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Govern de la Paeria
Tot govern ha d’actuar cercant el bé comú. Solament es pot arribar a assolir-lo si s’escolta a
tothom, si en el camí per arribar-hi es compta amb tothom, si les decisions que es van prenent
són entenedores i se saben explicar, i si la ruta es fa amb correcció i respecte per tothom.
A Esquerra Republicana de Cervera creiem en aquesta manera de governar, que expressem en
tres idees que seran els eixos principals de la nostra actuació en la Paeria de Cervera:




Participació de la ciutadania.
Transparència en la gestió.
Bones pràctiques de govern.

A més, Esquerra Republicana de Catalunya, com a partit d’esquerres que és, treballa per
l’assoliment d’un benestar social transversal i ho fa des de l’esfera pública, que permet un
repartiment més equitatiu dels recursos, davant de l’esfera privada que genera massa sovint
privilegis i desigualtats.
Esquerra Republicana de Catalunya, com a partit independentista que és, treballa per la llibertat
de la nació catalana, que solament es pot tenir amb la plena sobirania que ens donarà la
independència.
A Esquerra Republicana de Cervera, en conseqüència, actuarem des de la Paeria amb aquest dos
objectius presents en tot moment.
Aquestes premisses són les que defineixen el nostre programa de govern de la Paeria de
Cervera:
Participació de la ciutadania- Tant en el moment de definir les polítiques municipals, com en el
moment d’executar-les.
1.
2.

3.

Revitalitzar el Consell Municipal de Participació Ciutadana, com a òrgan de coordinació de
l’acció veïnal.
Constitució i posada en funcionament de consells assessors sectorials que integrin la
participació dels ciutadans i de les seves associacions en els assumptes municipals. Es crearan
en diferents àmbits: cultura, esport, joventut, salut, benestar...
Articulació dels mecanismes de participació individual i col·lectiva previstos en el Reglament de
Participació Ciutadana de la Ciutat de Cervera: Sessions d’Audiència, Iniciativa Ciutadana,
Informació Pública i Consulta Popular.

Transparència en la gestió.- L’activitat municipal ha de respondre a una motivació i cal que el govern
expliqui en tot moment el perquè de les seves decisions i mostri sense opacitats el desenvolupament de
les polítiques que emprèn.
1.

Fer partícips tots els Grups Municipals dels assumptes a tractar i de decisions adoptades pel
Paer en Cap i per la Junta de Govern, lliurant els Decrets d’Alcaldia i les ordres del dia i actes de
les reunions de la Junta.
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2.

Facilitar informació puntual al Consell Municipal de Participació Ciutadana de tots els
assumptes i als Consells Assessors Sectorials de les qüestions de la seva competència.
3. Difusió de l’acció de govern i de l’execució de les diferents polítiques a la ciutadania en general
per diferents mitjans: revista Paeria, webs institucionals, subscripcions RSS, ...
4. Obrir àmbits de consulta individual i per entitats amb el Paer en Cap i els diferents regidors
responsables de gestió.
5. Modificar el reglament dels plens per tal que la ciutadania hi pugui fer preguntes per escrit.
6. Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts, sobretot pel que fa
referència a l’habitatge, a les places en els centres educatius i als serveis socials.
Bones pràctiques de govern.- L’acció de govern ha de ser rigorosa, s’ha d’actuar seguint les normes
establertes i respectant escrupolosament els procediments establerts.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comptar amb tots els Grups Municipals en la planificació i execució de les polítiques locals.
Actuar amb ple sotmetiment a les normes, escrites i no escrites, de gestió municipal.
Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries.
Resoldre amb criteris escrupolosos l’adjudicació dels contractes públics.
Vetllar per garantir el compliment de les ordenances cíviques.
Eficàcia en la gestió dels serveis municipals: neteja, obres, jardins...
Potenciar un servei de Policia Local més visible i proper a la ciutadania a fi de facilitar un major
coneixement de les problemàtiques del territori.
Motivar la plantilla de treballadors de la Paeria per aconseguir una gestió més eficient de
l’administració municipal.

Benestar social.- La política pública solament té significat si s’executa buscant el millor per a tothom,
sense discriminacions. Això ha de suposar fer accions de suport específic per a determinades persones i
col·lectius, aplicant mesures de discriminació positiva en el repartiment dels recursos.
1.
2.
3.
4.

Prioritzar les polítiques de suport a les necessitats bàsiques de les persones.
Desenvolupar una gestió social dels recursos: equilibri, eficiència, estalvi...
Potenciar la realització d’actes populars, on pugui participar el màxim de persones possible.
Gestió transparent de la política de subvencions per destinar els ajuts a les persones que
realment els necessitin.

Independència.- Cervera tindrà més possibilitat de progrés dins una Catalunya independent.
1.
2.

Suport a totes les accions del Govern de la Generalitat en el procés de creació d’estructures
d’Estat i del full de ruta cap a la independència.
Subscripció de les iniciatives que impulsi la societat civil (ANC, Òmnium, AMI) en favor de la
independència de Catalunya.
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Pobles agregats
LA CARDOSA – CASTELLNOU D’OLUGES – MALGRAT
LA PRENYANOSA – VERGÓS DE CERVERA
Els ciutadans dels pobles agregats han de tenir les mateixes prestacions i consideracions que els
ciutadans de qualsevol altra barriada de Cervera. En aquest sentit la nostra tasca vol ser la de fer
arribar la seva veu a la Paeria.
1.

Millorar i dinamitzar el Consell de Pobles agregats programant reunions periòdiques amb
l’alcalde pedani de cada poble i l’equip de govern.
2. Valorar les actuacions del POUM per ajustar-les a les necessitats reals de cada poble.
3. Buscar en cada poble els seus elements particulars i característics (patrimonials, històrics i
paisatgístics...), donar-los-hi valor i procurar que s’ofereixin en els recursos turístics del municipi
o de la comarca.
4. Fomentar i recolzar les iniciatives dels veïns per a l’embelliment i manteniment del poble.
5. Donar suport i fer difusió de les festes i altres activitats dels pobles.
6. Fer un estudi sobre la necessitat d’implantar serveis de teleassistència, servei mèdic i altres
actuacions de suport a la gent gran.
7. Fer estudi i solucionar mancances en la cobertura del tdt.
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Economia i hisenda
Si el finançament dels ens locals era la gran assignatura pendent i consideràvem la llei
d'hisendes locals excessivament intervencionista en retallar el marge de maniobra i decisió dels
municipis i de la Generalitat, no ens estàvem de reclamar una capacitat de decisió deslligada de
l'Estat. Paradoxalment la resposta de l'Estat Espanyol ha estat l'aprovació i entrada en vigor de la
Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària, que deixa les corporacions locals i els seus organismes
autònoms completament encotillats i que, en el nostre cas, comporta haver de fer unes accions
concretes que detallem més avall.
Per altra banda, amb la important crisi econòmica que en la darrera legislatura s'ha accentuat, els
municipis han d'afrontar despeses bàsiques sobretot per protegir els més desafavorits, ja que en
aquest camp els pols s'han separat encara molt més.

1.

Adjudicació de pressupostos a cada regidoria en funció de les seves necessitats i de les
manifestades per les diferents entitats de la ciutat relatives a una regidoria. Aquests
pressupostos seran gestionats per cada regidor.
2. Control pressupostari: amb l'aprovació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària la Paeria decideix
en aquesta legislatura suprimir tots els organismes i patronats per evitar incompliments de la
llei, llevat del Patronat del Conservatori de Grau Professional, que és el que realment la
incompleix.. Atès que el Conservatori de Grau Professional genera cada exercici un dèficit que
està esdevenint inassumible, i atès que sobretot en els darrers cursos de grau professional es
constata per la procedència dels alumnes una dimensió supracomarcal, cal amb tota urgència
plantejar que la Diputació de Lleida, com a organisme supracomarcal del Territori, i seguint el
model de les Diputacions de Tarragona i Girona, intervingui per poder continuar donant aquest
servei de qualitat sense haver de suportar-ho al 100% la Paeria.
3. Promoure activament l'empadronament de totes les persones que resideixen a Cervera per tal
d'arribar als 10.000 habitants i així obtenir més recursos.
4. Millorar l'eficiència en la despesa social adreçada als col·lectius realment més desafavorits
5. Participar més activament en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament incrementant,
si és possible, la quota de participació.
6. Assegurar que els recursos recaptats es destinin a actuacions que representin una millora
directa en la qualitat de vida de tots els cerverins.
7. Vetllar perquè hi hagi una gestió eficient i transparent en tots els concursos i contractes de la
corporació.
8. Organització racional i proactiva dels serveis de recaptació, agilitzant i facilitant alguns tràmits
com ara les altes de l'Impost de Vehicles per canvi de municipi.
9. Buscar el difícil equilibri entre els impostos necessaris per a la ciutat i les despeses mínimes per
al contribuent, mitjançant una gestió eficaç i transparent dels recursos.
10. Pressionar la Gerència del Cadastre de l'Estat per la revisió dels valors cadastrals d'urbana que
en el cas de Cervera es van fer el 2004, en plena bonança econòmica, i que han esdevingut
completament excessius.
11. Sancionar les entitats bancàries que tinguin pisos buits en el municipi sense posar-los a
disposició de l'Oficina Municipal d'Habitatge.
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Serveis municipals
Potser perquè no és el moment de realitzar grans inversions, a fi de no incrementar el deute,
caldrà destinar els diners a les petites intervencions i a les tasques de manteniment en carrers,
places, jardins i parcs de la ciutat. Tenir la ciutat neta i condicionada ha de ser una de les
prioritats de qualsevol ajuntament, perquè la via pública és l’espai comú i l’escenari de
convivència i relació de la ciutadania. D’altra banda l’esforç dels serveis municipals s’ha d’orientar
a les necessitats dels veïns i veïnes del municipi, per la qual cosa cal estar amatent a les seves
demandes.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Millorar l’enllumenat públic amb la contractació d’empreses de serveis energètics que financin
la inversió.
Utilitzar vegetació autòctona en els espais enjardinats per poder estalviar aigua.
Plantar, a les voreres que siguin prou amples, arbres que s’hagin de regar, que facin ombra a
l’estiu i que no malmetin el paviment (moreres, plataners, acàcies sense punxes…). Reservar els
pins per a parcs sense paviment.
Elaborar plans i programes específics per al manteniment dels parcs, jardins, espais verds,
parcs infantils, monuments i espais d’interès especial.
Ampliar el conveni de col·laboració amb la Fundació Xavier Paules per tal d’incrementar el seu
suport en tasques de manteniment i jardineria.
Aprofundir en la millora de l’actual sistema de recollida de residus sòlids urbans.
Elaborar un inventari informatitzat del material dels magatzems de la Paeria.
Controlar la qualitat del servei prestat per les empreses externes contractades, amb
penalitzacions econòmiques en cas d’incompliment.
Exigir la contractació de treballadors de Cervera a les empreses que rebin una concessió
municipal.
Adoptar mesures per tal d’evitar l’ocupació indeguda de les voreres o d’altres zones que
provoqui molèsties als vianants i, sobretot, a les persones amb mobilitat reduïda o amb cotxes
d’infants.
Realitzar un seguiment de la senyalització i l’actualització dels guals permanents.
Destinar espais per a posar cartells publicitaris, per tal d’evitar el deteriorament de façanes i de
mobiliari urbà que comporta enganxar-los indiscriminadament.
Tenir un òptim manteniment i millora del material municipal i dur a terme un control de
compres de materials i eines.
Formar l’actual brigada per tal de donar un millor servei en tots els aspectes, incloent-hi
jardiners i paletes.
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Urbanisme
Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort
contingut social i que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general, sota el paradigma
del desenvolupament urbanístic sostenible.
Per tant, l’urbanisme de Cervera s’ha de basar en un model modern i equilibrat, gestionant
íntegrament el territori, preservant els valors del nucli antic i mesurant el creixement. Un dels
objectius d’aquesta legislatura serà aprovar definitivament el POUM i començar a desenvolupar
els seus plans amb rigor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovar el POUM amb el màxim de consens dels grups amb representació municipal.
Reordenar el Pla de Barris i prioritzar les actuacions necessàries.
Fomentar la rehabilitació dels habitatges del nucli antic.
Promocionar i fomentar la instal·lació de comerços en el nucli antic.
Vetllar per la conservació i la promoció del patrimoni arquitectònic cerverí catalogat.
Potenciar diferents usos viables en la Farinera del Sindicat.
Acabar la zona de vianants del centre comercial de Cervera del carrer General Güell fins a la
plaça Santa Anna. Planificar el seu desenvolupament progressivament i establir fórmules que
permetin l’abastament dels locals comercials i l’accés dels vehicles dels veïns, així com preveure
la possibilitat de trànsit rodat en cas d’urgència o necessitat.
8. Reivindicar la millora de les connexions amb l'Eix Transversal i la carretera de Guissona.
9. Continuar amb la supressió i millora de les barreres arquitectòniques, tant en els edificis públics
com en els passos de vianants.
10. Control, manteniment i millora dels parcs, jardins i zones de joc.
11. Controls i neteja de les parcel·les, patis edificables i edificis, dels diferents barris de la ciutat.
12. Vetllar per la legalitat urbanística.
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Medi ambient
Una de les conseqüències més evidents a nivell local que presenta la manca de cura del medi
ambient és la degradació del paisatge. Per aquest motiu considerem una oportunitat la redacció
de la Carta del Paisatge del municipi de Cervera, que s'està fent actualment i que s'haurà
d'aprovar en aquesta legislatura que entrem. Les cartes del paisatge són instruments de
concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de
millora i valoració del paisatge.

1.

Aprovar la Carta del Paisatge de Cervera i posar els mitjans legals (ordenances) i econòmics
(pressupostos) per poder dur a terme les propostes i recomanacions que contingui el
document, juntament amb les entitats signants.
2. Preservar els valors de l'entorn natural i agrari de Cervera, fomentant-hi el lleure dels cerverins
i adequant espais periurbans per gaudir d'aquest entorn sense perjudicar-lo.
3. Vetllar perquè l’organisme competent (ACA, CHE) netegi periòdicament els rius del terme
municipal, el Sió i el d’Ondara.
4. Promoure l’estalvi d’energia i d’aigua en els edificis i equipaments municipals.
5. Plantar espècies autòctones als parcs i jardins públics per estalviar aigua de reg.
6. Millorar l’enllumenat públic amb criteris d’eficiència, aprofitant l'energia solar i la tecnologia
LED, i respectant sempre l'ordenança de protecció del cel nocturn.
7. Aplicar de manera efectiva les mesures
8. Promoure l’ús de la bicicleta entre els cerverins, tot augmentant-ne els aparcaments i facilitant
la seva circulació.
9. Controlar les indústries contaminants exigint que minimitzin els seus efectes.
10. Rebutjar les infraestructures no sostenibles de gestió de residus, com les incineradores i els
abocadors de residus no generats a la Segarra.
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Ocupació i treball
En aquesta legislatura, la Generalitat té prevista l’aprovació de dues lleis transcendents en el
camp de l’ocupació: la Llei del Sistema d’Ocupació de Catalunya i del SOC i la Llei de Formació i
Qualificació Professional de Catalunya.
Ambdues normes potencien la participació territorial en els àmbits de l’ocupació i la formació
professional, obrint a les administracions locals la possibilitat d’intervenir en el disseny concret
de polítiques adaptades a les necessitats pròpies.

1.

Cal crear les sinèrgies necessàries, a nivell local i comarcal, entre les administracions
locals, les administracions educatives i laborals de la Generalitat, els seus centres
col·laboradors, els agents socials i les empreses i les seves associacions, per fer una
concertació territorial eficient que es concreti en una Estratègia Territorial (instrument
de participació que preveu la futura Llei d’Ocupació catalana) que vetlli per satisfer les
necessitats de Cervera i la seva comarca.
Aquesta concertació ha d’establir la planificació territorial de foment de l’ocupació i de
desenvolupament econòmic, tot coordinant les iniciatives públiques i privades
destinades a la creació d’ocupació, eliminant duplicitats i omplint llacunes.
2. Per desenvolupar aquesta planificació territorial, l’Estratègia Territorial ha de comptar
amb les infraestructures i les entitats que puguin desenvolupar les polítiques
d’orientació, formació, intermediació i autoocupació que es determinin. Així, doncs, cal
disposar de:
a. Punt d’Informació i Orientació de la Xarxa del Sistema de Formació i
Qualificació Professional de Catalunya, on les persones desocupades trobin el
referent necessari que els acompanyi en el seu itinerari cap a la primera
entrada o el reingrés al treball actiu.
b. Centre col·laborador de formació ocupacional del Servei d’Ocupació de
Catalunya, aprofitant, entre altres, les instal·lacions de CEI (Centre d’Empreses
Innovadores). Aquest centre ha d’assegurar que tothom pugui tenir accés a la
formació al llarg de la vida. Així es possibilita el reciclatge professional continu.
El centre s’ha de coordinar necessàriament amb els instituts de la comarca i del
municipi per dissenyar una Formació Professional integral i coherent amb les
necessitat formatives dels sectors econòmics del territori.
c. Servei d’intermediació, per mitjà de la constitució d’una agència de col·locació
municipal, que ajudi, d’una banda, les empreses a cobrir els seus llocs de treball
vacants amb les persones més adequades i, d’altra banda, els treballadors a
trobar una ocupació adient a les seves expectatives laborals.
d. Servei per a les empreses que, a més de l’assessorament a emprenedors que
volen crear la seva pròpia empresa (programa Catalunya Emprèn), esdevingui
un nucli de promoció activa del treball autònom, cooperatiu i empresarial, i un
referent per a les empreses existents en el disseny de les seves polítiques de
definició de perfils professionals i de formació interna dels treballadors.
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Aquestes entitats i els serveis esmentats formaran part d’un organisme de nova
creació (Consorci, Agència o una altra fórmula organitzativa prevista per la legislació
local) que aglutinarà els recursos públics i privats existents i en crearà de nous, amb la
voluntat d’esdevenir el referent únic de Promoció Econòmica i d’Ocupació del territori.
3. Les polítiques de desenvolupament local, promoció econòmica i ocupació, que dissenyi
l’Estratègia Territorial, han d’estar en consonància i han de coordinar-se amb les
establertes pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya amb
competències en aquests àmbits.
Això facilitarà la seva implantació per mitjà de la concertació de línies de subvenció, ja
sigui amb convenis de col·laboració o amb concursos.
4. L’Estratègia Territorial ha de determinar quins són els sectors econòmics que cal
potenciar, d’acord amb les característiques del territori (centralitat, bones
comunicacions, existència de sòl industrial...); buscant la implantació d’indústria d’alt
valor afegit, que tingui viabilitat i generi ocupació de qualitat.
Els sectors del comerç, l’hoteleria, la restauració i el turisme, s’han de promocionar
utilitzant la marca CERVERA, que es coneguda arreu per molts aspectes: història,
monumentalitat, música, Passió, cultura popular, esport, Aquelarre...
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Comerç
Hem passat temps molts difícils i ara és el moment, entre tots i tots a una, de reflotar el comerç.
El gran objectiu és aconseguir que la gent de Cervera compri a Cervera, l’hem de seduir amb un
centre per a vianants, aparadors bonics, gènere de qualitat i disseny, assortiment molt variat,
botigues plenes de llum i vida. Que els cerverins se sentin com a casa, que és on realment són.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Centre per a vianants, des del brollador del General Güell fins a la plaça Major.
Tècnic de comerç a la Paeria, interlocutor únic per a gestions d’obertura i reformes
d’establiments.
Crear una borsa de locals comercials en lloguer i venda a la zona de vianants.
Incentius i/o bonificacions per a l’obertura de locals comercials (prioritzant la zona de vianants).
Mantenir i renovar el conveni signat amb l’associació de comerciants i la Generalitat.
Senyalització interior i exterior del polígon industrial.
Unificació d’horaris comercials, en tant que eina bàsica per al consumidor.
Estudiar i crear zones d’aparcament; és preferible tenir-ne moltes de petites que no una de
molt gran i allunyada del centre.
Crear una senyalització comercial unificada, imatge comercial comuna de tot el comerç de
Cervera.
Crear un nou pla turístic i comercial.
Donar suport a les iniciatives i activitats de l'associació de comerciants, veritable motor i
dinamitzador del nostre comerç.
Reorganitzar el mercat setmanal, fent un estudi acurat amb els firaires i els nostres
comerciants.
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Acció social
Les polítiques d’acció social han de tenir com a finalitat última l’assoliment d’un estàndard de
benestar que satisfaci les necessitats personals i familiars de tota la ciutadania, contribuint
d’aquesta manera a crear un teixit social més cohesionat.
Aquesta cohesió no ha de ser mai oposada a la diversitat, cal sumar perspectives i no confrontarles.
Les polítiques municipals en aquests àmbit estaran en dues línies:




Polítiques de suport i ajut per pal·liar situacions que allunyen determinades persones o
grups dels mínims necessaris que tothom ha de tenir i que serveixen, a més a més de
millora persona i familiar, de base per a la inclusió social.
Polítiques de prevenció, d’abast general, que eliminin la creació de diferències que
impedeixen el sentiment de pertinença al grup social, evitant arribar a situacions
d’exclusió.

Polítiques de suport i ajut.- Van dirigides explícitament a ajudar les persones a satisfer les seves
necessitats vitals mínimes d’alimentació, de vestit, d’higiene, d’habitatge, de salut... ; i a ajudar col·lectius
en situació desfavorable: persones joves, dones, persones immigrants, persones discapacitades, gent
gran...
1.

L’acció municipal anirà en el sentit d’estar al costat de les diferents entitats i associacions que
treballen en aquest camp. Caldrà que es conegui la tasca de cadascuna d’elles i que es
facin actuacions coordinades que sumin esforços, evitin duplicitats i permetin una millor
eficiència en el resultat. La Paeria, a més del paper de facilitadora d’aquesta coordinació i de
suport a les accions, cobrirà els aspectes que no es puguin afrontar per part de les entitats.
2. Per aconseguir-ho es crearà un Consell Municipal d’Entitats Socials que serà el fòrum d’estudi
de la problemàtica social, de planificació i execució d’actuacions.
3. Aquest Consell estudiarà les possibilitats de crear i/o adequar equipaments municipals
d’assistència social: alberg, menjador social, rober, centre d’atenció de dia...
4. D’altra banda, la Paeria oferirà informació a totes les persones o famílies amb necessitats sobre
les possibilitats d’accés a ajuts de la Paeria i d’altres administracions, i donarà suport en el
tràmit de sol·licitud. Per a donar aquest servei caldrà cercar la col·laboració de totes les
administracions públiques amb competències a Cervera: Consell Comarcal de la Segarra,
Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya i Administració de l’Estat.
5. La Paeria farà gestions amb les entitats financeres propietàries de pisos buits perquè facilitin
l’accés a aquests habitatges a persones i famílies amb pocs recursos per mitjà de lloguers
socials. Es planteja també la possibilitat de subvencionar aquests lloguers en determinades
situacions greus.
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Polítiques de prevenció.- Van dirigides a assentar les bases d’una societat inclusiva, on les
diferències siguin considerades com un actiu i no suposin cap entrebanc per al desenvolupament social
de les persones i dels col·lectius.
Són de caire transversal i necessiten la implicació de tots els estaments presents en tots i cadascun
dels àmbits socials: ensenyament, cultura, salut, esport, associacionisme...
La forma d’evitar la marginalitat social passa pel foment de la participació de tothom en tot.
Solament la persona o el col·lectiu que no troba portes tancades pot integrar-se amb naturalitat.
El resultat positiu d’aquest tipus de polítiques condueix a la reducció substantiva de les polítiques de
suport i d’ajut, que han d’ocupar un paper cada cop més residual, de forma que s’hi acudeixi només com
a últim recurs.
6.

7.
8.

9.

La Paeria vetllarà perquè en tots els centres educatius de la ciutat, qualsevol dels alumnes i
qualsevulla de les famílies participin o puguin participar en la seva activitat acadèmica i no
acadèmica: Consells Escolars, AMPA, activitats escolars fora de l’aula, activitats extraescolars...
La Paeria fomentarà que els diferents clubs esportius cerverins puguin acollir qualsevol ciutadà
en la pràctica de l’esport, per mitjà de subvencions a les seves quotes (per exemple).
Cervera es distingeix per la forta implantació d’associacions de tot tipus. Aquest moviment
associatiu té un fort component integrador de les persones que en formen part. La Paeria
vetllarà per la participació més ampla possible de tot l’espectre social en aquestes associacions.
A Cervera també hi ha una forta implantació d’entitats i associacions que centren la seva
activitat en col·lectius concrets: joventut, gent gran, dones, immigrants...; i que tenen un objectiu
comú: evitar l’exclusió o eliminar discriminacions. La Paeria ha de fomentar l’estreta
col·laboració entre elles, promocionant la realització d’activitats conjuntes, per exemple.
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Cultura i patrimoni
Una de les majors riqueses de Cervera és, sens dubte, la seva cultura. Tant el patrimoni com el
teixit associatiu i cultural de la seva gent. La regidoria de cultura i patrimoni, conscient
d’aquestes premisses, ha de treballar per donar suport a tota aquesta xarxa de complicitats
positives i, malgrat la situació de crisi econòmica, treballar en col·laboració amb les regidories
d’urbanisme i turisme per preservar el patrimoni, donar-li ús i projectar-lo orgullosament a
l’exterior. El tancament del CMC en la passada legislatura no ha ajudat gens en aquesta direcció.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Promocionar el patrimoni cultural i sobretot vetllar per la protecció dels edificis d’interès
patrimonial.
Crear un organisme, dins la regidoria de cultura, que hereti la tasca feta pel Centre Municipal
de Cultura i que en sigui continuador. Consensuar l’estructura amb tots els agents culturals
implicats.
Potenciar i difondre l’agenda d’actes culturals i esdeveniments. Distribuir-la per correu
electrònic i mitjançant una App. L’elaboració d’aquesta agenda ha de permetre assolir una
coordinació més eficaç entre les associacions.
Consensuar un pla d’adequació i manteniment d’equipaments culturals que plantegi l’ús dels
teatres, Auditori, Paranimf, pavelló polivalent i Sant Domènec.
Treballar per la Declaració de Festes d’Interès Nacional per a les Completes, Sant Magí i
l’Aquelarre de Cervera.
Recolzar totes les entitats culturals i festives de la ciutat en la realització d’activitats,
especialment de cultura popular. La cultura popular és una bona eina per a la integració dels
diferents col·lectius socials.
Enfortir la xarxa associativa de Cervera. Fer evolucionar l’actual model de subvencions a les
entitats a un model en què els contractes programa o els convenis siguin l’eix de relació, allà on
sigui possible. Evitar, tant com sigui possible, la feixuga burocràcia dels ajuts municipals.
Promocionar l’obra d’artistes i autors locals i potenciar una programació estable a la sala
d’exposicions municipals de Sant Joan.
Col·laborar amb els comerços locals que programin regularment exposicions al seu local.
Treballar per recuperar les projeccions de cinema a Cervera.
Mantenir i potenciar els cicles i festivals de música i el cicle de teatre.
Promocionar Cervera com a ciutat monumental, cultural i turística posant en valor la ciutat i el
seu paisatge. Rendibilitzar econòmicament el nostre potencial.
Definir un pla de rehabilitació i d’usos realista de la Farinera del Sindicat Agrícola, sense
descartar equipaments que ultrapassin l’àmbit local.
Enfortir els vincles entre el Museu Comarcal i la regidoria de Turisme.
Fer difusió del nostre patrimoni de memòria històrica a través de la recerca i de l’estudi tot
vinculant-ho al Museu Comarcal, que ja té com un dels seus objectius precisament l’estudi i la
difusió de la pròpia història.
Potenciar els recursos de la Biblioteca per tal que es puguin ampliar els horaris d’obertura.
Coordinar l’organització de les activitats culturals anuals (Isagoge, Sant Jordi, Corpus…) amb les
entitats, per tal de donar-hi la màxima difusió possible.
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Educació
L’educació és l’eina principal per al desenvolupament integral de les persones. Creiem en una
societat meritocràtica i no classista, on l’esforç personal i l’educació puguin compensar les
dificultats d’origen i siguin el principal motor d’ascens social i de la millora de la convivència.
Els municipis no tenim competències directes en la gestió del sistema educatiu, però des de la
Paeria coneixem bé quines són les mancances dels sistema a Cervera i les demandes de tota la
comunitat educativa local i, per tant, hem de mirar de fer el possible per cobrir-les i per
incrementar l’oferta i la qualitat dels serveis educatius de la ciutat.
Val a dir també que l’escola i l’institut, malgrat ser les institucions educatives més importants, no
poden donar resposta per si soles a les noves necessitats educatives. És per això que la
implicació de la família és necessària per a la integració dels nens i joves dins de la societat.
Per aconseguir una millora del sistema educatiu a Cervera proposem:

1.

Potenciar el Consell Escolar Municipal de Cervera com a òrgan de participació, consulta i
assessorament en qualsevol aspecte de l’educació dins l’àmbit del municipi.
2. Potenciar l’Oficina Municipal d’Escolarització, que atén les peticions d’escolarització dels
alumnes al llarg del curs, i la Taula de Planificació, que planifica l’educació a Cervera a curt i
llarg termini.
3. Dinamitzar el Pla Educatiu d’Entorn (PEE), signat amb el Departament d’Ensenyament. Els
PEE s’adrecen a tota la comunitat educativa, però amb una sensibilitat especial envers els
sectors de població amb risc d’exclusió, per millorar la cohesió social i garantir la igualtat
d’oportunitats.
4. Col·laborar amb el Consell Comarcal per mantenir el Centre Obert. El Centre Obert és un
equipament social diürn pensat per a infants i joves, de 10 a 16 anys, on es potencien valors i
hàbits socials fora de l’horari escolar.
5. Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en la planificació de l’oferta d’estudis que es
realitzaran en el Centre de Formació d’Adults Joan Comorera.
6. Col·laborar en l’organització dels Programes de Formació i Inserció (PFI) –abans PQPI– que
faciliten l’accés a la vida activa laboral o a la reinserció educativa als joves que acaben
l’ensenyament obligatori sense assolir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
7. Vetllar perquè hi hagi una oferta educativa de Formació Professional que garanteixi que la
població cerverina tingui accés a una oferta bàsica diversa i lligada a les necessitats laborals de
la comarca.
8. Crear el Consell de Formació Ocupacional, format pel Departament d’Ensenyament, els
empresaris, la Paeria, els instituts i el Centre de Formació d’Adults Joan Comorera per tal de
planificar la formació dels cursos ocupacionals.
9. Col·laborar amb la UNED i amb l’Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran.
10. Mantenir la ràtio de 23 alumnes a P3, P4 i P5 i fer un repartiment equitatiu de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques entre les tres escoles de primària per millorar el grau de
cohesió social de la ciutat i garantir la igualtat d’oportunitats.
11. Buscar el suport d’institucions supracomarcals que puguin donar viabilitat econòmica al
Conservatori Superior de Música.
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12. Col·laborar amb el Centre de Recursos Pedagògics i amb l’associació Seny Major en l’elaboració
dels dossiers educatius que aprofundeixin el coneixement de la nostra ciutat i el seu ric
patrimoni.
13. Estudiar la viabilitat econòmica de crear bonificacions del preu públic de la llar d’infants Arrel.
14. Donar suport a les AMPA mantenint els ajuts per tal que puguin seguir impulsant les seves
propostes.
15. Coordinar l’oferta de casals d’estiu, de Setmana Santa i Nadal per afavorir la conciliació de
l’horari escolar i familiar i garantir-ne l’accés a tota la població, amb reserva de places per a
nens i nenes amb necessitats educatives específiques.
16. Elaborar materials educatius per millorar la tasca d’educació viària que realitza la policia
municipal en els centres educatius.
17. Dinamitzar l’Escola de Teatre Municipal La Caserna i les activitats educatives teatrals que
realitzen les escoles i els instituts.
18. Elaborar un pla municipal de Foment de la Lectura.
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Esports
La pràctica habitual d’esport aplega valors cabdals per viure i conviure: voluntat, constància,
esforç, col•laboració, treball en equip, organització, il•lusió, superació... També ens proporciona
un espai de relació, on tothom desenvolupa el seu paper de la millor manera possible per
aconseguir un fi comú. Per això, l’esport és fonamental en la formació d’infants, joves i grans.
Prop de dos mil cerverins i cerverines fan esport regularment. D’aquestes persones, la gran
majoria, més de 600, són infants. Viuen l’esport des de la diversió i, a la vegada, aprenen hàbits
saludables i incorporen els valors de l’esport a la seva manera de fer i de relacionar-se en
societat. Una manera de fer que representa Cervera allà on hi hagi un dels nostres esportistes. I
ens representa més enllà de guanyar o perdre, d’arribar el primer o entre els últims. Ens
representa com a cerverí actiu i despert, que aprofita les oportunitats que té a l’abast.
L’aportació de la Paeria envers les persones i entitats que practiquen l’esport s’ha de basar en
tres blocs: instal•lacions, esportistes-clubs i promoció.

Instal·lacions
1.

Mentre no es construeix la nova “Illa esportiva” es buscarà adequar una nau industrial del
polígon com a recinte d’entrenament per a les entitats esportives federades.
a. Espai amb una pista de futbol sala i handbol.
b. Espai amb dues o tres pistes de minibàsquet.
c. Vestidors
d. Espai per guardar material.
2. Marcar el quilometratge en els circuits naturals al voltant del riu d’Ondara, zona de molta
pràctica esportiva no reglada.
3. Millorar l’espai de la pista poliesportiva del Camí dels Pagesos i creació d’un frontó públic.
4. Creació d’un circuit de motocròs.

L’esportista i els clubs
5.

6.

7.

Fomentar i col•laborar en la formació dels tècnics de les entitats esportives.
a. Organització de formació federativa a la ciutat de Cervera per facilitar l’obtenció de
titulacions reglades dels tècnics dels clubs esportius.
b. Promoure la implantació del grau mig i del grau superior en Tècnic Esportiu a l’IES La
Segarra
Ajudar els clubs a regularitzar la situació administrativa dels seus tècnics.
a. Promoure el registre dels entrenadors al ROPE (Registre Oficial de Professionals de
l’Esport) per tal de no incomplir la Llei de l’Esport.
b. Defensar i emparar els clubs de Cervera en l’obligatorietat de l’Estat Espanyol en el
sentit que els tècnics cotitzin a la seguretat social sigui quina sigui la seva
remuneració econòmica per una tasca de voluntariat.
Promoure un control mèdic, cada mig any, de les persones que realitzen esport de manera
individual i no reglada.
a. Realització de proves d’esforç per als esportistes no federats que es preparen per a
proves de llarga durada.
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8.
9.

Promoure la implicació dels clubs esportius en les activitats extraescolars dels centres
educatius de Cervera i en directa col•laboració amb el Consell Esportiu de la Segarra.
Promoure la creació d’una Federació d’Entitats Esportives de Cervera per tal de buscar
beneficis en aquelles parcel•les en què la suma d’esforços pot beneficiar totes les entitats per
igual.

Promoció
10. Promoure en la societat sedentària la necessitat de trobar una pràctica esportiva adequada al
seu estil de vida:
a. Beques esportives per a nens i nenes amb dificultats socioeconòmiques.
b. Organització d’activitats esportives a les residències de gent gran.
c. Ajudar a organitzar-se entre si les persones de pràctiques esportives no reglades.
11. Promoure que totes les entitats esportives organitzin esdeveniments esportius a Cervera amb
l’objectiu de la promoció socioeconòmica de la ciutat.
a. Fases finals de Campionats de Catalunya.
b. Tornejos amb equips de tot el territori català o espanyol.
c. Estades esportives vinculades a federacions catalanes.
12. Promoure la creació d’una entitat esportiva, de Cervera o de tota la Segarra, per a persones
amb discapacitats físiques i/o psíquiques.
a. Participació activa a la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitats
Físiques (FCEDF).
b. Participació activa a la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics
(ACELL).
13. Promoure la possible creació d’una escola de motocròs a Cervera.
Les entitats i els clubs del nostre municipi faciliten l’accés a l’esport a tothom amb igualtat
d’oportunitats, amb la col•laboració de la Paeria. Les millores en infraestructures i equipaments
esportius persegueixen un únic objectiu: facilitar la igualtat d’oportunitats de tota la població en
l’accés a l’esport i a uns hàbits de vida saludables.

18

Joventut i infància
Ser jove significa viure una etapa de transició entre la infància i la vida adulta durant la qual
s’han de superar tot un seguit de reptes: el principal seria preparar la persona per a
desenvolupar-se més enllà de la protecció familiar. Destaquen, per ordre cronològic, els
següents:


Final de l’escolarització obligatòria. Acostumats a una vida regulada per la família i
l’escola, nens i nenes viuen certa desorientació al final de la seva escolarització
obligatòria. Han de decidir sobre el seu futur; en realitat (tot i el recolzament familiar i de
la mateixa escola) és la primera gran decisió a la qual han de fer front.



Accés a l’ensenyança secundària i al món del treball o primeres experiències
relacionades amb l’atur. Un cop presa la decisió sobre el futur, és precís anar adaptantse a les noves circumstàncies, inclosa la situació de desconcert i desassossec que pot
provocar no trobar feina en cas que la decisió sigui la d’abandonar els estudis i
incorporar-se al món professional.
Procés d’independització de la família i creació d’un món propi de relacions. Tot i que
avui en dia la permanència a la llar familiar s’allarga molt, això no impedeix que la
persona vagi creant-se un món propi de relacions que no sempre han de coincidir amb
el seu origen familiar, la qual cosa també significa l’emergència de situacions més o
menys crítiques que s’han de resoldre.
Primeres experiències amoroses. El descobriment del sentiment amorós i els propis
desitjos sexuals, així com la resposta a aquestes realitats, són també qüestions
fonamentals en aquesta etapa.
En alguns col•lectius, l’etapa juvenil és també una confrontació amb el món de la
delinqüència i/o la droga. I és, per tant, el moment de prendre una posició personal al
respecte.
En darrer lloc, l’inici d’una vida de parella estable i una primera fecunditat acostumen a
considerar-se com els rituals que marquen el final de la transició a la vida adulta. En
ambdós supòsits, però sobretot en cas de fer front a la maternitat o la paternitat,
acostumen a ser decisions que, excepte circumstàncies no desitjades, s’afronten quan es
considera haver arribat a una certa maduresa i estabilitat econòmica.









Per poder atendre aquests canvis i acompanyar els nostres joves en aquesta etapa, es vol incidir
en les següents actuacions:

1.

Creació d’un complet “Espai de Joventut”, adreçat a joves entre 13 i 30 anys: Aquest serà un
equipament municipal dedicat a la promoció juvenil de la cultura, la creació i l’associacionisme
juvenil, però sobretot una nova alternativa per al temps lliure. Tindrà com a finalitat principal
dotar la ciutat d’una oferta juvenil, cultural i d’oci de qualitat.
Què podran trobar els cerverins en aquest “Espai de Joventut”?
a. Punt d’Informació Juvenil: El PIJ no només facilita informació, també ofereix el
suport necessari per poder comprendre-la i utilitzar-la bé per prendre decisions.
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 Ensenyament i ocupació: Assessorament sobre formació acadèmica i
ocupacional, plans d’estudi, opcions de batxillerat, cicles formatius, estudis
universitaris, proves d’accés, beques, titulacions, sortides professionals...
 Bossa d’habitatge juvenil: Com llogar un habitatge: informació i ajuts,
borses joves d’habitatge…
 Salut: Amb la col•laboració del Centre d’Atenció Primària, informació sobre el
consum de drogues, sexualitat, alimentació…
b. Espai d’Ocupació: Ajuda a buscar feina i realitzar un currículum, bossa de treball
juvenil, ajuda a preparar entrevistes de treball...
c. Espai de Turisme i formació a l’estranger: Estudiar o trobar feina a l’estranger, el
voluntariat internacional... Com preparar un viatge, informació turística, carnet
d’alberguista i guies d’allotjament…
d. Espai de convivència: Espai d’interrelacions equipat amb un seguit d’eines per tal de
buscar la socialització del joves de Cervera fora de les xarxes socials cibernètiques.
e. Aula de treball: Possibilitat de reservar una sala equipada per tal de poder fer treballs
en grup o un espai amb ordinadors i equipaments per tal d’estudiar o realitzar un
treball, espai amb ampli horari d’estudi en època d’exàmens.
f. Bucs d’assaig: Espai d’assaig per a grups novells que no tenen on començar la seva
trajectòria musical.
2. Millora de l’espai de l’Agrupament Coll de les Savines al Parc del Mas Duran.
3. Promoure un “tastet” del saló de l’ensenyament a la Catalunya Central, conjuntament entre la
Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i el Solsonès.
4. En l’àmbit de l’empresa i l’ocupació es promouran específicament les següents actuacions:
a. Incentivar programes d’inserció laboral per a joves menors de 30 anys en situació
d’atur i amb especials carències formatives.
b. Aplicar taxes reduïdes a petits negocis creats per joves menors de 30 anys.
c. Contractar un assessor laboral que faci el disseny d’itineraris d’ocupació, orientació
laboral, prospeccions d’empreses per als joves, dedicant una especial atenció als joves
que més necessiten aquesta orientació.
d. Creació de la Xarxa de Transició Escola-Treball (Xarxa TET) a la Segarra: aquest
projecte té per objectiu contribuir a garantir que tant els ajuntaments com d'altres
agents de la comarca donin resposta activa a les necessitats dels joves en risc
d'abandonament dels estudis
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Salut
El nostre objectiu per a aquest àmbit és treballar des de la Paeria per la promoció i la prevenció
de la salut, coordinant-nos amb una assistència sanitària de qualitat. Tal i com ens recorda la
Carta de Drets Humans de les Nacions Unides, el concepte de salut és “el benestar físic, mental i
social i no només l’absència de malaltia”. És amb aquest horitzó que treballarem.
Davant el dret fonamental a la salut ens oposem obertament a la privatització que pretén fer el
Govern de la Generalitat amb la creació del Consorci del Sistema Integral de Salut de Lleida.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Defensar que l'estructura general assistencial, de primària i hospitalària, de les comarques de la
demarcació de Lleida, es mantindrà integrada plenament dins de l'Institut Català de la Salut.
Defensar que en tot moment es vetllarà per mantenir i millorar la possibilitat d'acudir i rebre
assistència hospitalària, urgent i especialitzada, sense restriccions, tant a l'Hospital d'Igualada i
als de Manresa, per raons de proximitat i economia en el procés, així com als hospitals i centres
especialitzats de Lleida.
Donar suport a la creació de l'Associació d'Usuaris de la Salut a la Segarra per tal de fer
possible la participació de la societat cerverina i segarrenca organitzada en la defensa del dret
a la salut i a l'assistència sanitària pública, de qualitat, universal i gratuïta.
Col•laborar amb els professionals sanitaris, públics i privats, en la prevenció i promoció de la
salut; per exemple, els factors de risc cardiovasculars, les drogodependències i els accidents
laborals, així com la salut materno-infantil.
Donar una millor informació sobre com utilitzar els recursos sanitaris existents per tal de fer-ne
un ús racional, i reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.
Potenciar i col•laborar amb l’actual Centre de Dia en Salut Mental de l’Associació Ondara-Sió.
Donar suport al Programa Salut i Escola amb l’objectiu de prevenir i promocionar la salut: salut
dental, hàbits alimentaris, prevenció de les drogodependències (en especial el tabac),
prevenció de la sida i d’altres malalties de transmissió sexual.
Promoure accions, principalment de caire educatiu, que possibilitin el coneixement dels
trastorns de salut que es generen a causa d’hàbits i conductes poc saludables.
Organitzar activitats informatives sobre salut adreçades a la població.
Col•laborar en les campanyes de vacunació d’infants i d’adults.
Realitzar programes específics de la promoció de la salut a través de la pràctica de l’esport, que
incentivi els ciutadans a practicar-lo. En aquest sentit, marcar rutes urbanes i rurals amb
itineraris de diferents dificultats, amb alguna estació d’exercicis per fomentar l’activitat física.
Dissenyar i desenvolupar accions de caire informatiu i educatiu que promoguin el coneixement
de les conseqüències del consum de substàncies addictives per tal de prevenir-ne el consum i
conscienciar la població sobre els riscos que comporten.
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Festes
Les festes i les tradicions són un vincle amb la nostra història i els nostres avantpassats, un signe
d’identitat que cal viure, conèixer i preservar. Però alhora també són un espai de trobada de
persones amb perfils i procedències molt diferents. Per tant, són una fantàstica eina per
cohesionar les persones i projectar-les cap a un futur millor en comú.

1.

Crear comissions de festes o consells assessors per a les festes més significatives de Cervera,
per facilitar que siguin al màxim de participatives i per implicar-hi les associacions i entitats
(Aquelarre, Carnestoltes, festes majors...)
2. Col•laborar amb les entitats i facilitar les tasques organitzatives de les seves festes.
3. Propiciar les festes dels pobles agregats, així com dels diferents barris de Cervera.
4. Potenciar i dignificar les festes nacionals i tradicionals de la cultura catalana (Caramelles, Sant
Jordi, Corpus, Sant Joan, Onze de Setembre, Nadal, Reis...)
5. Fer publicitat, tant a Cervera com a l’exterior, de totes les festes i activitats lúdiques de la ciutat.
6. Demanar garanties de seguretat i civisme en actes que se celebrin en locals municipals o amb
equipaments municipals.
7. Consensuar horaris d’obertura durant les festes amb els veïns i els locals de restauració i oci.
8. Plantejar una millora de l’acústica del Pavelló polivalent.
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