


Aquest programa que us presentem és més que un programa electoral. És una catàleg d’inten-
cions i un punt de partida per treballar per Piera i fer-ne un poble molt millor.

Des d’Esquerra Piera creiem que la política de l’Ajuntament ha de ser coordinada al voltant dels
quatre eixos bàsics: cohesió, civisme, identitat i sostenibilitat, a partir de dues vies principals d’ ac-
tuació política: la transversalitat i la participació ciutadana.

Els problemes que ens afecten només tenen resposta des de plantejaments polítics que tinguin
en compte totes les actuacions de l’ ajuntament que hi tinguin incidència. Els nous reptes són difí-
cils d’afrontar amb la rígida estructura actual (regidories monotemàtiques), alhora que és neces-
sària una participació realista, possible, democràtica i efectiva de la ciutadania mitjançant
audiències públiques com a òrgans de participació que significaran factors de convivència i proxi-
mitat i que han de servir per evitar l’exclusió social. És per això que aquest programa no té, per
exemple, un apartat explícit de joventut, cooperació o igualtat de gènere, ja que en molts dels al-
tres àmbits i de manera transversal, n’aborden les problemàtiques i n’oferim les solucions.

L’ administració local ha de ser un referent ètic a través del foment de l’economia social. Ha de fer
una política transparent i entenedora, alhora que participativa i dialogant.

Pretenem doncs, donar-vos els nostres punts de vista sobre els temes que més incidència tenen
a la nostra vila i que creiem som capaços, amb l’ajuda de tots vosaltres, de millorar.
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1. URBANISME

El desenvolupament urbanístic de Piera ha de garantir la convivència d’usos, la recuperació i re-
novació d’espais públics i urbans, la potenciació de l’habitatge públic, i potser com a principi dels
principis, actualment amb tant “boom” urbanístic, el fet que els serveis vagin pel davant del creixe-
ment i no a l’inversa.

Cal incentivar una política de sostenibilitat que faci compatible el creixement amb el benestar dels
vilatans; és a dir, que gaudeixin dels serveis necessaris prèviament estudiats i planificats.

Municipi equilibrat

- Impulsar un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini que incorpori una diagnosi de la realitat mu-
nicipal, participació ciudadana i pla d’acció local; els resultats per determinar les actuacions que
poden guiar, en gran mesura la redacció del pla general urbanístic del municipi.

- Relligar els barris i urbanitzacions en l’espai urbà articulant l’estructura viària i de serveis.

- Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les dife-
rents zones del nucli urbà entre ells i amb els espais naturals més adequats de l’entorn del nucli
(Les Flandes, Castell de Fang, salts propers al Bedorc, racons de la muntanya de ca n’Aguilera,
etc.)

- Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, ja que Piera té un gran nombre
de barris i urbanitzacions que s’intercalen amb grans masses forestals, i crear zones de diferents
usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals.

- Afavorir la regulació de les urbanitzacions, dotant-les dels serveis públics bàsics (augmentant la
freqüència del transport cap al nucli) i impulsar polítiques que garanteixin la convivència d’usos
per fer front als costos del creixament difús.

Municipi compacte

- Promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu, policèntric, multifuncio-
nal i participatiu.

- Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments perquè afa-
voreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència desta-
cada de l’activitat comercial.

- Fer reserves de sòl a les zones de nova urbanització i engegar estratègies per alliberar sòl allà
on sigui necessari per tal de dotar a la població de tots els equipaments mèdics (el nou CAP), es-
colars (escoles bressol, infantil, primària i secundària), esportius, etc., necessaris a la vila.

Espai púbic

- Penar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin acon-
seguir espais integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar, per-
què tothom si senti còmode. Plantejar la il•luminació de l’espai públic com un factor de seguretat.

- Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds.



- Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals als carrers, procurant que no si-
guin inferiors a 1.5 mts a cada costat, i en cas de carrers de poca amplada, tendir a convertir-los
en zones de preferència per a vianants, però de qualitat i ben fetes.

- Establir eixos cívics al centre de la població, barris o nuclis, pensats de manera que els espais
de vianants guanyin presència, i minimitzar l’espai de circulació rodada al mínim necessari.

- Recuperar les façanes històriques amb criteris patrimonials per la vila, dotant als propietaris de
subvencions per al seu manteniment.

- Controlar la contaminació acústica i establir sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones
residencials del municipi.

- Constituir el Consell Assesor Urbanístic, previst com a voluntari a la LLei d’Urbanisme, per ga-
rantir i fomentar els drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en la definició de la vila, i que
no siguin persones amb interessos partidistes els que decideixin com ha de créixer.

Rehabilitació i habitatge

- Facilitar en els barris i centres urbans l’aparició de propostes arquitectòniques innovadores que
combinin l’arquitectura històrica amb la moderna.

- Establir una ordenança específica de subvencions a les taxes de llicència d’obres i/o activitats,
amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del paissatge urbà.

- Dificultar l’especulació dels solars no edificats i dels habitatges desocupats amb mesures fiscals
desincentivadores (increment de l’IBI, taxes específiques…). Establir, si cal, una ordenança muni-
cipal reguladora de tot el procediment.

- Regular la venda de sòl municipal susceptible de ser utilitzat per a la promoció d’habitatge públic
de venda o de lloguer.

- Actuar en barris degradats utilitzant la fòrmula de compra-reforma-lloguer al mateix propietari,
garantint la millota d’una zona urbana i creant una borsa d’habitatge. Les reformes les poden rea-
litzar empreses de caràcter social.

Mobilitat

- Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paissatge.

- Millorar el servei de transport públic municipal i intermunicipal.

- Instaurar els camins escolars com a vies de circulació preferent, escollides entre els recorreguts
més utilitzats pels nens i nenes per acudir al seu centre d’educació i, tantmateix, elaborar orde-
nances municipals que regulin que a les hores punta d’entrada i sortida escolars, l’activitat de su-
ministre de materials a les obres i als comerços es minimitzi per a millorar el desenvolupament de
la vida quotidiana de les persones.

- Crear aparcaments a diferents punts de l’entrada de la vila i també crear-ne per a bicicletas i ve-
hicles de dues rodes, repartits estratègicament.

- Promoure l‘ús de la bicicleta en el tram urbà i en desplaçaments interurbans curts i/o planers,



amb la creació d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la
continuïtat dels itinerraris.

- Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari o altres.

Innovació i qualitat ambiental

- Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi el la reutilització d’aigües depu-
rades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten (reg,neteja de vials…)

- Fomentar la instal•lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i veïnes i
elaborar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’acti-
tuds.

- Controlar la qualitat de l’aigua, tant de la potable de les fonts naturals com la de la piscina pú-
blica.

- Promoure una ciutadania en xarxa i apropar l’assistència sanitària i els serveis socials de qualitat
a la ciutadania.

- Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i l’adap-
tació a la llei de contaminació lumínica.

- Prohibir la circulació motoritzada en les zones d’alt valor ecològic, i limitar-la a una xarxa bàsica
de camins de més de quatre metres d’amplada.

- Supervisar la higiene dels equipaments d’ús públic (residències, mitjans de transport, zones
d’esport…), així com l’actuació responsable de les persones encarregades de manipular aliments
de consum comunitari.



2. MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT

A Piera, mai a la vida, mai, s’han tingut polítiques mediambientals ni de sostenibilitat; tota la feina
està per fer i en molts casos per esmenar.
Tenint en compte els darrers informes de medi ambient que s’han presentat a la Unió Europea re-
ferents al canvi climàtic i la urgent implantació de mesures correctores, com el protocol de Kyoto,
en els propers anys se’ns planteja un gran repte per adequar-nos a una realitat fins ara completa-
ment ignorada. Si a Piera no ens avancem a aquest fenomen i duem a terme el canvi d’una ma-
nera gradual i programada hi haurà un empobriment progressiu dels nostres habitants i del
municipi.
Aquesta proposta que fem des d’ERC Piera no és per a quatre anys, és una aposta de futur: on
volem arribar, com volem que se’ns conegui, què volem deixar als nostres fills.

En primer lloc, cal impulsar una auditoria mediambiental. Aquesta eina ens permetrà saber la si-
tuació ambiental del municipi i les línies prioritàries d’actuació, així com l’execució de plans estruc-
turats per accelerar la transició cap a la sostenibilitat.
Objectius del programa d’auditories ambientals municipals:
- Dotar l’ajuntament d’elements de coneixement per poder desenvolupar d’una manera progra-
mada la política ambiental.
- Fer de l’auditoria l’eina clau i el punt de partida del desenvolupament de programes 21 per part
de l’ajuntament.
- Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un aprofitament sostenible dels
recursos més elevat.
- Proporcionar a l’Àrea de Medi Ambient un instrument objectiu de priorització a l’hora de progra-
mar la cooperació amb els municipis.
- Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col•lectius ciutadans en
aquest procés.
- Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial.
- Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna) i definir-
ne el calendari, les fonts de finançament, la gestió, etc. per impulsar el desenvolupament econò-
mic i mediambiental local.

MEDI AMBIENT

Actuacions en l’àmbit del medi ambient

ERC Piera entén que els espais naturals han de ser considerats com un mosaic de sistemes bio-
lògic en relació i en equilibri amb les zones urbanes.

ERC Piera creu que des de les administracions s’ha de vetllar per la conservació dels diversos
sistemes naturals de Catalunya, i no únicament dels paratges alpins dels Pirineus, com s’ha fet
els darrers 25 anys, ja que el nostre espai també té una idiosincràsia única i diferencial.
La finalitat és garantir la supervivència de totes les especies i mantenir la biodiversitat del nostre
sistema mediterrani.

A Piera hi ha molts racons i paratges naturals només coneguts per poques persones, avis, page-
sos, naturistes, etc. El desconeixement del consistori sobre aquests llocs pot provocar −i ja ha
passat− que aquests paratges es destrueixin per l’acció de l’home o no es mantinguin en bones
condicions.
Per tant, Esquerra Republicana de Piera proposa
- Confecció d’un inventari exhaustiu de tots els racons, paratges, fonts, torrents, fauna i flora del
municipi de Piera.



- Iniciar contactes amb els ajuntaments limítrofs del nostre municipi per fer actuacions conjuntes
a fi de preservar el patrimoni natural que ens envolta.
- Delimitar les zones d’interès natural que han de gaudir d’una protecció jurídica especial, de
forma que no estiguin amenaçades pel creixement urbà.
- Impulsar la xarxa natura 2000.
- Vetllar per la protecció de les espècies protegides i el seu hàbitat, i en especial de les zones que
fan de partió als nuclis urbans, com:

Les Flandes.
La font del Prat.
La muntanya de Ca n’Aguilera.
El castell de fang.
Etc.

- Els torrents de Piera conformen una gran xarxa natural intercomunicada de difícil accés, raó per
la qual s’han creat reductes de fauna i flora molt importants. Per tant, cal acabar amb els aboca-
ments incontrolats a torrents i preparar projectes de neteja dels torrents ja malmesos amb les ad-
ministracions de la Generalitat i ajudes europees. Prendre les mesures correctores adients perquè
no es tornin a repetir aquests fets (programes de conscienciació ciutadana, tancaments metàl•lics,
multes, etc.) .
- Dur a terme un pla integral de lluita contra els incendis forestals:
Consolidar una perfecta cooperació, col•laboració i coordinació entre tots els ens que hi estan im-
plicats: associacions de ciutadans, ADF, bombers, medi ambient de la Generalitat, diputació i
ajuntament.
Millora del material i les infraestructures dels grups de defensa forestals i dels grups d’autoprotec-
ció.
Incorporació de més punts d’aigua (hidrants).
Arranjaments de camins (amb ple coneixement dels paratges naturals).
Impulsar l’adequació a la normativa actual de les urbanitzacions que estan dintre d’una massa fo-
restal (plans d’evacuació, plans físics de prevenció, etc.), ja que el no compliment actual minva en
excés les tasques dels bombers i els lliga de mans, i a més posa en perill tant la vida dels efectius
d’extinció com la de la població civil.

L’educació ambiental és la garantia fonamental d’una veritable actuació dels ciutadans, respec-
tuosa amb el medi ambient i l’única que garantirà una societat que promogui un desenvolupa-
ment sostingut i harmònic amb el medi en tots els àmbits.

Es per això que cal una actuació decidida en l’àmbit de l’educació ambiental, constructiva i crítica,
concentrada en la proposta següent:

- Promoció de la cultura mediambiental a tots el ciutadans amb proses d’aprenentatge, mitjançant
l’actuació conjunta de l’àrea de medi ambient i l’àrea d’ensenyament. Així, per exemple, es desen-
voluparan jornades d’educació ambiental, tallers, exposicions, conferències, etc.

- Portar la cultura mediambiental a la població en general fent referència al necessari canvi d’acti-
tuds i comportaments vers al medi ambient. A aquest efecte s’organitzaran campanyes divulgati-
ves de caire específic:

Estalvi energètic.
Reducció del consum d’aigua.
Utilització de material reciclable.
Ús del transport públic.

Ús de compostatge per al residu orgànic i la brossa a les urbanitzacions.



- Els ciutadans no som els únics que hem de canviar postures a favor del medi ambient, també
han de fer un canvi molt gran els nostres dirigents promovent bones pràctiques, lleis que assegu-
rin l’èxit de les feines i proporcionant una àmplia cartera d’ajuts a les pràctiques sostenibles. Per
tant, cal pressionar els nostres grups polítics per portar a terme iniciatives al parlament de Cata-
lunya i al parlament europeu.

- Promoció, ajuda i treball en conjunt dels grups naturistes, ecologistes i de gent conscienciada en
el medi ambient; entre tots junts podrem fer una bona tasca.

- Fer itineraris didàctics mediambientals, per una banda adreçats a nens i joves i, de l’altra, a la
població en general. L’objectiu d’aquests itineraris és el coneixement del medi natural de Piera,
especialment d’aquells espais naturals d’alt interès ecològic i paisatgístic.

SOSTENIBILITAT

Per sostenibilitat podem considerar:
Satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les ne-
cessitats de les generacions futures.

Piera presenta una estructura urbanística molt complexa, per raó del creixement incontrolat del
segle passat, sumat a l’actual dispersió de la població que afecta l’àrea metropolitana de Barce-
lona i que troba a la nostra vila un lloc d’acollida on viure.
Durant tots aquest anys no s’ha vetllat per un creixement controlat, sinó tot el contrari. Dia a dia la
premsa, els informes que vénen de la Unió Europea, informes de vivenda (l’oferta ja supera la de-
manda, pujada d’interessos), economistes, tendències de mercat, tot ens indica la frenada i la im-
minent davallada de la construcció; els grans grups inversors com la Caixa deixen el negoci del
totxo. Tots els senyals ens apunten cap aquí i tots ho veuen; tots, menys els governants de la nos-
tra vila que aposten, contra tot pronòstic, per un POUM més agressiu, més requalificacions, més
construcció, menys sostenibilitat.

Des d’ERC Piera volem impulsar unes polítiques de progressió cap a un model de desenvolupa-
ment sostenible, on es prioritzi el creixement racional de la població, integrat a l’espai natural que
tenim el privilegi de gaudir i amb l’obligació de garantir que arribi millorat als nostres fills.

Projecte a llarg termini

Per portar a terme aquestes polítiques no ens inventarem res. Hi ha un ampli ventall d’experièn-
cies de molts anys a tot Europa, pràctiques pilot, ajuts de les administracions i una gran quantitat
d’eines, que sumades a les ganes de treballar faran que Piera faci un bon pas en el camí co-
rrecte.

El primer pas ha de ser assumir els principis recollits a la carta d’Aalborg (campanya de ciutats
europees sostenibles) i garantir-ne l’execució. Al juny del 2006, més de 2.500 municipis europeus
ja hi estaven adscrits.
Més referències a:
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/aalborg_word_cat.doc

http://www.aalborgplus10.dk/



Els Compromisos d’Aalborg estan concebuts com una eina pràctica i flexible per a l’acció i les ac-
tuacions locals. En subscriure els Compromisos d’Aalborg, els governs locals entren en un procés
d’establiment d’objectius per mitjà del diàleg amb els interlocutors locals i incorporen l’Agenda
Local 21 o altres plans d’acció en matèria de sostenibilitat.

http://www.gencat.cat/mediamb/a21_n/a21cat/estrategia.htm

Actuacions immediates

L’Àrea de Medi Ambient en coordinació estreta amb l’Àrea d’Urbanisme, durà a terme i gestionarà
els estudis d’impacte ambiental i minimització de residus per a la realització d’obres i infraestruc-
tures urbanes i garantirà la instal•lació de sistemes d’energia renovable en nova construcció tal
com marquen les directrius europees. Es crearà a l’ajuntament una finestreta per simplificar i faci-
litar tots el tràmits i ajuts per a creació de noves instal•lacions de generació d’energia neta (elèc-
trica fotovoltaica, fotovoltaica tèrmica, etc.) així com les mesures que condueixin els habitatges
cap a una forma de vida sostenible (estalvi d’aigua, llum, eficàcia en calefaccions, etc.).

L’execució i gestió de parcs i jardins es farà d’acord amb els models mediterranis, amb plantes
adaptades al nostre medi, minimitzant les intervencions i els regs. El consistori ha de donar exem-
ple del bon ús de l’aigua potable.

Els vedats de caça porten de cap els pagesos del municipi. Buscarem ponts de diàleg i mesures
correctores entre els dos col•lectius i la Generalitat per solucionar els problemes d’incivisme i falta
de respecte que practiquen alguns caçadors vers les finques privades.

La substitució de l’actual model de recollida selectiva, ja que aquest només pretén salvar la cara
davant de les administracions superiors i no pas fer una recollida real, escudant-se en el mal ser-
vei que dóna el Consell Comarcal de l’Anoia.
Les poblacions de més de 5.000 habitants han de fer la recollida del residu orgànic. A Piera fa un
grapat d’anys que passem d’aquest nombre i l’incompliment actual de la llei ha estat flagrant.
ERC Piera creu que s’ha de garantir un òptim funcionament de la recollida selectiva posant més
contenidors i d’una manera estratègica per simplificar i donar més comoditat a l’ús.
El soterrament de contenidors únicament és una mesura bonica però gens pràctica, ja que els
metres quadrats que ocupa un contenidor a l’aire lliure són exactament els mateixos que n’ocupa
un de soterrat; per tant, no alliberem res de sòl. Per no parlar d’inversió econòmica: els diners que
genera la recollida poden servir millor per reduir els impostos que paguen els ciutadans. Quan la
recollida sigui un fet parlarem de soterraments.
Cal potenciar la deixalleria municipal en horaris i capacitat. Una bona mesura per activar el funcio-
nament és permetre la retirada d’articles de què s’han desprès altres persones, d’aquesta manera
potenciem la reutilització i animem més gent a anar a veure si troben el que els fa falta. Tot això
d’una manera GRATUÏTA.



3. COMERÇ I INDÚSTRIA

L’activitat comercial a Piera és, i en un futur encara ho ha de ser més, un dels motors econòmics
de la nostra vila. Si volem un poble competitiu i fort, tant el comerç com la indústria hi han de jugar
un paper molt important.

Per tal de potenciar i millorar el comerç i la indústria de la nostra vila, des d’Esquerra Piera propo-
sem les següents actuacions:

- Revisar els índexs de situació dels carrers per tal d’ajustar la tributació a la rendibilització de la
vila.

- Potenciar l’associacionisme en el sector comercial que desenvolupi el model comercial català.

- Dinamitzar els problemes d’aparcament amb el control efectiu de zones blaves gratuïtes.

- Revisar els horaris de càrrega i descàrrega i adaptar-los a la realitat de la zona comercial.

- Potenciar el comerç urbà com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi:

Creant una àmplia zona de passeig amb voreres amples i agradables (amb bancs, jardineres,
flors,..), on es lliguin zones verdes, parcs, zona comercial i casc antic.

Facilitar l’aparcament a tota la zona (amb creació de nous aparcaments i control real de la zona
blava).

Agilitzar la mobilitat per tota aquesta zona

- Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals de comercia-
lització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació d’una marca catalana de productes
de qualitat amb denominació d’origen.

- Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola i/o ramader.

- Liderar la cooperació i la coordinació entres les administracions públiques i els agents privats im-
plicats, mobilitzant i optimitzant els recursos disponibles per aconseguir la màxima eficiència en
les polítiques d’ocupació, més enllà de les pròpies competències municipals.

- Crear els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar l’oferta professional
ajustada a les necessitats locals.

- Per dinamitzar l’economia local, vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones des-
ocupades, amb especial atenció als col•lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que
tenen una integració més difícil al mercat laboral (jovent, dones, majors de 45 anys).

- Establir una borsa de treball municipal de fàcil accés (operativa telemàticament) a què puguin
accedir ocupadors i demandants d’ocupació.

- Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i destinat als deman-
dants d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar que tothom pugui assolir i escollir ade-
quadament el lloc de treball: ordinador, impressora, correu electrònic, models de currículums,
publicacions especialitzades (ofertes/demandes), informació de cursos de formació ocupacional,



accés a pàgines web d’ocupació, etc.

- Promoure l’esperit emprenedor i innovador, especialment entre el jovent, a través de la creació
de punts d’informació, assessorament tècnic i financer, amb l’objectiu d’estimular la creació de pe-
tites empreses de tipus associat o cooperatiu, així com de l’autoocupació. En funció de les possi-
bilitats del municipi, s’arribarà a la creació de centres (vivers d’empreses) per tal d’allotjar
inicialment els emprenedors en el procés de creació i arrancada dels seus projectes.

- Donar suport a la creació d’empreses amb finalitats socials.

- Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori.
Crear, on sigui possible, parcs agraris que permetin donar valor a l’espai agrari i al sector primari
en general.

- Progressar en la cogestió dels mercats municipals, entre les autoritats municipals i els comer-
ciants.

- Potenciar el desenvolupament turístic garantint la participació dels diversos agents presents en
el sector (institucionals i privats) i contribuint a la generació d’una font de riquesa i llocs de treball
estable, al reequilibri territorial i a la descongestió de les zones madures.

- Implicar el sector privat en la promoció turística del municipi i avançar en models de partenariat
públic-privat (codecisió i cofinançament).

- Crear una xarxa de camins o vies verdes per tal de donar altres possibilitats i models de desen-
volupament turístic al municipi.

- Agilitar i simplificar la tramitació municipal d’obertura de nous negocis. Facilitar la transmissió fa-
miliar de l’activitat comercial.

- Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors co-
mercials com a element vertebrador i de defensa del petit comerç, que cohesiona i revaloritza l’es-
pai públic urbà.

- Evitar, mitjançant un reglament de regulació de polígons, l’especulació en l’ús del sòl industrial.



4. BENESTAR SOCIAL I SALUT

El foment del benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta, ferma i de-
cidida, de les polítiques d’Esquerra de Piera. El municipi és l’espai bàsic des d’on impulsar actua-
cions destinades al foment de la universalització de l’accés als serveis socials i a la salut.

La nostra societat està vivint processos de canvi social destacats que cal saber analitzar i abordar
com correspon. D’aquesta manera hem de tenir en compte l’envelliment progressiu de les nostres
poblacions, els canvis que s’estan produint en el si de l’estructura familiar, així com l’arribada de
persones immigrants. Tot plegat, per evitar que aquests fenòmens puguin generar exclusió social.

D’altra banda, no podem oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o coordi-
nar les polítiques en l’àmbit del benestar social i la salut, fomentar una implicació directa i clara,
alhora que responsable, de la ciutadania a l’hora de crear llaços de solidaritat enfront dels proble-
mes de desigualtat.

BENESTAR SOCIAL

El benestar social l’hem d’entendre com un fet que ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos.
D’aquesta manera les polítiques de benestar s’han de concebre des d’un punt de vista integral, a
partir de l’anàlisi global de les problemàtiques del municipi i coordinant-les, de forma transversal,
amb els serveis de salut, educació, treball, urbanisme, etc.

Per tant proposem:

- Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència.

- Constituir el Consell Municipal de Serveis Socials. Aquest òrgan consultiu i de participació, for-
mat per l’ajuntament i totes aquelles entitats, grups i associacions que col•laborin o treballin en
qualsevol activitat relacionada amb el benestar social, serà el nexe entre l’Administració i la ciuta-
dania a l’hora de formular propostes, definir polítiques de benestar, i veure’n i analitzar-ne l’exe-
cució.

- Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu
sola, a les persones discapacitades físiques i psíquiques i crear serveis d’atenció integral entre
tots els agents implicats que donin resposta a les necessitats d’aquestes persones i a les perso-
nes cuidadores.

- Coordinar-se amb el Departament de Benestar i Família i administracions supramunicipals
(consells comarcals, diputacions) per promoure actuacions o serveis com els centres d’atenció a
la infància i a l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç de proble-
mes o situacions de risc o d’exclusió social.

- Potenciar l’existència de serveis d’informació i atenció a les dones en situació de violència mas-
clista i crear protocols que estableixin mecanismes de suport, coordinació i cooperació entre els
serveis, administracions i agents socials que garanteixin l’atenció coordinada i delimiti els àmbits
d’actuació municipal en la intervenció en les diferents situacions de violència masclista.

- Potenciar la integració del col•lectiu de joves en la vida social i cultural del poble, facilitant-los
l’accés a l’opinió pública i a exposar les seves necessitats i inquietuds.



- Aconseguir la plena supressió de barreres arquitectòniques, que dificulten l’accés a les persones
amb disminucions físiques als equipaments municipals i a la lliure circulació per l’espai públic.

- Promoure polítiques actives de suport a gais, lesbianes i transexuals.

- Fomentar la realització de plans d’acollida per a les persones nouvingudes que incloguin infor-
mació sobre els serveis públics municipals existents i les normes bàsiques de convivència, fent
èmfasi en la necessitat de corresponsabilitat i en les condicions de vida de les dones immigrants.

- Disposar, si el contingent de població nouvinguda ho justifica, d’agents cívics o mediadors inter-
culturals.

- Mantenir una política de transparència en relació amb el conjunt de la ciutadania sobre la natura-
lesa de les polítiques de prestacions socials. Unes prestacions que poden arribar a qualsevol per-
sona que pugui justificar tenir-ne necessitat, independentment del seu origen.

- Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els joves de diferents generacions i diferents realitats
socials del municipi.

- Promoure polítiques d’atenció als infants, programes educatius, lúdics, culturals i esportius per
els infants. En aquest aspecte, a banda de les escoles bressol, també es promourà la creació
d’espais familiars i de joc per a infants.

SALUT

Les polítiques d’Esquerra de Piera en els temes de salut van encaminades a defensar una aporta-
ció pública creixent i aconseguir una major cobertura de prestacions que garanteixin, com a
mínim, les necessitats bàsiques en matèria sanitària.

Per això, disposarem a CAT SALUT (Organisme de la Generalitat) dels terrenys necessaris per la
immediata construcció d’un nou CAP ( Dispensari) per desencallar la situació actual de tenir pre-
parats els recursos i no aprofitar-los.

I a més, proposem:

- La petició juntament amb les localitats veïnes de la creació i construcció d’un CUAP (Centre
d’Urgències d’Atenció Primària) per derivar aquells casos d’urgència que no poden ser atesos al
CAP i no necessiten d’atenció quirúrgica o ingrés immediat, derivats en aquest cas a l’hospital
comarcal.

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

- Procurar que l’assistència primària disposi de serveis específics adreçats a les dones, com la
planificació familiar o les campanyes de detecció precoç de malalties específiques.

- Col•laborar en la prevenció de les malalties cardiovasculars promovent la disminució dels factors



de risc com el tabac, la hipertensió, la hipercolesterolèmia i l’obesitat.

- Elaborar programes preventius com els de drogodependències, la sida, l’alcoholisme, les ludo-
paties, els maltractaments, l’educació sexual o els programes de promoció d’activitat física.

- Realitzar campanyes d’informació dirigides a tota la població per tal de donar a conèixer els be-
neficis que comporta la pràctica esportiva per a la salut, sobretot com a element preventiu i tera-
pèutic de gran nombre de dolences força generalitzades a la nostra societat.

- Fomentar les campanyes d’educació alimentària potenciant els programes de lluita contra l’ano-
rèxia i la bulímia, fent especial èmfasi en aquelles campanyes destinades a la infància i l’adoles-
cència.

- L’ajuntament, amb els centres docents i els serveis socials municipals, formularà programes d’e-
ducació sexual destinats al col•lectiu jove.

L’ajuntament no es pot amagar darrera del fet de que té poques competències en sanitat; la res-
ponsabilitat que té aquest ens municipal davant de la població l’obliga a fer tots els seguiments
necessaris, pressions i actuacions per aconseguir uns serveis sanitaris òptims pel nombre d’habi-
tants actuals i els esperats. La falta d’actius mèdics a tot Catalunya és un fet, però a la cua queda-
ran les poblacions que siguin menys exigents a l’hora de reafirmar les seves necessitats. Des
d’ERC de Piera agafem el compromís de l’exigència.



5. GOVERNACIÓ

Hi molts punts per millorar l’àmbit de governació que engloba, no només la policia local, la segure-
tat ciutadana i la protecció civil, sinó també l’acció ciutadana. Creiem que totes aquestes políti-
ques, conjuntament, tenen una mateixa finalitat, que no és altra que la millora de la qualitat de
vida dels pierencs i pierenques.

Una societat avançada no es pot oblidar de l’acció comunitària i cívica, perquè una societat que
no estigui cohesionada no pot progressar.

Per això des d’Esquerra proposem polítiques concretes en aquests punts:

Policia local

- Un cos policial més ampli i amb més recursos per tal de millorar la seguretat i cobertura, que en
un municipi de 57 km2, descentralitzat, amb urbanitzacions i nuclis antics és del tot necessari.

- Formació i reciclatge permanent dels membres del cos de policia.

- Més comunicació entre l’ajuntament i el cos policial. S’ha de tenir en compte des del consistori
l’opinió d’aquests professionals a l’hora d’ubicar noves senyalitzacions, a la mobilitat, a termes re-
ferents a la circulació i en general, a tot el que fa referència a la seguretat vial.

- Canviarem la ubicació de les dependències del cos policial a uns departaments més amplis i
amb sortida ràpida a la carretera; és per això que proposem l’antic edifici d’oficines de la Bòbila,
suficientment gran per donar cabuda a un mínim de 26 o 28 agents, que ens comprometem a
tenir al final de la propera legislatura.

- També ens comprometem, no només a modernitzar en la mesura de les nostres possibilitats el
parc mòbil, sinó a utilitzar com a única via possible de contractació la modalitat de “renting”. Els
estudis que s’han fet ens donen els resultats que esperàvem: aquesta modalitat de “renting” és
molt menys cara que la compra dels automòbils i motos en propietat.

- Els usuaris dels serveis policials tindran com a primers interlocutors a funcionaris administratius
que estaran al seu servei i filtraran les feines de caire més administratiu, l’anomenada “pape-
rassa”. Per ampliar l’horari d’atenció al públic passarem de l’administratiu que tenim en l’actualitat
a 2 o 3 al final de la propera legislatura.

Seguretat ciutadana

S’ha de potenciar la participació i corresponsabilitat del pierencs i pierenques en matèria de segu-
retat ja que és imprescindible per poder fer front a les seves demandes. Per això proposem:

- Introduir la participació de tots els col•lectius implicats tant en la seguretat com en la percepció
positiva de la mateixa, com ara les escoles, associacions de veïns, de botiguers, serveis munici-
pals, etc.

- Analitzar les diferents problemàtiques que tingui el municipi i buscar fórmules d’actuació o estra-
tègies polítiques i/o de prevenció.

- Estudiar la possibilitat de restringir l’horari de circulació de ciclomotors per tal de millorar el ni-
vells de contaminació acústica del nucli urbà.



- Analitzar estrictament tot el que fa referència a la conservació de façanes en mal estat i de tots
els elements d’ús públic, com poden ser les fonts, els parcs, les tapes del clavegueram, bancs,
senyals de tràfic, voreres, etc.

Bombers i ADF

Són dos cossos molt importants per la vida diària a Piera. Per això s’ha d’impulsar amb algunes
actuacions:

- Crear la Comissió Local de Protecció Civil. N’han de formar part l’alcalde, el regidor de governa-
ció i un representant de la policia local, de la Creu Roja, dels bombers i com a mínim, represen-
tants del voluntariat i del sector sanitari.

- Potenciar, des del consistori, tot el que fa referència al cos de bombers, amb el que això significa
en tots els sentits:

- Incentivar moral i materialment un servei que, encara que depèn de la Generalitat, fa un servei
imprescindible al mateix poble.

- Creiem que l’actual ubicació és incorrecte, tenint en compte que la primera proposta aprovada
era als terrenys del polígon industrial, des d’on per qualsevol emergència la sortida és més ràpida
i eficaç, alhora que permet l’aterratge d’helicòpters (en cas d’extrema emergència).

- Mantenir i potenciar en tot el què sigui possible les ADF. No cal dir que Piera té una gran sort de
poder disposar de tots aquests voluntaris forestals, que són sense cap mena de dubte, necessaris
per afrontar les campanyes de prevenció d’incendis amb total garantia.

Acció ciutadana

- Farem una aposta ferma i decidida per l’assossiacionisme i el voluntariat, creant un cens local
d’entitats.

- Planificarem, programarem i durem a terme programes i actuacions de foment i suport a l'asso-
ciacionisme i el voluntariat en tots els seus àmbits i vessants.

- Planificarem i dissenyarem les actuacions per a la sensibilització cívica i social, així com les des-
tinades al foment del teixit associatiu que siguin promogudes per la subirecció General de l’Asso-
ciacionisme i el voluntariat.



6. EDUCACIÓ

L’educació és un dels puntals de la nostra societat. I per tant des dels ajuntaments s’han de ga-
rantir, no només l’escolarització dels infants i joves, sinó tot el que la paraula educació pot agluti-
nar. I el grup d’Esquerra ens comprometem fermament a portar un programa de govern valent i
decidit.

És per això que creiem que tenim encara molta feina pendent. Mirant com està actualment Piera i
sobretot cap on anem, les mancances són evidents.

Des de l’ajuntament s’ha de fer una aposta ferma i clara per l’ensenyament públic de qualitat i
s’ha de dotar al municipi de la reserva de sòl necessària per tal de poder garantir, si fós necessari,
la construcció d’una escola per tal d’evitar que els nostres infants estiguin en escoles provisionals,
amb manca d’espai i moltes vegades sense poder-los garantir totes les mesures de seguretat ne-
cessàries.

La regidoria d’educació ha de ser transversal amb d’altres com ara sanitat (per portar a terme xe-
rrades, exposicions o cicles de conferències adreçats al col.lectiu docent de temes com ara la dro-
godependència o les malalties de transmissió sexual), joventut o cultura.

Les nostres propostes en l’àmbit d’educació són les següents:

- Crearem la figura d’un tècnic d’educació, que sigui capaç d’atendre i resoldre les problemàtiques
diàries que es creen als centres educatius i que sigui un referent entre l'escola i l’ajuntament. Així
qualsevol problema que pugui afectar a l’escola podrà ser immediatament atès i en moltes oca-
sions resolt, sense dilacions.

- Farem l’oportuna reserva de sòl per si en un futur s’ha de construir una altra escola de dues lí-
nies i no esperar anys a poder aconseguir un terreny per ubicar-la, doncs mentrestant l’escola es
va atapeint d’alumnes i això dificulta molt la tasca docent.

- Col.laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses
i les administracions per tal d’ajustar l’oferta professional a les necessitats locals del mercat de
treball.

- Des de l’ajuntament ens implicarem d’una manera real en les competències de planificació i ges-
tió de l’educació dels infants menors de 3 anys.

- Pel col.lectiu adult farem cursos que puguin ajudar-los a millorar la seva preparació, fixant-nos
amb més atenció en el col.lectiu de dones o persones aturades i prepapar-los per poder accedir al
món laboral de la manera més competitiva possible.

- Potenciarem l’escola municipal de música, abaratint-ne el preu i ampliant l’oferta musical, intro-
duint-ne elements de la música popular catalana com ara la gralla o els tambors

- Crearem una escola d’ensenyaments artístics; l’expressió corporal, la dansa o l’escola de pallas-
sos i mims poden ser una bona sortida per molt del nostre jovent i una manera de relacionar-se i
crear una xarxa d’experiències noves i molt enriquidores

- Treballarem colze a colze amb els equips directius de les escoles i l’institut per garantir la millor
atenció a tot l’alumnat i a ells mateixos, doncs treballar de manera coordinada i de suport mutu
només pot aportar-nos coses positives i de progrés per tots.



- Vetllarem per l’escolarització total dels infants i joves del nostre municipi, fent un seguiment coor-
dinat amb serveis socials de tots aquells infants que puguin patir un alt risc d’exclusió social i que
moltes vegades porta a un alt absentisme escolar.

7. POLÍTICA LINGÜÍSTICA

La societat actual constantment rep homes i dones que arriben d’altres països. Això fa que tots els
àmbits de la societat actuïn en conseqüència per tal de fer un bon acolliment i que la persona
nouvinguda s’incorpori a la societat catalana.

La llengua catalana és la pròpia del nostre país i tothom té el dret i l’obligació de conèixer-la. És
per això que des de l’ajuntament hem de fer una immersió política valenta i procurar que el català
sigui la llengua vehicular del nostre poble i fomentar-ne l’ús, el coneixement i la divulgació.

Per poder-ho fer, des d’Esquerra proposem les següents actuacions:

- Fer complir la Llei de Política de Normalització Lingüística als comerços (retolució i publicitat).
Per tal de facilitar aquest compliment, des de l’Ajuntament s’oferirà el servei tècnic necessari.

- Aplicar el Pla Municipal de Normalització Lingüística (PMNL) amb la seva dotació econòmica,
aprovat pel Ple i amb la revisió i actualització anual que inclourà, entre d’altres coses, les se-
güents directrius:

·Atendre les persones que volen formular consultes, queixes o denúncies a l'entorn de l’ús
la llengua catalana.

·Tramitar les queixes i denúncies perquè els organismes competents facin una inspecció i,
si cal, imposin una sanció.

·Oferir assessorament i recursos a les empreses o entitats objecte de queixa o de denúncia
per facilitar-los l'ús del català.

·A partir dels casos atesos, fer propostes d'actuacions per afavorir l'ús del català en els àm-
bits que generen més queixes o consultes.

·Promoure convenis amb les entitats que vetllin per la divulgació de la cultura i la llengua
catalana.

·Corregir els nomenclàtors no normalitzats que encara hi ha al nostre municipi

·Dinamitzar projectes lingüístics sobretot als centres d’educació, en intercanvis, xerrades,
etc.

·Potenciar la distribució de programari i maquinari informàtic en català als establiments i or-
ganismes públics:

·Sistemes operatius: CATix, GNOME 2.14 per a GNU/Linux, Windoows Vista



·Programes antivirus: Avast!

·Traductor automàtic en línia català-castellà, castellà-català, català-anglès, anglès-català,
català-francès, francès-català

·Ofimàtica i gestió de documents: Open Office (paquet d'ofimàtica), Microsoft Oficce 2007...

- Facilitar la guia: Oberts al català. Guia per instal•lar-se comercialment en català, una guia que
recull tota la normativa lingüística per al comerç, els serveis i el turisme, un codi de bones pràcti-
ques, un recull de recursos per poder treballar en català i un breu lèxic comercial en català.

- Impulsar projeccions de cinema en català que es puguin fer des del municipi: per la setmana de
la joventut, cinema a l'aire lliure, etc.

- Adherir-nos als Plans d’Acolliment Lingüístic. L'objectiu d’aquest plans és fer que la llengua cata-
lana faciliti la integració social de les persones immigrants. Amb aquesta finalitat, els plans d’aco-
lliment lingüístic combinen l’ensenyament de la llengua catalana amb les activitats de
coneixement cultural i de l’entorn. Inclouen a més dels cursos de català de nivell inicial i bàsic, al-
tres activitats relacionades amb la llengua i la cultura catalanes com la potenciació del programa
"Voluntaris per la llengua" (en què un voluntari destina una hora a la setmana a conversar amb un
aprenent de català perquè pugui practicar la llengua); visites culturals, participació en festes tradi-
cionals, itineraris per barris, etc.

8. CULTURA I ESPORTS

El benestar es nodreix d’ equipaments lúdics, esportius i culturals; la qualitat de vida, de la pro-
moció del lleure, de la salut i de la cultura. Els programes esportius han d’arribar a tota la població
per mitjà d’activitats no competitives per afavorir els sectors esportius més febles, de la mateixa
manera que s’ha d’ assolir la socialització del coneixement.

CULTURA

- Creació del CMC (Consell Municipal de Cultura) amb representació de l’ajuntament, les entitats i
els agents culturals locals, a fi de consolidar-se una corresponsabilitat en la gestió dels processos
culturals i les dotacions de partides pressupostàries defugint l’atorgament de subvencions arbitrà-
ries.

- Fomentar l’associacionisme i donar-li un major reconeixement social. Assegurar la participació
dels grups juvenils en la preparació i organització de les festes locals.

- Dotar la vila d’ equipaments moderns destinats a la producció cultural i a la seva difusió.

- Fomentar i donar suport a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les
pròpies del municipi així com també les de nova creació.

- Remarcar el caràcter laic de l’ ajuntament i evitar els anacronismes ofensius com ara la inscrip-
ció de la placa dedicada a Joan Orpí.

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



patrimoni natural.

- Confecció d’ un catàleg de béns d’ interès cultural per tal de protegir el patrimoni històric i els sig-
nes d’ identitat.

- Afavorir l’intercanvi cultural dins l’àmbit dels països catalans.

- Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col.laboració amb els con-
sells escolars del municipi.

- Elaboració d’un pla de lluita contra les discriminacions, especialment la de gènere, començant
per exemple, per posar noms de dones als nous carrers i places de la vila

- Creació d’un pla estratègic de defensa contra els atacs neolliberals a la cultura, especialment a
la filosofia i a l’expressió cinematogràfica, com a formes d’apropament a la realitat.

ESPORTS

Piera disposa d’un gran nombre d’aficionats a l’esport. Hi ha molts practicants de futbol i d’hoquei,
però no hem d’oblidar-nos d’altres esports com l’atletisme, la natació o el bàsquet. Passejar
també és un esport molt saludable i hem de fer una política de l’esport adaptada a les necessitats
de tota la població.

Per tant, proposem:

- Crear circuits a l’aire lliure per a la pràctica de l’esport, creant zones d’esbarjo i passeig, per
poder córrer o anar amb bicicleta; recuperar els espais de que ja es disposa (Gall Mullat, pista de
la piscina) per practicar patinatge, bàsquet o futbol sala a l’aire lliure.

- Potenciar l’esport de participació organitzant torneigs i promocionar-los (torneig per barris de pe-
tanca, futbol, escacs, etc.) oferint tot el suport als ja existents (24 hores) i fent així participar a un
gran nombre de persones de la vida social al poble.

- Potenciar i posar a l’abast de tothom les instal•lacions esportives públiques municipals; fer de la
piscina una veritable piscina pública gestionada directament per l’Ajuntament (preus populars) i in-
vertir en aquests equipaments o en d’altres de nova creació.

- Aconseguir la plena supressió de les barreres arquitectòniques que dificultin l’accés a les perso-
nes amb disminució física i potenciar l’esport per a discapacitats físics i psíquics, mantenint con-
tactes amb associacions especialitzades.

- Creació d’escoles d’iniciació esportiva:

·4-12 anys: jocs preesportius i poliesportius

·13-16 anys: especialització en l’esport escollit

- Crear un CARNET JOVE esportiu que permeti l’accés tant a l’equipament públic com privat a
preus més accessibles.

- Promoure el Pla l’Esport a l’Escola, pla impulsat pels Departaments d'Educació i de la Presidèn-



cia (Secretaria General de l'Esport) amb l'objectiu d'incrementar la participació de l'alumnat en ac-
tivitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu.

- Promoure les activitats que tinguin relació amb les dones i l’esport així com xerrades, conferèn-
cies i jornades.

- Fer una zona esportiva amb caràcter urgent i acondicionar les ja existents.

- Crearem el Patronat Municipal d’Esports, per poder organitzar tots els temes referents a l’esport
al nostre municipi i gestionar d’una manera més eficient els recursos de què disposem.


