre’ls sota demanda per Internet. 

 
Comunicació de l’Ajuntament 
 
La informació de tot allò que passa al municipi és clau perquè la relació entre la institució i la 
ciutadania sigui al més propera, fluïda i clara possible. 
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L’objecte de la comunicació municipal és donar informació de servei a la ciutadania i retre comptes 
de tot allò que fan el govern i l’oposició. Aquesta comunicació ha de ser clara i donar resposta a les 
necessitats de tota la ciutadania. Per tant, s’ha d’adaptar als diversos canals i/o mitjans per arribar 
als diferents perfils de la ciutadania. 
 

 Elaborarem un pla de comunicació del municipi, que inclogui un pla específic per a la comu-

nicació institucional de l’Ajuntament, tant del govern com de l’oposició i dels mitjans de co-

municació públics que hi pugui haver. 

 Redissenyarem el servei de comunicació local per treballar de manera més transversal i adap-

tada a la realitat, que inclogui la utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials.  

 Potenciarem el butlletí municipal electrònic setmanal com a eina d’informació a la ciutada-

nia, perquè sigui un referent informatiu de la comunitat. 

 Obtindrem les dades de contacte de tota la ciutadania que ho autoritzi, d’acord amb la Llei 

de protecció de dades, per tal de: transmetre el butlletí municipal amb les notícies de cada 

dia, enviar per correu electrònic informacions ciutadanes (informació d’actes, agendes, invi-

tacions, etc.) i transmetre, mitjançant missatges al telèfon mòbil, les informacions puntuals i 

concretes necessàries. 

 Implantarem l’ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions internes i externes de 

l’Ajuntament. 

 
Mitjans de comunicació locals 
 
Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la creació i difusió 
d’informació. 
 
La proximitat, el rigor i la dedicació dels comunicadors que els fan, de vegades d’una manera altruista 
i no, els converteixen en un dels principals eixos de cohesió social i cultural. 
 
Aquests mitjans responen a un interès públic que va molt més enllà de l’interès econòmic. Molt 
sovint limitats de recursos, donen un servei cabdal per mantenir la identitat dels municipis en un 
món global i fan una funció social d’accés a la informació i a la cultura des de la proximitat. 
 

 Arribarem a acords amb municipis propers (per exemple, en l’àmbit comarcal) per tal de pro-

duir continguts de manera conjunta. 

 Potenciarem les retransmissions en directe de diferents esdeveniments del municipi, aprofi-

tant les facilitats de les noves tecnologies i de les xarxes socials. 

 
22. La memòria històrica de Vallirana 

Els municipis de la República Catalana han de ser un referent al món de la memòria democràtica, la 
defensa dels drets humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la 
condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual 
no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. La 
República haurà de ser exemplar en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels 
règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors 
i reparar els danys a la seva família.  



36 

 

Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes i dones que, 
al llarg dels darrers dos segles, han lluitat –i sovint ho han pagat amb la seva vida– per assolir una 
societat més justa i lliure. 

 

 Establirem i crearem espais i centres de memòria on es puguin veure les accions i els fets 

durant tota la dictadura franquista. 

 Promourem a tot el territori xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast i les conse-

qüències de l’aixecament militar del 17 de juliol que va donar peu a la Guerra Civil, així com 

l’explicació de les accions fetes i les que falta per fer i promoure per complir els conceptes de 

veritat, justícia i reparació, a fi de restablir la dignitat de les persones represaliades i potenciar 

les polítiques de no repetició. 

 Mantindrem contacte permanent i col·laboració amb totes les entitats memorialistes del 

país. 

 
23. La Vallirana equilibrada i ben connectada 
 

Amb la Vallirana republicana volem impulsar el redisseny d’un model territorial més equilibrat que 

faci que el nostre municipi sigui més habitable, que tingui més bona relació amb l’entorn i que el 

nostre poble gaudeixi de les mateixes oportunitats que qualsevol altre ciutat. Un país divers, ben 

connectat, amb transports públics eficients i amb infraestructures al servei de l’economia productiva 

sostenible, verda i circular. Uns pobles, barris i ciutats on tothom pugui viure amb benestar i tingui 

l’oportunitat d’accedir a un habitatge digne a preus raonables. 

Amb la Vallirana republicana implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i 
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integral que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural 

de qualitat. Apostarem decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del 

residu, impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, promourem una 

nova cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una política integral de gestió del territori que 

possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals i agroforestals. En un planeta 

on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la responsabilitat de 

canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats 

de les generacions futures. D’aquesta manera, una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant 

el repte de la transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de 

contribuir als objectius generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència 

energètica. I també per promoure l’autoconsum. 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que 

esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. No podem destriar o separar, per exemple, la 

igualtat d’oportunitats de les polítiques de transport públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni 

l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi saludable, ni la gestió dels recursos naturals de 

l’activitat econòmica. La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es 

pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, 

de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la 

ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 

Vallirana s’ha de veure com a part d’un sistema agrourbà i ambiental en interacció, i aquest punt de 

vista ha de regir el nostre plantejament a l’hora de dissenyar el nostre poble per tal que contribueixi 

a un nou model de desenvolupament orientat a la millora constant de la qualitat de vida de la 

ciutadania. 

Ja no és qüestió de “comptabilitzar” desenvolupament i sostenibilitat, es tracta que, en ple segle XXI, 

ja no podem separar la idea de desenvolupament de la de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal 

actuar localment en conseqüència. Des dels ajuntaments, Esquerra Republicana assumeix el repte 

que la sostenibilitat –en tots els sentits– formi part del desenvolupament integral de pobles, viles i 

ciutats del nostre país, amb total coherència i responsabilitat. 

 El nostre Ajuntament traçarà estratègies de desenvolupament local sostenible que aniran 

més enllà de la durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o 

ambientals. Aquestes estratègies han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambi-

entals i territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a l’assoliment d’un model de 

desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables. 

 Ens proposem crear les condicions necessàries per aconseguir una economia verda i circular, 

fomentant la producció local i el consum de proximitat i de quilòmetre zero, mitjançant el 

planejament general i la cooperació intermunicipal. 

 

Amb la Vallirana republicana propugnem una educació basada en el respecte pel medi, l’explotació 

eficient i sostenible dels recursos agraris i naturals, vetllem per la qualitat de l’aigua i l’aire a les grans 

ciutats.  
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 Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural de Vallirana com a 

element que configura la identitat local i la potenciarem com a generadora d’atractiu turístic 

i d’activitat econòmica. 

 

Cal, en primer terme, que els ajuntaments governats per Esquerra Republicana siguin molt estrictes 

en l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant fins i tot quan, més enllà de l’estricta 

obligació legal, sigui recomanable subjectar un pla o projecte a avaluació ambiental per voluntat 

política. 

● Impulsarem una planificació harmònica entre els usos humans, la funcionalitat i el patrimoni 

natural que garanteixi un medi local –urbà o natural– de qualitat, i que esdevingui un pol 

d’atracció d’activitats de qualitat. 

● Apostarem per un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb uns 

centres urbans forts i cohesionats i ben relacionats amb les urbanitzacions. Promourem una 

planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el paisatge, els espais 

protegits, les capacitats productives del sector primari i de la indústria de transformació de-

rivada de la producció agroalimentària. 

● Ordenarem les hortes marginals per dignificar-les i que esdevinguin un element enriquidor 

del paisatge periurbà. 

 

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, 

especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. L’estratègia 

de residu zero persegueix, d’una banda, produir cada cop menys residus i, de l’altra, aconseguir que 

la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament.  

Des de Vallirana propugnem l’elaboració d’un pla amb els recursos adients, que permeti apostar 

decididament per una transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació de l’ecodisseny, 

processos de gestió innovadors i la implantació de les TIC, dins d’una clara visió i implantació de 

sistemes d’economia circular. 

● Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les 

polítiques de reciclatge. 

● Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el 

comerç local per avançar cap a aquests objectius. 

● Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la recuperació dels hà-

bits tradicionals no malbaratadors de recursos –cabàs, bossa del pa, etc. 

● Crearem a la deixalleria un dipòsit de vaixelles i coberteries de lloguer simbòlic per a perso-

nes i entitats que vulguin fer-les servir i així evitant la compra i l’ús de vaixelles i coberteries 

de plàstic o d’altres materials més cars i contaminants. 

● Crearem també un espai per aprendre a reparar petits electrodomèstics per tal d’evitar la 

compra d’un de nou i ser conscient de l’estalvi econòmic i residual que comporta la reparació.  

● Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de 

sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitarem la tasca al comerç amb asses-

sorament i suport tècnic directe. 



39 

 

● Incorporarem els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per l’ecodis-

seny i fent que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir 

els productes que no són viables d’integrar un altre cop en el medi o transformar en un nou 

producte o energia. 

● Impulsarem els sistemes de retorn d’envasos i productes usats, d’acord amb la responsabili-

tat ampliada del productor (fabricant), especialment per als productes no reparables, ni re-

utilitzables, i per a les restes de productes de difícil gestió i/o perillositat. 

● Implementarem un pla específic de millora de l’eficiència del sistemes de gestió de residus 

urbans (segregació en origen, recollida selectiva, gestió ecoparcs i de tractaments finalistes), 

per tal d’incrementar significativament els radis de recuperació i reciclatge. Es valorarà la 

implantació total o parcial de sistemes o combinació que funcionen amb èxit amb altres pa-

ïsos del nord d’Europa, sempre tenint present la necessitat d’adaptació a les característiques 

de la cultura i del nostre territori i amb la realització de proves pilot en municipis represen-

tatius. 

● Posarem l’èmfasi de les polítiques de residus en la prevenció en lloc de la gestió i el tracta-

ment. 

 

Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és avaluar i ser conscients 
del consum energètic del país, desbocat tant en termes relatius com absoluts, que ens ha portat a 
un gran malbaratament d’energia amb un elevat consum per càpita. Tot això, amb un 95% de 
dependència de l’exterior (importació de combustibles fòssils, petroli, gasolines i gas fòssil), és 
econòmicament desastrós. 

La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model: 

■ En primer lloc, en la producció de l’energia, substituint els combustibles fòssils per fonts re-

novables i locals en compliment dels objectius de la Unió Europea en matèria d’energia. 

■ En segon lloc, i des dels governs locals, encara més important, en la forma d’utilitzar i gesti-

onar l’energia, tant en el terreny públic com privat, tant en l’àmbit residencial i comercial com 

industrial. 

La biomassa i els captadors solars ja són un clar generador d’economia local i supramunicipal. En 
tenim exemples clars on s’han implicat tots els agents (treballadors i treballadores, propietaris i 
propietàries, i administracions) i que generen riquesa i treball. Cal, doncs, un compromís clar des 
dels governs locals (ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, diputacions) i posar els 
recursos i incentius perquè es puguin impulsar. 

● Auditarem les despeses energètiques dels pressupostos municipals en matèria de submi-

nistraments i elaborarem un pla estratègic de millora i estalvi energètic del municipi. 

● Fomentarem la introducció de mesures de foment, i incentivació en els sectors privats: com 

ara auditories energètiques gratuïtes, bonificacions fiscals i subvencions. 

● Una de les prioritats serà la formació de personal tècnic (especialment de les administracions 

locals) que pugui efectuar tasques en relació amb la transició energètica. També impulsarem 

plans d’ocupació local i/o farem convenis amb els àmbits implicats, per tal d’afavorir la pre-

paració del sector. 

● Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les potencialitats 

del nostre municipi. 

● Fixarem objectius d’emissions, eficiència i renovables a curt i mitjà termini. 
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● En compliment de la normativa europea, els nous edificis públics hauran de ser de consum 

gairebé zero (nZEB), és a dir, dissenyats amb criteris ambientals –bioclimàtics i de funciona-

litat. Promourem modificacions en les instal·lacions municipals per anar incorporant criteris 

de sostenibilitat. 

● Fomentarem amb normativa i subvencions la instal·lació de punts de recàrrega vinculats per 

a vehicles elèctrics, tant en apartaments públics com privats. 

● Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles elèctrics o de baix consum. 

● Fomentarem, mitjançant subvencions directes o bonificacions de l’impost d’obres, la incor-

poració d’energia solar tèrmica en els municipis en què encara no és obligat i altres mesures 

d’estalvi energètic als edificis construïts. 

● Promourem, allà on sigui adient, els miniparcs eòlics i/o de captadors solars en terrenys o 

instal·lacions públiques, promovent especialment la participació ciutadana en la inversió lo-

cal. 

● Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció pú-

blica –habitatges o polígons–, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, extensiu a sostres 

privats. 

● Farem, on s’escaigui, estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa –per a 

producció de calor o mixta elèctrica/calor. 

 

En l’àmbit de l’escalfament global, la Vallirana republicana també han de corresponsabilitzar-se dels 

efectes que poden tenir les seves emissions. En aquest sentit, l’augment de la mobilitat tant de 

persones com, especialment, de mercaderies ha estat un fet exponencial en els darrers anys que, a 

més de representar un increment d’emissions en el sector més crític, presenta problemes de 

mobilitat, congestió, accidentalitat i, fins i tot, sobre la salut de les persones. Per això, la lluita per un 

medi de qualitat ha de ser una constant en les polítiques locals d’Esquerra. 

● Promourem la pacificació i progressiva disminució del trànsit a Vallirana, especialment 

després de l’obertura dels túnels de la Variant, tot prioritzant el transport públic. Millorarem 

conseqüentment el transport públic, les zones per a vianants dels centres urbans, 

implementarem aparcaments dissuasius, limitarem el trànsit en dies amb contaminació, etc. 

● Promourem les implantacions industrials i productives baixes en emissions de carboni. 

● Estendrem els controls sobre la contaminació acústica i completarem el desplegament de la 

llei allà on encara hi hagi mancances, dotant de mitjans tècnics i humans. 

 

Educació en la sostenibilitat 

● Elaborarem campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la nos-

tra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personals de la ciuta-

dania, fent especial èmfasi en la cultura energètica i la transició cap al 100% renovable. 

● Fomentarem el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, 

del coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, de l’impacte 

de les emissions, etc. 

● Promourem, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a la consci-

enciació ambiental de la ciutadania, preferentment centrat en l’energia i el seu ús. 
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● Promourem la creació de nous horts urbans i dignificarem aquells que estiguin en situacions 

irregulars o en males condicions. 

 

L’aigua és un bé preuat i escàs i Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs limitat. Aquesta 

evidència ja s’ha pogut corroborar amb períodes de sequera severa, que han posat en tensió el 

sistema d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situació amb falses i costoses solucions, cal 

trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més competitiva i menys costosa possible. 

D’una banda, la gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorar-ne l’eficiència, sinó que també 

és aplicar mesures que ajudin a millorar-ne la sostenibilitat: 

● Treballarem amb un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització 

d’aigües depurades o de menor qualitat per als usos que ho permetin –reg, neteja de vials, 

etc. 

● Fomentarem la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el veïnat –

filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega... 

● Elaborarem una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment 

d’actituds. 

● Controlarem la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com la de les 

piscines públiques. 

● Elaborarem un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels recursos 

hídrics locals. 

● Estudiar la possibilitat de la municipalització del servei d’abastament. 

● Promoure estudis de tarifació perquè el consum sigui més racional (trams adaptats a les ne-

cessitats del nostre municipi o eliminar quotes de consum mínim). 

● Fomentarem i impulsarem la implantació de noves tecnologies més eficients a les petites i 

mitjanes empreses, promourem la cooperació i el compartir infraestructures, especialment 

en el cas de polígons industrials. 

● Fomentarem la minimització i l’ús intel·ligent en el consum d’aigua a les llars, impulsant les 

iniciatives d’innovació tecnològica en la millora de l’eficiència. 

● Impulsarem l’optimització energètica i de generació de residus en tot el cicle de l’aigua, mit-

jançant l’impuls de noves tecnologies i processos innovadors, especialment en el cas de les 

depuradores urbanes. 

 

Les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els animals, el seu 

reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. De fet, la nostra societat ha anat 

canviant i evolucionant en aquest sentit i en bastants aspectes, ja que es van desenvolupant 

diferents programes als municipis, tot i així hem de fer un pas més enllà. 

Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una 

societat més sensible, responsable i respectuosa i que repercuteix positivament a la salut i a la vida 

de les persones. En definitiva, una comunitat que els respecta, els estima, els acull i els integra 

esdevé una societat més completa, sensible i cohesionada.  

Des de l’àmbit municipal, cal portar a terme polítiques actives d’interès social, que tinguin en compte 
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les persones que viuen soles, persones d’edat avançada, amb risc d’exclusió social o d’altres i que 

mantenen un fort vincle amb els animals amb qui conviuen, facilitant aquestes relacions amb 

impacte positiu en la qualitat emocional i psíquica de les persones. 

● Elaborarem programes transversals i interdepartamentals dins de l’Ajuntament per a poder 

coordinar totes les actuacions relatives al benestar animal. 

● Revisarem les ordenances municipals per adequar-les a una nova i major sensibilització vers 

els animals. 

● Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar activitats i 

actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de companyia, domès-

tic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc. 

● Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i hi ens coordinarem. 

● Educarem per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers, activitats o campa-

nyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació amb especial incidència als centres 

educatius.  

● Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de la ciutadania 

pel benestar dels animals amb accions on s’exposin els avantatges i beneficis que se n’obte-

nen. Cal socialitzar la necessitat de l’adopció, el no abandonament i la tinença responsable 

dels animals de companyia. 

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

● Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació sobre malal-

ties...). 

● Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc., derivades de la presèn-

cia d’un animal casa amb informació contrastada. 

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

involucrat. 

● Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís si s’escau dels gossos que 

viuen en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament. 

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

● Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l’ús respec-

tuós de l’espai públic. 

● Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la reco-

llida dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les adopcions. Or-

ganitzarem projectes d’educació i de difusió i mantindrem un diàleg constant i constructiu 

entre institucions i associacions locals o persones animalistes. 

● Establirem a cada municipi un pressupost de mínims destinat a la gestió d’animals abando-

nats i colònies controlades de gats. 

● Formarem els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i la gestió de 

casos de recollida, accidents i maltractaments. 

● Treballarem per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades de 

gats existents. Dignificarem els espais amb senyalitzacions i, si s’escau, amb casetes refugi i 

dispensadores d’aliment i aigua. 
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● Emprarem mètodes no agressius (colomars, anticonceptius...) per a les aus. Controlarem la 

reproducció i la població de les aus mitjançant l’ús de menjar amb anticonceptiu incorporat, 

l’accés a colomars on es puguin retirar els ous i la prohibició d’alimentar-los fora dels llocs ja 

establerts i habilitats per a aquest ús. 

● Farem campanyes d’informació contrastada científicament al ciutadà sobre la innocuïtat que 

té compartir l’espai urbà amb les aus i especificant les situacions reals de risc que se’n poden 

derivar (al·lèrgia declarada a la ploma, ingesta de deposicions pels infants, etc.).  

● Farem activitats amb teràpies assistides amb animals i crearem un equip de voluntariat es-

pecífic per participar en activitats relacionades amb les teràpies i activitats assistides amb 

animals. 

● Crearem un programa específic municipal d’ajuda per a persones en una situació temporal o 

permanent que els impedeix garantir la cura adequada dels seus animals de família. 

● Facilitarem l’accés puntual a les residències i centres de dia de l’animal acompanyant el seu 

propietari en el darrer tram de la seva vida. 

● Impulsarem campanyes entre els propietaris d’animals, especialment entre la gent gran, del 

que pot suposar no deixar instruccions al testament i el llegat per a la persona que aculli 

l’animal de les despeses de manutenció i veterinàries. Amb aquesta mesura, es prendria 

consciència del futur que li pot esperar a l’animal en cas de mort del propietari i s’evitarien 

abandonaments. 

● Col·laborarem amb els professionals veterinaris per ajudar les persones amb pocs recursos 

mitjançant campanyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes, segons els recursos de cada 

persona, i gratuïtes per a les associacions. 

 

23. L’urbanisme de Vallirana  
 

L’urbanisme és la cara visible d’un municipi. Juntament amb el medi natural fa que el lloc on vivim 
ens sigui més o menys agradable. El seu planejament és l’eina que fa possible la seva configuració. 
Per tant, no el podem deixar només en mans d’unes poques persones, per molt expertes que siguin, 
sinó que els processos de participació i decisió ciutadana han de ser reals i no només teòrics. Un 
control i una transparència que permeti un creixement racional i eviti noves bombolles. 
 

● Les actuals normes urbanístiques, de l’any 1987, necessiten una revisió global. Cal tenir en 
compte que la tercera fase de la variant afectarà a alguns veïnatges de la zona sud del terme 
municipal. Un planejament que contempli la reserva de sòl per a habitatge social així com 
també que es vetlli per el compliment de les disposicions establertes a tal efecte. Un 
planejament actualitzat que no contempli obrir noves zones urbanes, ni augmentar la 
densitat de l’edificació, sinó potenciar les actuals. 

● La dispersió urbanística del municipi fa que aquest estigui repartit en molts veïnatges (mal 
anomenats barris). En la propera legislatura s’han de resoldre tots els seus dèficits de serveis, 
que després de tants anys encara perduren, així com programar el manteniment d’aquest 
serveis. Un manteniment que contempli també el control de la vegetació amb creixement 
ràpid, tant de zones públiques com privades. Un urbanisme que afavoreixi l’associacionisme 
veïnal i promogui la ubicació de centres cívics als veïnatges per afavorir la seva cohesió 
social. 

● Un urbanisme que respecti, protegeixi i reivindiqui els elements del nostre patrimoni 
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arquitectònic, tant el de la zona urbana com el de l’arquitectura rural, que són la part visible 
de la nostra cultura, i que estan relacionats al nostre mapa-inventari del patrimoni cultural 
actual. 

● Cal seguir facilitant i incentivant la instal·lació de plaques solars d’acord amb les tendències 
actuals d’estalvi energètic. També caldrà establir unes directrius d’estalvi d’aigua en els 
habitatges amb grans jardins i horts, i promocionar la captació d’aigua de pluja.   

● Amb l’alliberament de bona part del trànsit del carrer Major cal tenim l’oportunitat de 
redissenyar el centre urbà fent-lo més amable, un espai comú de relació i integració per 
acollir a tots els nostres conciutadans en el comerç i serveis, afavorint una vida local més 
intensa.   

● Necessitem un urbanisme ambientalment i econòmica sostenible, en el que es prioritzi la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans, que contempli espais públics de convivència. Un 
territori equilibrat i racional en els seus usos; urbà, natural, industrial, agrícola, serveis... i en 
la seva imatge, entre el gris del ciment, el blau del cel i el verd de la muntanya. 

 
24. Per una Vallirana amb el carrer Major que ens mereixem 

 
Tenint en compte que la necessitat de disposar del carrer Major per a la ciutadania és un tema 
reivindicat des dels anys seixanta i després de 31 anys de gestions i obres en el tema de la seva 
variant, finalment, aquesta ben aviat entrarà en servei. Si sumem el fet que això permetrà a 
l’Ajuntament tenir-ne la titularitat i, per tant, decidir sobre l’eix viari i ciutadà més important del 
municipi. I sabent que amb això podrem dissenyar de nou aquest vial, cosa que ens permetrà 
configurar el model del nostre poble en els propers anys, que és un tema central que afecta 
directament i indirecta a tota la població. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des d’Esquerra proposem un carrer Major amb menys cotxes i més persones, a partir de les següents 
fórmules i propostes: 
 

● Concebre les voreres pel què realment han de ser, per caminar-hi, per un nou arbrat i espais 
verds, per  activitats de restauració i altres de tipus comercial i cívic, etc...   

● Recuperar els aparcaments a la calçada, allà on es disposi de prou espai per a ocupar-la, en 
règim de zona blava, gratuïtament i per un màxim de dues hores. 
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● Incentivar l’ús del Vallibús des de zones d’aparcaments repartides per tot el poble, com ara 
al parc central, ampliant l’aparcament del carrer de l’hostal, el de les Monges o estudiant 
noves ubicacions.  

● Limitar la velocitat a 30 Km/h i construir passos zebra a nivell elevat, per millorar la seguretat 
i afavorir la mobilitat de les persones. 

● Consensuar aquestes mesures  amb la ciutadania, a qui se’ls explicarà els seus beneficis i la 
impossibilitat d’arribar en cotxe a tot arreu. 

 
25. Cap a una mobilitat equilibrada a Vallirana 

 
Vallirana compta amb prop de 15000 habitants repartits per un ampli entorn on la dependència 
del vehicle privat per a poder-se desplaçar és massa sovint una obligació i la única opció possible. 
A partir d'aquesta realitat, entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements 
clau a l’hora d’aconseguir equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans i 
ciutadanes del nostre municipi. 
 
En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana optem per unes polítiques locals basades en el 
reequilibri d'usos en la mobilitat de les persones i de les mercaderies. 
Cal tenir present que el transport públic col·lectiu és més eficaç i econòmic que el cotxe en el 
centre urbà. Hem d'aconseguir una millora en l'aproximació amb transport públic des de les 
nostres urbanitzacions al centre de poble, tot estenent, també, la línia d’autobús interurbà. Per 
això proposem: 
 

● Seguir treballant insistentment per a la inclusió de Vallirana a l'Àrea Metropolitana a tots 
els efectes. 

● Augmentar l'horari del servei de Vallibús i la seva efectivitat. 
● Crear nous espais d'aparcament, propers a l'eix comercial, però també a la zona sud del 

poble, per facilitar l'ús de transport públic a les urbanitzacions. Les línies d’autobusos 
interurbans haurien d'arribar fins El Lledoner. 

● Establir una zona privada i una part de zona pública a l’aparcament de la rambla de la 
Sobirania. 

● Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques. 

● Optimitzarem els temps dels semàfors per a vianants. 

● Integrarem paisatgísticament les vies de vianants per dignificar-les i fer-les més atractives. 

Volem poder anar caminant des de Casetes de Can Julià fins a Cervelló per una única vorera.  

● Promourem els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari (carsharing) 

–un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles– o d’altres. 

● Promocionarem els pàrquings compartits. 

● Implantarem les àrees de Petó i Adeu, com a zones d’aparcament reservades (durant l’horari 

d’entrada i sortida dels centres escolars), perquè les famílies que duen els infants en vehicle 

privat puguin estacionar durant uns minuts, sense que això interrompi el trànsit en la zona 

immediata al centre escolar. Aquestes àrees poden combinar-se horàriament amb zones bla-

ves o de càrrega i descàrrega 

● Dignificarem les parades de transport col·lectiu públic urbà pel que fa a seguretat, comoditat 

i informació. 
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● Ampliarem i millorarem el servei de transport públic municipal i intermunicipal. Crearem, on 

sigui possible, carrils especials per a la circulació del transport públic. 

● Millorarem els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els punts 

d’atracció principals del municipi. 

● Farem un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport públic.  

● Controlarem les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 

● Controlarem la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració de mapes de soroll. 

● Asfaltarem amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll. 

● Utilitzarem vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.  

● Establirem bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 

● Elaborarem plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS). 

● Definirem i estudiarem els indicadors de mobilitat local i supramunicipal. 

● Difondrem activitats o promocionarem dies o setmanes temàtics relacionats amb la mobili-

tat. 

● Impulsarem tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius del municipi. 

● Organitzarem campanyes sobre seguretat viària. 

● Elaborarem enquestes sobre els hàbits de mobilitat amb perspectiva de gènere. 

● Efectuarem estudis sobre els costos de la mobilitat local i intermunicipal. 

 

26. Per una Vallirana que garanteixi un habitatge digne per a tothom 
 
Des d’Esquerra Republicana, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració 
de l’espai cívic. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una 
de les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que els plans d’habitatge no 
van resoldre, per una dinàmica de preus conseqüència directa del model econòmic. En l’escenari 
postcrisi, evitar l’exclusió social residencial derivada dels desnonaments ha esdevingut la principal 
prioritat de qualsevol política d’habitatge.  

 
Tot i que sempre hi ha problemes 
relacionats amb l’habitatge en un 
municipi, no és fàcil definir polítiques 
municipals al marge dels plans 
d’habitatge de la Generalitat i, 
lamentablement, de l’Estat, que, 
malgrat els estatuts d’autonomia 
segueix fent plans d’habitatge 
emparats en l’article 149.1.13 de la 
Constitució, en matèria de planificació 
general de l’activitat econòmica. 
 
Tot i això, sempre és en un municipi on 

es concreta la demanda d’habitatge, els 
problemes d’accés, on hi ha teixits urbans degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, 
infrahabitatge, entramat d’interessos pocs clars, sobreocupacions de pisos i la problemàtica 
derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al 
pagament del lloguer. 
Dit això, els ajuntaments poden dur a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la política 
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d’habitatge com a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística. 
 
L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que 
en un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per 
això, per a Esquerra Republicana l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que 
vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l, perquè l’habitatge és un dret i una 
necessitat i no un valor de mercat. També cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en 
la mesura que l’administració local hi pugui intercedir. 
 
Vivim un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys, hem passat de 
la construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual. 
 
Cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei de 
diverses generacions, i defensar que la producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern 
tornar a començar cada deu o quinze anys per la seva desqualificació que fa que tot l’esforç públic 
es dilueixi en el no-res i els habitatges s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no haguessin 
estat protegits. És estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en la compra de sòl i col·laborar 
amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda 
lliure. L’habitatge protegit ha de complir el mínim, és a dir, que la renda de lloguer no superi el 30% 
de la renda familiar. Aquest criteri ha de ser la base de qualsevol política d’accés a l’habitatge de 
caràcter social. 
 
En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edificis per millorar al màxim les seves prestacions, 
perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional programàtic, confort i eficiència amb la 
mínima demanda energètica, i en els quals es puguin incorporar tantes energies renovables com 
sigui possible. L’aposta per energies renovables és la de futur clau per evitar casos de pobresa 
energètica. 
Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per 
aconseguir la millora de les prestacions dels edificis, la protecció del patrimoni, la gestió racional del 
parc d’habitatges i l’eficiència energètica. 
 
Els ajuntaments podem preservar el sòl i els parcs d’habitatge mitjançant la promoció de l’habitatge 
protegit amb règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple 
el dret de superfície, la concessió administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu. Ateses les 
dificultats financeres locals d’invertir en la compra de sòl, i la tendència dels plans d’habitatge de 
manera recurrent a establir terminis de qualificació molt curts, l’única manera de garantir un estoc 
social al servei de diverses generacions, sense que l’habitatge s’incorpori al mercat de renda lliure 
és aquest, col·laborant de retruc a la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que 
en perdi, però, la qualificació. 
 
Des d’Esquerra Republicana, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local 
i nacional, les cooperatives d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i 
habitatge, ponderant un equilibri raonable en els diferents usos possibles de les cessions 
d’aprofitament urbanístic, atesa la dialèctica històrica entre la utilització que se’n fa per finançar 
inversions i despesa corrent o amb destí a polítiques d’habitatge. 
 
El pla local d’habitatge previst en la llei del dret a l’habitatge com a eina més específica que d’altres 
és l’instrument adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge en l’àmbit local; sempre 
ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i les necessitats i els programes a 
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desenvolupar de manera coordinada amb els plans urbanístics.  
Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment que 
permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb 
informació de preus, transaccions, superfícies, esforç familiar, etc., és rellevant per a l’actualització 
del pla. 
La diagnosi del pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda, 
gènere, franges d’edat i famílies en risc d’exclusió residencial per al correcte disseny dels programes. 
 

● Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar habitatge 

buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament de Catalunya, així com 

el decret llei 1/2015. La mobilització de l’habitatge buit davant l’ampliació desmesurada del 

parc d’habitatges és l’eina clau per al futur. 

● Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc d’habi-

tatge destinat a polítiques socials en vint anys), mitjançant les reserves adequades de sòl en 

el planejament destinades a habitatge protegit, d’acord amb la realitat del nostre municipi. 

● Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova 

construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB de cessió d’habi-

tatges desocupats per al lloguer social. Protocols per sancionar els habitatges buits de ma-

nera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social mitjançant un conveni de cessió 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya). 

● Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en 

cas que es produeixin. (Posada en funcionament de la taula d’emergències social i oficina de 

mediació Ofideute a cada municipi, a més dels ajuts al pagament de l’habitatge previstos).  

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

d’Inserció). 

● Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’ha-

bitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits 

allà on sigui necessari, i també per raons d’eficiència energètica. Posarem en valor tot el parc 

construït minimitzant els nous desenvolupaments. 

● Centralitzarem tots els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge conveniades amb la 

Generalitat. 

● Elaborarem protocols municipals d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el proto-

col sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit.  

● Vincularem les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai públic i la prevenció de la 

pobresa energètica amb accions com els plans d’ocupació per millorar aspectes energètics 

d’habitatges socials. 

● Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limi-

ten el lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria 

urbana.  

 
27. Seguretat i protecció civil. Vallirana segura. 

 
Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també 
més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de 
gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En aquest sentit, en la despesa 
social tindrem en consideració la inversió en seguretat i, per extensió, en convivència. 
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Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que hem de 
treballar de manera transversal en el conjunt de les polítiques en la nostra Vallirana. La seguretat 
és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals s’ha de 
concebre, per posar-la en valor com a principi republicà. Avui aquests prismes s’han ampliat i, 
quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a la percepció social del risc i la 
globalització de la sensació d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el 
contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència, i amb aquesta equació treballarem: 
 

● Es promourà que la Polícia Cívica que actualment es mou a Vallirana, i que és part molt 
activa promovent el respecte per tot l'entorn i el patrimoni  pugui obtenir els millors 
resultats. 

● Incorporarem programes de detecció i lluita contra la violència masclista i la violència en 

l’àmbit de la família. Prioritzarem l’atenció personalitzada a les víctimes i la formació especí-

fica dels professionals. 

● Crearem un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. 

● Impulsarem un programa de prevenció de la radicalització violenta.  

● Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC). 

● Incorporarem programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues especialment per 

col·lectius vulnerables, adaptant la taula contra el consum de drogues a la realitat i necessi-

tats existents, tot dotant-la de les mesures i de la participació dels agents adequats.  

● Farem un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes incíviques.  

● Revisarem les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i ani-

mals potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin 

que les persones propietàries les coneguin i apliquin adequadament. 

● Redactarem i implementarem un protocol d’actuació específic per l’atenció de víctimes de 

col·lectius vulnerables.  

● Establirem una xarxa de camins segurs, sense accidents, per a persones amb mobilitat redu-

ïda que permeti l’adequació del ferm, els pendents, les baranes, les rampes, els passos de 

vianants i la neteja d’obstacles de qualsevol tipus en aquests recorreguts.  

● Impulsarem el protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci creat 

per la Taula Feminista i el donarem a conèixer de manera efectiva a tota la ciutadania. 

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

● Implementarem la coproducció de la seguretat com a pedra de toc de la nova cultura de 

seguretat. 

● Fomentarem noves formes de participació ciutadana en les campanyes de conscienciació 

amb la implicació de referents veïnals. 

● Promourem la corresponsabilitat amb la figura de l’agent veïnal en tasques de prevenció i 

detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència. 

● Verificarem que els procediments administratius s’apliquen correctament i la tramitació de 

les denúncies i actes aixecades per la policia local segueixen els conductes establerts, de ma-

nera que es garanteixi l’eficàcia dissuasiva i es preservi el principi d’autoritat de les actuacions 

policials. 

● Desplegarem un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia local, per aten-

dre conflictes veïnals i altres alteracions de la convivència. 
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● Incorporarem l’estratègia de la policia de proximitat als cossos de policia local, per afavorir el 

coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una 

gestió més eficient. La implantarem amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos hu-

mans, materials i de suport necessaris perquè aquesta implantació sigui un èxit. 

● Establirem els quadres de sous de la policia local seguint les recomanacions de les associaci-

ons de municipis, associacions professionals de la policia local, sindicats i altres col·lectius, 

evitant els diferencials respecte a altres cossos policials equiparables. 

● La nostra Policia Municipal mereix una atenció especial en la qüestió de les rotacions i hem 
de fer possible una fidelització d'aquest servidors de la convivència i l'ordre al nostre 
municipi. La seva capacitat tècnica i de valors també  s'ha de reflectir vers la ciutadania; 
hem de procurar que el seu treball el puguin viure amb una sensació plaent de mediació i 
recolzament del poble. 

● Promourem la implicació i el treball conjunt de la policia local o vigilants locals amb la resta 

de serveis municipals. 

● Implementarem la resolució INT/1431/2017 sobre uniformitat de policies locals a Catalunya.  

● Fomentarem la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals, en especial pel que 

fa a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Treballarem la supressió de la 

barrera digital en els membres de les plantilles de policia local amb més edat.  

● Incrementarem la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de 

les juntes locals de seguretat, i avaluarem conjuntament els programes de prevenció i coor-

dinació en matèria de seguretat.  

● Fomentarem aquesta coordinació amb l’ús d’eines informàtiques, de treball, de consulta i de 

comunicació comuns entre tots dos cossos.  

● Impulsarem i reforçarem les juntes locals i regionals de seguretat, i garantirem la presència i 

la direcció funcional de les alcaldies en aquests òrgans. 

● Potenciarem les meses de coordinació operativa com a corretges de transmissió derivades 

dels acords de les juntes de seguretat local.  

● Garantirem la participació del món local en la planificació operativa i en l’assignació i aprofi-

tament de recursos policials i d’emergències de caràcter supralocal. 

● Elaborarem un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la policia local. 

● Elaborarem un pla local de seguretat viària. 

● Emprendrem polítiques de prevenció amb el jovent i l’oci. 

● Elaborarem un pla local de millora de punts negres i punts conflictius i detectarem els trams 

de concentració d’accidents que hi pugui haver al municipi, per millorar la seguretat viària. 

● Millorarem la mobilitat dels vianants i del transport públic a les poblacions. 

● Impulsarem o promourem programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació de la 

policia local i altres agents de la comunitat. 

● Establirem controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els Mossos d’Esqua-

dra. 

● Crearem una oficina tècnica de Protecció Civil. 

● Elaborarem el pla municipal de Protecció Civil. 

● Dotarem els serveis i municipis dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció 

i gestió d’emergències. 

 


