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ARA FEM-HO JUNTS 

 

El 24 de maig ens juguem el futur de Cervelló. L’Ajuntament que surti d’aquestes 
eleccions serà fonamental per impulsar el nou país i garantir que sigui net i just. 

Calen grans canvis al país i per fer-ho s’ha de començar pel nostre poble. Amb el teu 
suport, la República naixerà a Cervelló. Farem que s’escolti més clarament que mai la 
veu de la ciutadania, que la prioritat sigui crear ocupació i garantir la igualtat 
d’oportunitats. 

Ara és el moment de mirar a la gent a la cara i no fer política des d’un pedestal, de 
tenir les portes obertes i els comptes clars. Regenerem la política de Cervelló, amb 
una democràcia avançada on es posi el govern en mans dels veïns i veïnes. Uns 
pressupostos participatius fets per la gent i al servei de la gent poden ser l’eina per 
garantir la igualtat. El nostre poble necessita un bon govern que lluitin per un nou país 
des de la transparència i l’honestedat, que escolti activament i decideixi amb tothom. 

La societat civil ha de prendre el control de l’Ajuntament, i no a l’inrevés. Les 
associacions fan una feina fonamental per la cohesió i vida d’aquest poble i és per això 
que cal un compromís ferm de l’administració pública per donar-los suport i respectar 
la seva feina. Les entitats i la societat han de ser els protagonistes del poble i per això 
crearem espais de participació ciutadans i incentivarem la gestió compartida dels 
equipaments i espais públics. 

Ara cal que, plegats i amb esforç, creem oportunitats i aprofitem el potencial de 
Cervelló, que creem riquesa del nostre patrimoni històric, cultural i natural.  

Els emprenedors ho han de tenir més fàcil per posar en marxar els seus projectes i 
crear llocs de treball. Fa falta potenciar el comerç i les indústries locals i ajudar-les a 
crear feina. Volem un Cervelló d’oportunitats i socialment just en què s’aconsegueixi 
una vida digna per a tothom i s’ajudi als aturats a trobar feina. 

Ho hem de fer junts perquè no podem deixar a ningú enrere. S’ha de prioritzar el 
suport a les persones que més ho necessiten. No podem permetre que la regidoria de 
benestar social torni a quedar en mans del PP.  

Fem un nou Cervelló on els joves es guanyin el futur i la gent gran sigui atesa com es 
mereix, que ofereixi una segona oportunitat a les famílies que han estat desnonades i 
disposi de programes de lloguer social. 

Ara fem-ho junts.
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1. Un bon govern 

 
1.1. Transparència 

La transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant 
compromisios vinculants i acompanyar-la de la mirad a crítica de la ciutadania.  

• Anar més enllà de les noves lleis de transparència, amb l’elaboració de plans 
de transparència i compromisos ètics de bon govern. Accès a la informació 
pública i bon govern, establir mecanismes de garantia del dret a la 
transparència i el bon govern, construint portals web de transparència i fer 
publicitat activa de la informació més rellevant.  

• Establir Pactes d'Integritat en l'àmbit de la contractació pública. El Pacte 
d'Integritat és una eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a 
lluitar contra la corrupció en l'àmbit de la contractació pública. Es tracta d'un 
procés que inclou un acord signat entre un govern i tots els licitadors en 
qualsevol contracte de l'administració. El Pacte estableix els drets i les 
obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, 
exigirà o acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa amb els competidors per 
obtenir el contracte. A més, els licitadors estaran obligats a revelar totes les 
comissions i despeses similars pagades que guardin relació amb el contracte. 
El no compliment del Pacte d'Integritat genera un risc d'exclusió permanent del 
licitador. 

• Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la 
centralització de les compres de l'administració pública mitjançant una 
plataforma electrònica pública per garantir la transparència de totes les 
compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de 
corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els costos i 
permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és públic i els 
ciutadans poden fer el seguiment a través de plataformes electròniques. 

• Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i 
mitjans públics, incloent eventuals vehicles oficials, regals institucionals, convits 
institucionals.  

• Compromís aplicació mesures contemplades en la Llei de la Transparència 
aprovada al Parlament de Catalunya.  

• Compromís creació de la “web de la transparència” posant especial accent en 
la facilitat de l’accessibilitat i en la facilitat de cerca de les matèries. 

• Publicació de la situació patrimonial i de rendes de regidors i alts càrrec de 
l’Administració local, al començament i al final del mandat.  

• Compromís d’especial visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació de 
concursos d’obres i serveis.  

• Taules de contractació d’obres i serveis oberts a la representació ciutadana i 
als mitjans de comunicació. 

• Compromís de visualització dels criteris d’atorgament de subvencions i 
publicació de les entitats subvencionades i el seu import. 

• Rendiment de comptes del destí i de les actuacions de les entitats 
subvencionades. 

• Establiment de “Cartes de Compromisos” de qualitat dels serveis, establiment 
de comissions de seguiment dels mateixos amb participació ciutadana i 
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rendició de comptes en el Consell de Ciutat o en el Ple municipal un cop a 
l’any. 

• Rendició de comptes anual de l’estat d’execució del PAM (Pla d’Actuació 
Municipal) 

• Compromís de publicitat dins la web o els mitjans públics municipals de la 
convocatòria de places per a nous contractes a l’administració. 

• Compromís de temps de resposta a totes les peticions i escrits realitzats pels 
ciutadans. 

• Establiment de la “carpeta ciutadana” on es trobarien tota la relació del ciutadà 
amb l’ajuntament (peticions, multes, impostos, gestions, etc) de lliure consulta 
pel usuari. 

 

1.2. Democràcia representativa, participativa i dir ecta 
L'àmbit municipal pot esdevenir un espai on recuper ar aspectes de la 
democràcia dels antics, en què tothom deliberava i les decisions es prenien en 
base a grans consensos socials. 

• Fer política de proximitat tenint reunions periòdiques amb les entitats per saber 
les seves necessitats.  

• Redacció del Reglament de Participació Ciutadana. Aquest haurà de servir per 
establir les bases per fer de Cervelló un poble participatiu.  

• Afavorir que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions 
col·lectives que configuren la personalitat del municipi per aconseguir la 
progressiva vinculació a la societat i al país d’acollida.  

• Assemblees informatives cada vegada que hi hagi alguna actuació de 
rellevància i que es cregui convenient compartir-la amb la ciutadania, 
“democràcia participativa”.  

• Realització de consultes populars municipals per als temes que així ho 
requereixin, com pot ser reforma del carrer Major...  

• Recuperar la comissió de festes i crear-ne de noves. 
• Establir plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania, per 

fer efectiu el dret de la transparència i el bon govern, mitjançant portals web de 
transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, obert i 
comprensible a la informació pública rellevant). 

• Establiment de compromisos ètics en la política municipal, mitjançant la posada 
en pràctica de manuals de bon govern, d’obligat compliment per a tots els 
càrrecs electes de l’administració local.  

• Creació de dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la 
ciutadania, mitjançant la creació de consells sectorials, territorials i veïnals de 
participació que tindran en el Consell de ciutat, de vila, o de poble la seva 
màxima representació. La funció pedagògica, assessora i d’anàlisi de les 
diverses polítiques públiques municipals estarà garantida pels diversos equips 
de govern de cada ajuntament. 

• Crear el Consell de poble com a òrgan representatiu —no electe— per definició 
de la societat organitzada o revisar-ne l’objectiu i reglament. Ha d’actuar com a 
consell assessor de la corporació municipal. És el consell de consells, i està 
integrat pels Consells sectorials, més els organismes representatius de la ciutat 
i ciutadans i ciutadanes a títol personal, consensuats pels electes locals. 

• Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la 
participació en els temes rellevants que afectin el municipi, sent especialment 
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sensibles a les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i 
beneficien el conjunt de la població.  

• Garantir la presència associativa a tots els consells de participació —òrgans 
sectorials, consells municipals, consells de barri, etc. 

• Dotar la ciutadania de les eines i de la formació (evitant fractura digital) per 
treure el màxim partit a aquestes noves polítiques. 

• Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes… 
• Assegurar l’existència de mitjans públics al servei de la ciutadania i que 

reflecteixin la pluralitat política i social del municipi. Cal garantir-ne la 
professionalitat i independència.  

• Promoure la creació d’òrgans de supervisió i atenció de queixes. 
• Fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en la seva 

posterior avaluació.  
• Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil. 
• Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la 

ciutadania i l’ajuntament. 
• Garantir l’accés dels ciutadans i les ciutadanes i de les entitats a la informació 

relativa a l’activitat municipal, mitjançant l’Oficina d’atenció a la ciutadania. 
• Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model on 

els contractes programa o els convenis de col•laboració siguin l’eix de la 
relació, allà on sigui possible. 

• Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns, si escau, com a mesura 
per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació de serveis públics 
municipals. 

• Els pressupostos participatius:  

La promoció dels pressupostos participatius hauria de poder superar les 
limitacions derivades de la poca participació, interès, o instrumentalització per 
part de grups poc representatius. En aquest sentit es considera una bona 
pràctica comptar amb l'aval de les entitats de la societat civil organitzada, així 
com dels sectors clau de la vida municipal, com són els educatius, de salut, de 
la cultura, l'esport, l'empresa, etc.  

Així, es considera una bona pràctica estendre el sentit de la responsabilitat 
social el compromís de les entitats de la societat civil, i incentivar que aquestes 
institucions i sectors  promoguin, elaborin i cofinanciïn projectes de millora del 
municipi, des de la seva perspectiva, però pensant en el benefici comú de les 
persones i famílies ubicades en el seu entorn immediat, dins el poble. 

Uns pressupostos participatius pensats des d'aquesta perspectiva permetrien 
definir projectes altament valorats pels ciutadans, ja que serien concebuts des 
del compromís d'aportació de recursos per part dels propis sectors que els 
elaboren i proposen. 

 

1.3. Democràcia electrònica 

La democràcia econòmica és el conjunt de principis i pràctiques basades en 
estendre l’aplicació de la democràcia a l’àmbit eco nòmic, defugint les visions 
que la volen limitar a l’àmbit polític. 

• Contribuir a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i 
organitzacions de l’economia social i solidaria.  
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• Foment del consum responsable, entès com el consum de productes i serveis 
de l’economia cooperativa i l’economia social i solidaria. En aquest sentit, es 
treballarà en l’establiment de l’etiqueta social o similars en l’àmbit de les 
competències pròpies del poders locals. 

• Fomentar el consum responsable en els processos de compra pública, com per 
exemple en l’àmbit de la compra d’electricitat, o de la telefonia, aprofitant 
l’existència d’experiències cooperatives en el sector. 

• Impulsar i normalitzar l’ús de clàusules socials en els concursos i processos 
d’adjudicació de contractes públics. 

• Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el 
subministrament de serveis públics, com les escoles bressol. 

• Incentivar, a través dels processos de contractació i compra públiques, 
empreses i organitzacions que es comprometin a millorar el mercat laboral tant 
pel que fa a l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a la convergència 
dels salaris, contribuint a la dinamització de l’economia local. 

• Establir mecanismes eficients de participació en l’elaboració dels pressupostos 
de l’Ajuntament. 

• Adoptar eines que permetin augmentar el grau de transparència tant pel que fa 
a l’elaboració dels pressupostos com pel que fa a la seva execució. Propiciant 
la motivació en la participació i implicació en les decisions. 

• Dur a terme programes de difusió de l’economia social i solidaria per tal 
d’augmentar el grau de coneixement entre els ciutadans. Així com els beneficis 
que s’extreuen per a les persones i per al territori.  

• Exercir de punt de informació per als futurs emprenedors cooperatius. 
Orientant-los en la formula cooperativa o redirigint-los a les entitats 
especialitzades. 

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

• Foment de la continuació de l’activitat econòmica d’una empresa en fallida, per 
part dels seus treballadors.  

 

1.4. Administració eficaç 

La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat 
immobiliària han posat la hisenda local en una situació francament precària. Per això, 
en aquest escenari és important mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió eficaç dels 
recursos públics. 

Els eixos de treball en aquest apartat són: administració electrònica en la societat de la 
informació (smart cities), la funció pública com a millora de la qualitat del servei públic, 
la transparència i el control dels comptes públics, pressupostos i fiscalitat i els 
sistemes de pagament digitals.  

 

1.5. Administració electrònica en la societat de la  informació 

Per tenir una actitud més agosarada, i el context m unicipal ho permet, hauríem 
de tendir cap a conceptes com Govern Obert que engl obarien aquests eixos, la 
majoria dels quals són possibles gràcies a les poss ibilitats que avui en dia ens 
ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Com unicació (TIC): 
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• Transparència: definir els Plans de Transparència Municipals que han de ser 
full de ruta d’actuacions i objectius. Aquest pla es pot fer genèric o més 
específic segons la dimensió del municipi. En aquests plans cal fer especial 
èmfasi en la transparència en el processos de compra pública a través de les 
TIC 

• Participació: les eines TIC tenen un paper fonamental en aquest àmbit, i poden 
ajudar molt per assolir  la “co-decisió” per part de la població. 

• Dades Obertes: molt orientada a la fiscalització per part de la ciutadania però 
també a fomentar activitat econòmica a través de l’explotació de les dades 

• Eficiència: canvis normatius i de processos permeti avançar cap a una 
administració sense papers real orientada a la màxima agilització dels tràmits 
de ciutadans i empreses. 

• Relació amb el ciutadà: transformar en el model de relació amb el ciutadà i 
passar a tenir una visió integral i proactiva de la relació ciutadà-administració 
mitjançant els mecanismes que proporcionen les TIC. 

 

Govern obert  

• Aplicar les mesures adients per a la implementació d’un autèntic Govern Obert, 
que contempli la transparència, la col·laboració i la participació  

• Impulsar l’obertura de dades (Open Data), en formats accessibles i 
interpretables per a les ciutadanes i ciutadans, i per als agents socials i 
econòmics. 

Transparència  

• Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal 
sigui transparent, eficient i eficaç. 

• Introduir mesures de transparència, facilitant, amb les oportunitats que les 
noves tecnologies ens ofereixen, la informació relativa a tots els àmbits de la 
gestió municipal, des de l’execució dels pressupostos municipals, els convenis, 
els contractes, les relacions de llocs de treball i les seves modificacions dels 
treballadors públics, la declaració patrimonial dels càrrecs públics, la prestació 
de serveis i els seus costos.... 

• Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicació 
municipals, sobretot pel que fa a l’habitatge, places en centres educatius i  
serveis socials bàsics. 

• Implicar als servidors públics al servei de l’Ajuntament en la definició i 
implementació de les mesures de transparència i participació de la ciutadania. 

• Auditoria dels serveis públics: En cas que les empreses prestadores de serveis 
púbics obtinguin beneficis desproporcionats per a la prestació d’un servei, o 
tingui un cost excessiu pel consistori, caldrà estudiar les formes per evitar-ho, 
entre elles, la municipalització dels serveis públics o la mancomunitat dels 
serveis amb altres municipis.   

 

Dades obertes  

• Publicar el Compte General al web un cop aprovat pel ple i, 
complementàriament, proporcionar periòdicament la informació de manera 
entenedora.  

• Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries i publicar al web 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques.   
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• Informar anualment de la situació econòmica municipal. Amb aquesta finalitat, 
el Govern municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost 
municipal, alhora que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la 
documentació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs electes 
municipals i a la població.  

• Facilitar les tasques del Secretari i de l’Interventor municipals en el marc d’un 
escrupolós compliment de la llei. 

Participació  

• Preveure la creació d’un consell, comitè (o la denominació que s’escaigui), 
format per ciutadanes i ciutadans, com a òrgan de seguiment i control de les 
activitats de transparència i ètica d’abast municipal.  

Administració electrònica  

• Desenvolupar  la implantació de l’administració electrònica a fi de millorar 
l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur a terme la majoria de tràmits amb 
l'Administració electrònicament. 

• Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per l’obertura de noves empreses.  
• Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania.  
• Promoure la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, 

orientació i acompanyament de projectes, com ara, la factura electrònica i, 
alhora, aconseguir que es disminueixi el risc de fractura digital entre el teixit 
empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa. 

• Promoure les competències digitals de la ciutadania, per al seu 
desenvolupament personal i professional.  

• Promocionar iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la 
clàssica economia industrial en economia del coneixement. Impulsar un Pla 
local d’innovació. 

• Modernització de les TIC al consistori, aprofitant-les per aconseguir un estalvi 
econòmic important i una major simplificació administrativa.  

• Impulsar un Pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i 
l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya CESICAT. 

• Garantir a tota la població l’accés a Internet, fins i tot, als llocs més allunyats 
dels centres urbans.  

• Promoure la interacció amb els ciutadans i ciutadanes utilitzant les TIC. 
Impulsar la realització de tràmits administratius i mecanismes electrònics per tal 
de promoure la participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com 
l’accés a la informació relativa a l’activitat municipal. 

 

1.6. La funció pública, eina de millora de la quali tat i del servei públic 

El servidor civil, el funcionari públic, esdevé l’e ina fonamental per  aconseguir 
una administració eficaç. Proposem potenciar els fu ncionaris com a eina de 
millora de la qualitat del nostre municipi: 

• El funcionari públic ha d’ésser el centre de l’activitat diària municipal, aportant la 
seva experiència i coneixements en els diferents àmbits d’actuació local. 

• Potenciar la comunicació entre funcionaris i regidors perquè la seva visió i 
experiència és imprescindible per la tasca dels polítics municipals. 
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• Impulsar l’accés dels funcionaris a la formació continuada, amb cursos i 
màsters finançats parcialment pels consistoris o les entitats supramunicipals, 
com a inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els seus 
treballadors. 

• Mantenir i potenciar la política de transparència en la contractació, promoció i 
gestió dels funcionaris públics.  

• Incorporar les tècniques d’avaluació continuada dels resultats aconseguits, i 
incorporar aquestes tècniques a la promoció professional dels funcionaris.  

• Permetre que els funcionaris públics disposin de canals directes on puguin 
exposar quins aspectes cal millorar perquè la prestació dels serveis públics 
sigui més efectiva.  

• Integrar els servidors públics en els òrgans de participació ciutadana per tal 
d’assolir la seva implicació en la millora i optimització de la gestió municipal. 

 

1.7. Atenció ciutadana 
Considerem que és imprescindible apropar l’administ ració a la ciutadania. tenir 
en compte els cervellonins i actuar sabent quines s ón les seves problemàtiques 
reals.  

• Servei d’atenció al ciutadà (SAC), cap petició sense resposta. El model està 
organitzat amb un senzill Full de Servei d’Atenció al Veïnat, en el qual s’hi 
anoten la petició o suggeriment de millora, les dades de qui la fa i en quina 
data. El full és revisat per l’equip de govern i en un màxim de quinze dies, es 
truca a la persona indicant-li la viabilitat o no del que demana, i en quin termini 
aproximat es podrà realitzar. Aquest mateix full serveix per mantenir l’assumpte 
en agenda i fer el seguiment fins el moment en el qual es porta a terme la 
petició (a vegades, per falta de recursos, cal esperar força temps). Un cop 
realitzat, es posa la data, es tanca el cicle del procediment i s’arxiva el full.  

• Horari de visites dels regidors amb els ciutadans. Els regidors així com l’alcalde 
tindran un horari de visites perquè els ciutadans puguin expressar les seves 
problemàtiques.  

• Creació d’un Consell de Suggeriments (tal com preveu l’article 20.1 d) LBRL) 
per tal que els cervellonins tinguin a disposició uns formularis per fer 
suggeriments a l’Ajuntament.  

• Administració electrònica. Aconseguir que tots els tràmits administratius locals 
es puguin fer mitjançant la web. Fer que sigui possible la presentació 
d’instàncies, el pagament d’impostos, demanar certificats d’empadronament... 
per via telemática.  

 

1.8. Civisme 
Un element imprescindible pel benestar social és el  civisme; és a dir, aquell 
comportament fonamentat tant en el compliment de le s pautes establertes en la 
relació entre les persones com en el profund respec te per la llibertat individual i 
col·lectiva.  

• És per això que l’acció del govern en cas que Esquerra Republicana hi sigui 
present, posarà una atenció molt acurada a dificultar al màxim aquelles 
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conductes que atemptin contra la dignitat de l’individu i a penalitzar-les. En 
aquest sentit, es vetllarà molt particularment per les persones grans, pels 
menors i per la gent que pateix qualsevol discapacitat. També es farà una 
atenció especial a l’ús correcte del mobiliari urbà, als espais verds i la via 
pública i a la tranquil·litat del veïnat.  

• Ordenança de civisme: Amb aquesta s’evitarà la proliferació de cartells, 
adhesius, grafits i pintades en el mobiliari urbà i façanes, i es destinarà, si és 
possible, espais reservats a aquest ús, i permetrà imposar mesures 
sancionadores per combatre els actes incívics.  

• Adoptar mesures per tal d’evitar l’estacionament de cotxes en doble filera, 
l’aparcament a la vorera o a altres zones que provoquin molèsties als vianants i 
sobretot a les persones amb mobilitat reduïda i persones amb cotxets amb 
infants.  

• Neteja viària. Implantació de quioscos per recollir deposicions de gossos. Cal 
establir una dotzena de quioscos per tal que els veïns que treuen els gossos a 
passejar puguin llençar les seves deposicions.  

• Creació de la figura de l’agent cívic. Persona que s’encarregarà de vigilar 
conductes incíviques. 

• Facilitar als propietaris i propietàries d’animals domèstics el compliment de la 
normativa pel que fa a la tinença d’animals perillosos, així com la implantació 
del xip d’identificació. S’aplicaran, igualment, les normatives i ordenances 
municipals per la tinença d’animals domèstics.  

• Càmeres de seguretat en les zones on existeixen actuacions incíviques, com 
pintades, sorolls a la nit o trencament de mobiliari urbà. Es posaran 
videocàmeres de seguretat a l’Ateneu (al darrere) i a més zones d’inseguretat, 
tot d’acord amb el Decret 134/1999.  

• Ordenança soroll, (adequada a la llei del soroll 16/2002 i al reglament del soroll 
Decret 176/2009), per tal d’evitar l’emissió de gasos i sorolls no permesos, 
evitant que hi hagi sorolls impropis per tal de respectar el descans dels 
cervellonins. Amb aquesta ordenança i la seva aplicació, s’aconseguirà actuar 
amb major decisió sobre els sorolls excessius, vibracions i factors 
contaminants.  
 

1.9. Hisenda 

Les finances de l’ajuntament d’Esquerra Republicana  estaran sotmeses a 
mecanismes d’austeritat i transparència, control de mocràtic i honestedat en la 
gestió . Farem, l’Ajuntament de les parets de vidre.  

 

• L’Ajuntament de les parets de vidre. Vetllar, mitjançant mesures d’informació i 
control, perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient i eficaç. 
Anualment, un cop aprovat el pressupost, es farà una xerrada explicativa 
oberta a la ciutadania, a l’Ateneu de Cervelló, per tal d’explicar el pressupost 
d’aquell any de forma comprensible.  

• Pressupostos participatius. Fer diferents partides del pressupost de forma que 
sigui la gent qui decideixi a què es destinen, i desprès seguir amb rigor la 
planificació i l’execució pressupostaries. 
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• Contenir als límits raonables la pressió fiscal. Els cervellonins mai no es poden 
trobar en una situació de dificultat econòmica degut als impostos municipals.  

• Tendir a la simplificació del sistema fiscal municipal. Facilitar l’exercici dels 
deures dels ciutadans respecte a l’Administració local. És necessari preveure 
accions com simplificar i millorar l’eficàcia del sistema tributari local, mitjançant 
actuacions com la possibilitat de pagament dels impostos de forma mensual i 
regular, a l’estil de tarifa plana. En aquest aspecte tributari s’incidirà en la 
cohesió social establint un sistema de tarifació social que tingui en compte de 
forma prioritària els col·lectius més desafavorits (gent gran, persones sense 
recursos...).  

• Respondre a criteris escrupolosos de transparència en la gestió dels contractes 
públics, mitjançant l’estricte respecte dels principis de contractació per a 
l’adjudicació de les obres, subministraments i consultories.  

• Seguir principis d’austeritat pel que fa a la construcció, la prestació de serveis, 
la comunicació i el manteniment.  

• Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts, 
sobretot pel que fa a l’habitatge, a les places en centres educatius i als serveis 
socials bàsics.  

• Prioritzar en l’elaboració pressupostària la despesa i la inversió destinades a la 
promoció de l’activitat econòmica local i a serveis socials bàsics com a 
mesures per a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

• Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals.  
• Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació 

dirigida a destinar els increments d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit 
local.  

 

1.10. Seguretat ciutadana 

Esquerra Republicana garantirà, mitjançant el compl iment de la llei, el dret a la 
seguretat de totes les persones com a ciutadans i c iutadanes que es relacionen 
entre ells i amb l’Administració. Els ciutadans i l es ciutadanes han de tenir la 
seguretat que l’ajuntament vetllarà pels seus inter essos i pels interessos del 
conjunt de la societat.  

 

Prevenció i ciutadania 

• Universalitzar la figura  dels agents cívics, amb coordinació amb la policia local, 
per informar i divulgar a peu de carrer les ordenances de civisme dels 
municipis.  

• Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i en 
l’àmbit de la família. Fomentar l’atenció personalitzada de les víctimes.  

• Establir un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.  
• Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues en 

col·lectius vulnerables.  
• Fer un protocol de prevenció i intervenció contra el vandalisme urbà. 
• Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones 

i a l’espai públic com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat 
de vida de la ciutadania.  
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• Incentivar el reconeixement al civisme i a la contribució de la seguretat 
col•lectiva de la ciutadania. 

• Implementar taules sectorials de treball, per corresponsabilitzar tots els àmbits 
de la gestió pública amb la seguretat i per resoldre fenòmens, incidències i 
problemàtiques relacionades amb la seguretat: taules d’urbanisme i seguretat, 
coordinació de serveis de seguretat amb els consells escolars, salut i 
seguretat... 

Atenció a col·lectius més vulnerables 

• Prevenció en la desatenció a la gent gran. 
• Camins segurs, sense accidents, per la gent gran. 
• Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els infants no hagin de compartir 

espai amb animals domèstics.  
• Protocols de detecció de la infància en risc. 
• Promoció dels camins escolars segurs. 
• Accions de prevenció i protecció específics per a riscos propis del municipi (la 

riera, les mines, les penyes, animals salvatges...) 

Participació ciutadana 

• Involucrar els agents veïnals i socials en tasques de conscienciació, prevenció i 
detecció de riscos i promoció de la convivència.  

• Desplegar un servei de mediació comunitària, amb coordinació amb la policia 
local, per intervenir i atendre conflictes veïnals i malentesos. 

• Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les 
agrupacions de defensa forestal, els bombers voluntaris, protecció cívil... 
 

Policia 

• Incrementar la col·laboració entre les policies locals dels municipis veïns i els 
Mossos d’esquadra, en el marc de la junta local de seguretat, i l’avaluació dels 
programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.  

• Potenciar la policia local de proximitat. Cal que sigui un referent dels serveis 
municipals. Treballar per aconseguir un servei de policia local tan propera com 
sigui possible a la ciutadania a fi de facilitar un major coneixement de les 
problemàtiques del territori.  

• Augmentar la presència d’efectius de la policia local a les portes i als voltants 
de les escoles i de l’institut. També es realitzaran programes a les aules per 
sensibilitzar l’alumnat dels perills i per explicar quins són els mitjansde què es 
disposen per ajudar el conjunt de l’alumnat i el professorat.  

• Desplegar a tots els municipis la policia de proximitat com un element 
vertebrador més de la bona convivència al municipi. 

• Establir protocols d’actuació de la policia local ben apresos pels incidents més 
habituals garantint la mateixa actuació en tots ells. 

• Fomentar a formació i el reciclatge dels agents de la policia local.  
• Elaborar un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la 

polícia local.  

 

Gestió de la mobilitat i la seguretat viària 
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• Elaboració d’un pla local de seguretat viària.  
• Elaborar un pla local de millora de punts negres i conflictius i detectar els trams 

de concentració d’accidents que pugui haver al municipi, per millorar la 
seguretat viària.  

• Impulsar o promoure programes de educació viària a les escoles, amb 
l’implicació de la polícia local i altres agents de la comunitat.  

 

Protecció Civil i ADF 

• Crear una oficina tècnica de protecció civil.  
• Elaborar un pla municipal actualitzat de protecció municipal.  
• Dotar dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió 

d’emergències.  
• Fomentar el voluntariat cap aquestes associacions.  
• Impulsar un Pla transversal i integral de gestió forestal, amb criteris que facilitin 

l’extinció i la no propagació d’incendis forestals, prioritàriament en zones 
habitades. 

• Intensificar accions, recursos i mitjans durant els mesos sense risc d’incendi 
per dur a terme, en col•laboració amb el Departament d'Interior i amb criteris de 
gestió integral del combustible, els focs tècnics o les neteges que garanteixin la 
discontinuïtat en cas de gran incendi forestal. 

 

1.11. Comunicació 
Esquerra Republicana potenciarà els mecanismes de p roximitat i de 
comunicació amb els ciutadans per tal d’acostar a l a ciutadania la política i la 
gestió municipals .  

 

• El Diari de la Vila (butlletí de l’ajuntament de Cervelló) reservarà un espai per a 
entitats del municipi i un altre per a la ciutadania.  

• Panells informatius al poble per tal que les entitats puguin penjar els cartells per 
difondre les seves activitats, sense necessitat d’embrutar les façanes.  

• Treballar per una Ràdio Cervelló competitiva. L’emissora municipal ha d’ésser 
un referent d’informació cervellonina, on prevalgui el seu sentit participatiu. Cal 
millorar l’equipament actual i publicitar la seva programació mitjançant el butlletí 
municipal.  

• Fer possible que Ràdio Cervelló pugui emetre en directe els actes que realitzin 
les entitats de Cervelló.  

• Garantir una web municipal de qualitat, a partir d’una clara vocació d’informació 
i servei al conjunt de la ciutadania.  
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2. Un Cervelló d’oportunitats 

 
2.1. Mobilitat 

L’acció d’Esquerra Republicana al govern municipal ha d’afavorir i potenciar els 
desplaçaments a peu i amb transport públic i facili tar l’aparcament al nucli urbà 
del vehicle privat per tal d’aconseguir una major q ualitat urbana. 

La mobilitat a peu i en bicicleta i l’espai urbà de  convivència  

• Ratificar la Carta Internacional del Caminar: incrementar la mobilitat integral, 
dissenyar i gestionar espais per a les persones, millorar l’integració de les 
xarxes peatonals, reduir el perill per atropellament, millorar la sensació i 
seguretat personal, augmentar el recolzament de les institucions o 
desenvolupar la cultura del caminar. 

• Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes, eixamplar 
les voreres per als vianants. 

• Implantar zones de moderació de la velocitat al municipi, carrers 10, 20, 30.  
• Instal•lar plataformes i passos de vianants elevats, millorant la seguretat i 

l’accesibilitat.  
• Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 
• Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants. 
• Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollides entre els 

recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.  
• Prioritzar la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants, a 

les parades d’autobús i l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllar 
per les indisciplines que perjudiquen al vianant o el Transport Públic. 

• Integrar paisatgísticament les vies de vianants per a dignificar-les i fer-les més 
atractives. 

• Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari o 
carsharing —un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles— o altres. 

• Afavorir la rotació de l’aparcament amb limitació horària.  

La circulació dels vehicles a motor  

• Limitar la velocitat màxima  i crear de zones de prioritat invertida. 
• Resoldre punts conflictius de la circulació amb l’execució de rotondes, miralls i 

minirotondes. 
• Instal•lar limitadors físics de velocitat tenint present les contradiccions que 

poden generar amb ambulàncies, autobusos, etc. Prioritzar en la mesura del 
possible els bons dissenys dels recorreguts que evitin les altes velocitats.  

La mobilitat en transport públic col•lectiu  

• Fer les gestions convenients amb Soler i Sauret per aconseguir l’augment, si 
cal, de la freqüència de pas dels autobusos i aconseguir el compliment estricte 
dels horaris per part dels autobusos. 

• Millorar l’accessibilitat entre les urbanitzacions i el nucli urbà, potenciant el bus 
urbà, i alhora facilitant l’accés amb transport privat. 

• Dignificar les parades de transport col•lectiu públic urbà quant a seguretat, 
comoditat i informació. 
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• Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari 
nocturn, pensant sobretot en les necessitats de la gent jove. 

• Adaptar el servei a persones amb mobilitat reduïda.  
• Fer un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport 

públic.  
• Instaurar avantatges tarifàries per a la gent gran o el jovent mentre no es 

desenvolupi el finançament del Transport Públic de manera estable per Llei en 
els termes previstos a la Llei 9/2003.  

La mobilitat en bicicleta 

• Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i amb les urbanitzacions, amb 
la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura 
que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris. 

• Instal•lar aparcaments —repartits estratègicament— i millorar la senyalització 
per a bicicletes. 

• Crear vies verdes o carrils-bici intermunicipals.  
• Incorporar bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis de 

l’administració. 
• Fomentar i regular l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per al 

vianant.  

L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana 

• Crear aparcaments per baixar i pujar a la gent gran a la vorera del Casal d’Avis. 
• La construcció del pont que uneix el nucli urbà amb el camps de futbol ha de 

permetre millorar la mobilitat entre els usuaris del camp de futbol, i alhora 
també millorar-la amb els habitants de Can Guitart. 

• Cal augmentar l’oferta d’aparcament al municipi i sobretot a l’entorn del carrer 
Major per facilitar la mobilitat. 

• Cervelló ha de tenir com a repte millorar la seva interconnexió amb Barcelona i 
resta de municipis de l’entorn. És per això que cal insistir i reclamar a les 
instàncies supralocals per a que posin en agenda l’allargament de la línia del 
Tram fins a les caves Rondel. 

• Elaborar Plans de mobilitat locals. (PMU) 
• Incorporar la mobilitat i l'accessibilitat a les ordenances municipals. 
• Elaborar pactes per la mobilitat previs als PMU.  
• Definir i estudiar els indicadors de mobilitat local i supramunicipal. 
• Difondre activitats o promocionar dies o setmanes temàtics relacionats amb la 

mobilitat. 

Educació per una mobilitat més sostenible 

• Impulsar tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius del municipi. 
• Realitzar campanyes sobre seguretat viària. 
• Realitzar estudis sobre els costos de la mobilitat local i intermunicipal. 
• Elaborar enquestes sobre els hàbits de mobilitat. 

 

2.2. Urbanisme 
Des de l’ajuntament treballarem per promoure un mod el urbanístic al servei de 
les persones i de la cohesió social. Afavorirem la compactació i la integració de 
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les activitats de Cervelló, i promourem polítiques d’ordenació del territori que 
facin possible la creació d’un continu urbà amb les  urbanitzacions conservant al 
màxim la massa forestal. 

• Pla de manteniment continuat. Cal preveure un pla per mantenir els nostres 
carrers nets i realitzant els arranjaments necessaris durant els quatre anys, 
evitant fer només les intervencions els darrers mesos del mandat només amb 
finalitats electoralistes. 

• Afavorir en el plantejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà 
comerç urbà i l’equilibri entre els diferents formats d’oferta. 

• Promoure un urbanisme tendent a crear un Cervelló compacte i continu, dens, 
pericèntric, multifuncional i participatiu...la vila complexa. 

• Potenciar les zones de vianants, en especial el passatge Francesc Guitart, 
carrer Sant Esteve, carrer Coral Diana, i simultàniament, els plans de dotació 
d’aparcaments perquè afavoreixin el comerç urbà tant al carrer Major com a 
totes les àrees urbanes amb la presència destacada de l’activitat comercial. 

• Crear circuits urbans per la pràctica de l’esport, i senyalitzar el seu 
quilometratge i temps mitjà per realitzar-lo. 

• Fugir del sistema actualment previst de creació de segones fases 
d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen un 
cost de manteniment molt alt al conjunt de la població. 

• Afavorir la regulació de les urbanitzacions ja existents, dotar-les dels serveis 
públics bàsics i impulsar polítiques que garanteixin la convivència d’usos per fer 
front als costos del creixement difús. 

• Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera 
que es puguin aconseguir espais integradors on es barregi la gent i on la 
seguretat sigui un factor a considerar, perquè tothom s’hi senti còmode. 
Plantejar la il·luminació del espai públic com un factor de seguretat. 

• Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds. Els 
espais per a animals domèstics han de quedar ben diferenciats dels que estan 
dissenyats per als infants. 

• Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels 
carrers, procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en cas 
de carrers de poca amplada, tendir a convertir-los en zones de preferència per 
a vianants. 

• Establir un pla de recuperació de la façana del carrer Major subvencionant 
l’arranjament de façanes i mitgeres. 

• Construir el pont que uneix el camps de futbol amb el nucli urbà. El camp de 
futbol i Can Guitart quedaran relligats per un pont que ha de suposar no només 
la integració del camp de futbol amb el centre de la vila, sinó que permetrà a 
Can Guitart convertir-se en un barri de la vila. 

• Crear un veritable carrer Major. Que el carrer Major deixi de ser carretera per 
convertir-se en espai per el passeig compatible amb l’aparcament, per al 
comerç de proximitat i de protecció del nucli més antic. 

• Generarar les mesures urbanísticament idònies, per tal de poder reclamar al 
Departament d’ensenyament de la Generalitat la construcció de l’edifici de 
l’institut. 
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• Dignificar l’entrada al municipi, nodrint aquest d’arbrat a totes dues bandes de 
la carretera, voreres... i també fer un estudi per fer el mateix a l’entrada de les 
urbanitzacions. 

• Millorar l’asfalt amb grans irregularitats que avui dia existeixen en diferents 
carrers del poble. 

• Instal·lar mobiliari urbà. Bancs, en carrers de pujades pronunciades, tant al 
carrer Major com allà on sigui necessari, com pot ser el c. Frederic Soler i 
Pitarra, per a que els cervellonins puguin gaudir d’un descans. 

 

2.3. Sostenibilitat: La gestió dels recursos en l'à mbit municipal: 

La sostenibilitat no és una opció ideològica o de v ida, com sovint es pretén fer 
veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica  per a les polítiques 
modernes que, de debò, busquin la millora de la qua litat de vida, la justícia 
social i el benestar econòmic de la ciutadania sens e malmetre les possibilitats 
futures.  

L’aigua: un bé preuat i escàs  

• Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la 
reutilització d’aigües depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho 
permeten —reg, neteja de vials, etc. 

• Fomentar la instal•lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els 
veïns i veïnes —filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega... 

• Elaborar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en 
el foment d’actituds. 

• Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com 
la de les piscines públiques. 

• Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels 
recursos hídrics locals. 

• Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous 
habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions 
urbanístiques. 

La Gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorà la eficiència, sinó que també 
és aplicar mesures que ajudin a millorar la seva sostenibilitat: 

• Promoure estudis de tarifació per tal que el consum sigui més racional (trams 
adaptats a les necessitats de cada municipi o eliminar quotes de consum mínima.). 

Els municipis catalans, cap al Residu Zero  

L'estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys residus 
i, per l'altre, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle 
d'aprofitament.  

• Promoure el consum racional per tal de contribuir a un canvi de cultura 
respecte els hàbits i les polítiques de reciclatge. 

• Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les 
empreses i el comerç local per tal d'avançar cap a aquests objectius. 

• Estendre els sistemes exitosos de recollida selectiva.  

• Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació 
dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa, 
etc. 
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• Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per tal de col•laborar en 
l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la 
tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.  

• Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica dels residus, 
prioritzant el seu aprofitament material i disminuint paulatinament l'aportació a 
abocadors. 

Cap a un Cervelló eficient i 100% renovable  

Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és el consum 
energètic del país, desbocat tant en termes relatius com absoluts.  

La tasca, en aquest sentit, comença, també als municipis: 

• Elaborar un Pla estratègic de millora energètica dels municipis. 

• Elaborar, dins de l’anterior, un Pla local d’estalvi i eficiència energètica. Les 
experiències municipals indiquen que tant abasten el sector públic, com el 
privat (comerços per exemple) mitjançant la introducció de mesures de foment 
com auditories gratuïtes, arribant inclús a connectar-se amb plans d’ocupació 
local per la formació de tècnics que puguin realitzar aquestes tasques. 

• Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, per tal de conèixer les 
potencialitats del municipi, prioritzant l’aprofitament solar i eòlic de la biomassa. 

• Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum 
energètic i completar l’adaptació a la llei de contaminació lumínica. 

• Fomentar la construcció d’edificis municipals amb criteris ambientals —
bioclimàtics i de funcionalitat. Promoure modificacions en les seves 
instal•lacions per tal d’anar incorporant criteris de sostenibilitat. 

• Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin 
exclusivament o prioritàriament energies renovables. 

• Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de 
promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la fórmula de “lloguer 
de sostres”, extensiu a sostres privats. 

• Fer un estudis local de viabilitat per a una petita central de biomassa —per a 
producció de calor o mixta elèctrica/calor.  

Contaminació/Qualitat del medi:  

• Promoure campanyes locals per l’eliminació de les bosses de plàstic, 
prioritàriament en equipaments municipals, com els mercats municipals. 

Protecció dels animals  

• Elaborar programes transversals i interdepartamentals dins dels ajuntaments 
per socialitzar la necessitat de l'adopció, el no abandonament i la tinença 
responsable dels animals de companyia. 

• Treballar de forma mancomunada entre entitats locals i supramunicipals per a 
la millora constant de les condicions de vida a les instal•lacions que acullen 
animals. 

• Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença responsable 
adreçats als escolars. 

Educació en la sostenibilitat  

• Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions 
ambientals de la nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de 
decisions personal de la ciutadania. 



 PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

21 
 

• Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i 
etnològic, del coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels 
residus, de l’impacte de les emissions, etc... 

• Promoure, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a 
la conscienciació ambiental de la ciutadania. 

 

2.4. Medi Ambient 

El municipi que Esquerra Republicana vol assolir fa  compatible el creixement 
econòmic amb el medi ambient i l’entorn urbà amb l’ horitzó d’un 
desenvolupament equilibrat. El desenvolupament econ òmic i social per 
aconseguir una millor qualitat de vida de les perso nes no pot limitar la capacitat 
de renovació tant del medi ambient com dels recurso s naturals presents i futurs. 

• Avaluar els riscos i les conseqüències dels fenòmens propis del nostre clima 
mediterrani (ventades, aiguats, incendis, forestals, nevades, etc.)  i actualitzar 
els plans de protecció civil de tipus especial i territorial a fi d’adaptar-los a les 
circumstàncies de Cervelló. 

• Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística del municipi, 
en especial en les zones de les urbanitzacions rodejades de grans masses 
forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació 
d’incendis forestals. Cal fer una neteja de vegetació baixa i arbustiva a nivell 
general, no només restringida a les zones de seguretat de les urbanitzacions. 
Fer un estudi de la possibilitat de contractar forestals per fer aquesta gestió 
forestal i evitar al màxim el risc d’incendis. 

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

• Regular la circulació motoritzada en zones d’alt valor ecològic, com pot ser el 
camí de Can Sala de Baix a Torrelles, fent del mateix un equivalent a una “via 
verda”, que es convertiria en un pols d’atracció turística alhora que en un espai 
verd per fruir de la natura. 

• Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin 
exclusivament o prioritàriament energies renovables. 

• Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de l’impost d’obres 
(ICIO) la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi 
energètic als edificis existents. 

• Convertir la riera de Cervelló en un espai de passeig per als veïns com han fet 
als municipis de la llera del riu Llobregat.  

• Potenciar l’ús de la deixalleria municipal, millorant la seva accessibilitat i la 
seva interconnexió amb el nucli urbà, i alhora indicar millor la seva ubicació i el 
seus horaris i establir bonificacions pel seu ús. 

• Impulsar el procés de redacció de l’Agenda 21, com un autèntic pla estratègic a 
curt, mitjà i llarg termini que incorpora la diagnosi de la realitat municipal, 
participació ciutadana, pla d’acció local i els resultats per determinar les 
actuacions que poden guiar, en gran mesura, la redacció d’un futur pla general 
urbanístic  del municipi (POUM). 
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• Plantació d’arbrat a la zona del terme municipal de Cervelló més propera a 
Ciments Molins per tal de reduir els efectes que en la població poden produir 
les partícules en suspensió contaminats que en desprèn la fàbrica. 

• Amb l’objectiu d’assegurar la conservació dels arbres centenaris de Cervelló (El 
roure de la Plana de ca n’Esteve, el pi de la resclosa, el Roure de Can Riera, la 
figuera de la vinya d’en Flamarich, el roure de la “Font del Roure”...),instar a 
declarar-los béns patrimonials. 

• Controlar la població de porcs senglars. 

 

2.5. Patrimoni 
Vetllarem pel manteniment i la potenciació del patr imoni urbà i natural del 
municipi com a elements que configuren la identitat  local. 

• Recuperació i manteniment de les barraques de pedra seca. 
• Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà (neteja de carrers, rehabilitació de 

façanes, carta de colors i de materials, enjardinaments...) 
• Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals i recuperar els antics 

traçats i la seva infraestructura. 
• Treballar perquè des de la Generalitat es declarin monuments de Cervelló com 

a Béns d’Internes Nacional. 
• Conservar la integritat de les Torretes de la Vela Gola i la rehabilitació del Mas 

Pitarra així com d’altres, prenent les mesures oportunes. 
• Tenir en compte el Neolític, a l’hora de preservar el nostre patrimoni, i no 

només restringir-lo fins a l’Edat Mitjana com ara es fa.  
 

2.6. Promoció turística 
Entenem el turisme com una font d’ingressos, però t ambé com un fet cultural 
que promou la interrelació de les persones de difer ents cultures i que ens 
permet mostrar la nostra cultura i manera de ser al  món.  

• Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com ho és la fira, dins 
l’oferta turística del municipi. Les fires actuen sovint com a motor que atrau el 
turisme de proximitat i de qualitat. 

• Crear una xarxa de camins o vies verdes pel desenvolupament turístic al 
municipi. 

• Fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió, i 
facilitadores del turisme local.  

• Cal treballar el posicionament dels espais web turístics, així com crear 
geoportals accessibles des dels dispositius mòbils, que poden oferir informació 
sobre notícies, l’agenda d’actes del municipi, el temps, els comerços, l’oferta de 
restauració, etc. 

• Entenem la promoció del municipi com a una conjunció de valors econòmics, 
socials, culturals i de lleure. 

• Impulsar la Taula de Turisme local que permeti la presa de decisions conjuntes 
en el marc de la dinamització turística. 
 

2.7. Comerç local 
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La promoció del comerç de proximitat ajuda a la coh esió i a mantenir la identitat 
del municipi. Cal fer una aposta ferma per un comer ç pròxim i de qualitat.  

• El comerç de proximitat com a eix central. Ha de ser la idea de comerç que ha 
d’estructurar la vida del municipi. Es treballarà per reformular i tornar a fer 
funcionar la Unió de Botiguers de Cervelló, per tal que Cervelló pugui oferir un 
comerç de proximitat on imperin criteris de qualitat i professionalitat.  

• Agilitzar i simplificar la tramitació municipal de l’obertura de nous negocis. 
Facilitar la transmissió familiar de l’activitat comercial.  

• Fer de la fira del comerç i entitats un referent en les fires comarcals publicitant-
la a la premsa i dotant-la d’un valor afegit. Treballarem per dignificar tant la fira 
del comerç com la fira d’entitats de forma que en aquesta última als 
comerciants no els hi suposi un dèficit el fet de muntar una parada a la fira 
d’entitats.  

• Informar els comerciants dels ajuts que ofereix la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona destinats als comerços per tal de renovar-se i formar-se. Així com 
ajudar-los a sol·licitar-los.  

 

2.8. Emprenedoria, empresa i treball 

Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i les condicions propícies per a 
l’activitat emprenedora: tant afavorint la creació d’espais físics on els 
emprenedors puguin compartir els seus projectes com  facilitant la seva activitat 
diària o afavorint el seu prestigi social. 

Emprenedoria 
 

• Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars com a 
competències clau per a la formació. 

• Ajudar a la creació d’espais coworking, identificant per mitjà d’un estudi els 
punts forts i dèbils, amb l’objectiu que el centres coworking tendeixin a una 
especialització concreta. 

• Posar en disposició a possibles interessats a desenvolupar un projecte de 
coworking  d’espais municipals. 

• Establir un programa de potenciació i acompanyament a les persones que 
vulguin establir-se a un espai coworking, donant a conèixer als ciutadans els 
potencials dels espais. L’acompanyament de les persones ha de ser suficient i 
qualificat; qui faci l’acompanyament ha de ser un professional i cal establir un 
nombre màxim d’usuaris per a ser atesos per cada acompanyant, de manera 
que pugui resultar eficient. 

• Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financerament aquelles 
persones que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, 
així com d’autoocupació. 

• Promoure la desaparició progressiva de barreres administratives de tot tipus i 
disminuir la suma d’imposicions tributàries en aquest àmbit per a l’establiment 
d’empreses. 

• Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a 
ser utilitzades en activitats promogudes des dels municipis en favor de 
l’autoocupació de persones aturades. 

Empresa i indústria  

• Manteniment continuat dels polígons industrials i comercials (enllumenat, 
voreres, vials, senyalitzacions...). 
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• Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.  
• Establir i mantenir una comunicació directe amb les principals indústries i 

empreses ubicades al municipi a fi  de detectar possibles empreses en crisis.  
• Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir 

meses de diàleg per a l’establiment de noves empreses als municipis amb 
ofertes de sòl industrial amb incentius per a la industrialització de zones 
d’especial interès.  

Treball  

• Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb 
especial atenció als col· lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que 
tenen una integració més difícil al mercat laboral joves, 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, en 
coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per a 
conèixer les necessitats del teixit empresarial. 

• Dinamitzar el Club de la Feina, procurant que sigui un espai físic assistit per 
un/a tècnic/a competent i destinat als demandants d’ocupació, amb els 
recursos necessaris per facilitar que tothom pugui assolir i escollir 
adequadament 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 el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi i 
les dels municipis veïns, com a via per generar sinergies i projectes conjunts. 

• Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les empreses 
que s’implanten al municipis es puguin donar a conèixer a la resta d’empreses 
ja existents i a la ciutadania en general. 

• Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 
professional, per a fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de 
treball. 

• Establir ajudes a la contractació, afavorint a les empreses que facin 
contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral. 

 

2.9. Ocupació 

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir  una millor qualitat de vida 
de les persones és un dels principals objectius que  es fixa Esquerra a 
l’ajuntament. Al segle XXI els esforços de les admi nistracions s’han de centrar 
en facilitar la transformació de l’economia tradici onal en una economia del 
coneixement i sostenible, entenent que la sostenibi litat és una gran oportunitat 
de transformació i d’innovació per a la majoria d’e mpreses. És en aquest sentit 
que l’ajuntament que Esquerra treballarà, promourà polítiques de dinamització 
de les activitats econòmiques del municipi, tot est imulant els sectors 
emprenedors i l’ocupació.  

• Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres 
educatius, les empreses i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de 
formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. Crear els 
òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta 
comunicació.  

• Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb 
especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que 
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tenen una integració més difícil al mercat laboral, joves, dones, majors de 45 
anys.  

• Establir que la borsa de treball municipal sigui de fàcil accés —operativa 
telemàticament, mitjançant la pàgina web de l’ajuntament— a què puguin 
accedir ocupadors i demandants d’ocupació.  

• Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un/a tècnic/a competent i 
destinat als demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar 
que tothom pugui assolir i escollir adequadament 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.  

• Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de 
tancament o deslocalització d’empreses que es pugui produir a Cervelló. En 
aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o 
trasllats d’empreses al poble, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la 
possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al 
tancament o la deslocalització de la mateixa empresa. 

•  Treballar conjuntament amb els pobles veïns com Vallirana, Sant Vicenç dels 
Horts, Molins de Rei... a l’hora de planificar i dur a terme actuacions en el propi 
municipi per tal de garantir la millor eficiència possible dels recursos públics 
que s’hi destinen.  

• Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi de 
Cervelló i les dels municipis veïns, com a via per generar sinèrgies i projectes 
conjunts.  

• Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les empreses 
que s’implanten al municipi es puguin donar a conèixer a la resta d’empreses ja 
existents i a la ciutadania en general.  

• Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 
professional, per a fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de 
treball.  

• Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències 
necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals.  

• Fer que el sòl industrial de darrere de les Caves Rondel estigui en bones 
condicions i utilitzar mesures d’atracció de noves inversions. Potenciar la 
creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.  

• Liderar la implantació de l’administració electrònica així com agilitar i simplificar 
els tràmits municipals en l’obertura de nous negocis. Facilitar la transmissió 
familiar de l’activitat empresarial.  

• Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 
Contribuir a la creació de referents empresarials innovadors i dinamitzadors de 
l’economia local impulsant la nova indústria del coneixement. 

• Amb les subvencions de la Diputació de Barcelona fer plans d’ocupació. 
• Generar espais de coworking per als emprenedors. 

 

2.10. Foment d’infraestructures TIC 

El desplegament de la banda ample i les noves tecno logies és fonamental per 
garantir que les empreses dels nostres polígons es mantinguin a Cervelló i 
s’instal·lin de noves. 

Ecosistema TIC:  

• Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la 
indústria TIC com a generadora d’ocupació de futur. 
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• Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una sortida 
laboral TIC a professionals d’altres sectors. 

• Elaborar un mapa sonor i de SMRF —Sistema de Monitorització de 
Radiofreqüència— per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de 
les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la 
ciutadania. 

Aplicació de les TIC  

• Aprofitament de les xarxes «wi-fi» municipals per proporcionar l’accés als 
serveis i als tràmits municipals. 

• Promoure les xarxes gratuïtes de wi-fi a tot el muncipi. 

• Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i mitjana 
empresa d’altres sectors per tal de fomentar la seva competitivitat mitjançant 
les TIC. 

• Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les persones i 
el seu sentit de pertinença i la seva atenció social. 

• Aplicar les TIC pel foment de la Cultura local mitjançant la instrumentalització 
de les xarxes socials i altres eines socialitzadores. 

• Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals 
moderns que permetin detectar i solucionar de forma ràpida problemàtiques 
que esdevenen a l’espai públic. 

Altres  

• Les TIC també són una bona eina d’avaluació de polítiques públiques de forma 
transversal. Caldria introduir la cultura del seguiment i avaluació dels objectius 
establerts 

 

2.11. Urbanitzacions 

Cal que les urbanitzacions deixin de ser urbanitzac ions pròpiament dites i 
passin a ser “barris” del propi centra urbà . Cal l ligar-les amb el nucli urbà. 

• Cada regidor de l’equip de govern, a part de la seva àrea, serà el regidor de 
dues urbanitzacions del municipi. És l’equivalent al que a Barcelona és el 
regidor de districte. Aquesta funció permetrà que hi hagi una figura més 
propera a les Juntes de Conservació de les urbanitzacions i poder així 
canalitzar les seves problemàtiques. 

• Pla de recepcionament d’urbanitzacions. Establir un pla a llarg termini, 
consensuat amb les respectives juntes de conservació, per tal que poc a poc 
es vagin recepcionant la totalitat de les urbanitzacions del municipi de Cervelló, 
subvencionant part de la inversió que s’haurà de realitzar,tot començant per 
aquelles que mostrin interès. 

• Pla de seguretat viària a les urbanitzacions: les urbanitzacions cervellonines 
tenen, com moltes d’altres, grans revolts i pujades i baixades de fort pendent, 
per això cal fer un pla de seguretat viària per posar-hi ressalts, miralls, 
senyalitzacions d’aparcament, prohibicions d’aparcament allà on calgui, posar 
balises als llocs de perill al costat dels barrancs... 

• Pacificar el trànsit a la Urbanització de Santa Rosa. El volum i la velocitat del 
trànsit suportat a la urbanització al carrer Emili Toldrà no s’adequa a l’ús 
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residencial de Santa Rosa. Per això cal fer una proposta per tal de pacificar el 
trànsit a aquesta urbanització. 

• Unir la urbanització de Can Guitart mitjançant un pont per la resclosa que la 
lligui amb el nucli urbà, de forma que millori la mobilitat dels veïns de Can 
Guitart i del nucli urbà. 

• Arranjar el camp de futbol de la urbanització de Can Pi així com el seu accés. 
• Plantació d’arbrat a la zona del terme municipal de Cervelló més propera a 

Ciments Molins, per tal de reduir els efectes que pot provocar en la població 
resident a Granja Garcia, produïts per les partícules contamina que se’n 
desprenen. 

• Mantenir les franges de seguretat en bon estat. 
• Donar un suport explícit i continuat a les juntes de conservació.   
• Plans concrets de cada urbanització per mantenir-les en bon estat de seguretat 

(incendis forestals) 
• Arranjar el clavegueram general del clot el Boix. 
• Realitzar mancomunacions de serveis amb Corbera de Llobregat per donar 

sortida a problemàtiques que es plantegen a Can Rafel, Costa de la Perdiu i 
Can Roig. 
 

2.12. Habitatge 

El dret a l’habitatge digne implica el compromís am b les polítiques de creació 
d’habitatge social a l’abast de tothom. Esquerra Re publicana, potenciarà les 
polítiques de rehabilitació, així com el sistema de  lloguer i la construcció i 
promoció d’habitatges socials. 

• Establir una ordenança especifica de subvencions a les taxes de llicències 
d’obres i/o d’activitats, amb la corresponent dotació pressupostària , per 
fomentar la millora del paisatge urbà. 

• Evitar en la mesura que sigui possible la venda del sòl municipal susceptible de 
ser utilitzat per a la promoció d’habitatge públic de venda o lloguer. 

• Actuar en les zones degradades dels carrers Vidries i Frederic Soler i Pitarra, 
entre d’altres, utilitzant la fórmula de compra-reforma-lloguer al mateix 
propietari i garantir la millora d’una zona urbana i la creació d’una borsa 
d’habitatge. 

• Sempre que hi hagi noves promocions urbanístiques, imposar com a càrrega 
urbanística la cessió d’un pis per a emergències socials (maltractament de 
gènera) i un altre com a pis tutelat.  
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3. Un poble viu i just 

 
3.1. Educació 

L’ajuntament d’Esquerra Republicana establirà lliga ms i complicitats amb la 
comunitat educativa com a element de foment de valo rs socials. La comunitat 
educativa i l’ajuntament d’Esquerra han de treballa r conjuntament per la 
transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, ciutadania i 
responsabilitat individuals.  

• Dinamització del Consell Escolar Municipal com a coordinador de l’activitat 
educativa i vetllar perquè tots els alumnes tinguin una plaça escolar de qualitat.  

• Treballar per aconseguir que l’Institut d’Ensenyament Secundari de Cervelló 
(SES Cervelló) tingui construïdes instal·lacions definitives. 

• Arranjar temporalment l’entorn de l’actual institut (les tanques, les males 
herbes...) ja que hi ha un cert abandó.  

• Es coordinarà el servei de transport públic de les urbanitzacions amb els 
horaris de l’institut i les escoles.  

• Vetllar perquè es garanteixi l’accés dels alumnes a Ceraqua.  

• Política de concessió de beques per desenvolupar diferents activitats 
d’ensenyament, culturals, etc.  

• Potenciar la formació contínua per a persones de totes les edats mitjançant 
mesures que possibilitin la conciliació entre el temps de formació i la resta de 
tasques.  

• L'educació no és només la que rebem a l'escola o institut, sinó que també és la 
que donen els pares, les activitats extraescolars... Proposem que es treballi 
l'educació del poble conjuntament, inspirant-nos en els Plans d'Entorn de la 
Generalitat que han donat bons resultats a d’altres municipis i han permès 
reduïr el fracàs escolar. 

• Dissenyar plans de foment de la lectura i de la formació continuada en 
col·laboració amb els consells escolars del municipi, la biblioteca i els centres 
de normalització lingüística.  

• Incidir mitjançant programes en el caràcter integrador i saludable de l’esport, 
cultura i lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància. 

• Vetllar per la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, 
cultural, lúdic o esportiu per a l’alumnat del centre educatiu, en horari no lectiu i, 
sobretot, en els períodes de vacances.  

• Assumir, des de l’administració local, un paper de lideratge polític respecte a la 
promoció del treball educatiu integrat dels diferents agents que intervenen en el 
municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la que 
recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais 
educatius i desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, 
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l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de l'educació en el lleure,etc. que permetin un 
treball educatiu d’entorn.  

• Potenciar i ampliar els plans educatius d’entorn per contribuir a donar una 
resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat, amb 
una atenció especial al més fràgil. Es tracta de concretar un pla estratègic que 
inclogui els diferents agents socioculturals de la zona i mobilitzi tots els 
recursos possibles (institucionals, empresarials, esportius, artístics, entitats de 
lleure i totes les formes de voluntariat) per generar atractives dinàmiques locals 
a favor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social, 
acadèmica i professional.  

• Cooperar amb l’administració eductiva per atendre de manera correcta i 
acurada l'alumnat d'educació especial, tant pel que fa als ensenyaments 
obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral 

• Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, 
cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no 
lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances 

• Donar suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les 
famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPAs no poden ser 
vistes des de les administracions com unes entitats que es limiten a gestionar uns 
recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.   

• Les escoles de música o dansa, a més d’iniciar els infants en les seves primeres 
etapes de formació musical, també han de desenvolupar nombrosos projectes de 
cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la societat des de la 
infància i també com a formació al llarg de la vida. 

• Aplicar la tarificació social en els preus de la matrícules de les Escoles Bressol, les 
Escoles de Música i les activitats de lleure (extraescolars i casals) 

• Pel que fa a les associacions juvenils de l'educació en el lleure, potenciar la 
col·laboració amb els seus projectes des de l'administració tot abordant les tres potes 
necessàries pel seu correcte funcionament: reconeixement, finançament i espais. 

 

3.2. Cultura 
Fomentarem la cultura com a element de cohesió i mi llora de la qualitat de vida 
del conjunt dels cervellonins, amb una cura especia l pel que fa al jovent per 
evitar que la cultura quedi reclosa en una “vitrina ”.  

• Recuperar l’Ateneu com espai de tot tipus d’activitats culturals. L’Ateneu ha de 
ser el centre neuràlgic de la cultura cervellonina.  

• Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els seus 
àmbits. Prioritzar la programació d’espectacles, concerts i activitats vinculades 
amb la cultura catalana, i alhora s’afavorirà l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit 
dels Països Catalans. Fer que la cultura catalana sigui l’eix principal de la festa 
major.  

• Fomentar l’ús social de la llengua catalana entre les persones nouvingudes 
mitjançant la col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística o a partir 
de polítiques pròpies.  

• Potenciar el programa de parelles lingüístiques, formades per persones 
voluntàries que volen participar activament a facilitar l’aprenentatge del català 
entre la població nouvinguda.  
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• Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de 
l’ajuntament, les entitats i els agents culturals locals.  

• Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que són 
pròpies de Cervelló així com també les de nova creació.  

• Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la 
difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, 
caldrà estimular la col·laboració amb el Grup de Recerca, la creació d’espais de 
memòria (museus, centres d’interpretació, rutes…), la presentació 
d’exposicions, etc.  

• Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions 
necessàries perquè les persones puguin desenvolupar lliurement les seves 
capacitats creatives, artístiques i culturals.  

• Creació i potenciació d’una agenda cultural d’actes i esdeveniments 
degudament actualitzada. Aquesta ha d’anar acompanyada de la creació d’una 
agenda cultural electrònica amb informació útil i actualitzada tant per a la gent 
de la població com per a les persones visitants. Aquesta agenda hauria de 
facilitar la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda 
d’actes i festes, centres d’ensenyament artístic del municipi, etc. 

• Impulsar la recerca sobre la història local de les dones i homes que han format 
de la identitat del poble i facilitar-ne la difusió.   

Equipaments culturals 

• Apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de la 
programació que se’n derivi. Si apostem pels equipaments i els projectes de 
proximitat cal una programació amb un alt grau de sintonia amb el territori i el 
sector alhora que cal vetllar perquè les activitats siguin complementàries i 
reforcin les que genera el mateix territori a través de la seva xarxa associativa. 
Aquestes necessitats fan pertinent que siguin les entitats de cada territori les 
que gestionin els equipaments o serveis, com a coneixedores de la realitat dels 
seus barris i les dinàmiques que hi actuen, incorporant l’equipament a la 
dinàmica territorial i evitant que esdevingui un cos estrany. La gestió cívica 
aporta als projectes un valor afegit que difícilment poden ser aportats per altres 
fórmules d’externalització amb empreses privades. La gestió ciutadana, o 
cívica, és una fórmula de gestió específica d’un equipament de titularitat 
municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre l’Ajuntament i el teixit 
associatiu del territori objecte de la intervenció, per la qual una entitat es fa 
càrrec de la gestió d’un equipament i/o projecte d’interès general. 

• Vetllar per la correcta gestió dels equipaments i serveis, tan propis com dels 
que depenen d’altres administracions perquè s’ajustin a les necessitats de la 
població, tenint en compte les especificitats del municipi i garantint també 
criteris de proximitat física i facilitat d’accés al seu ús. 

• Augmentar l’horari d’obertura de les biblioteques municipals com a sales 
d’estudi en els períodes d’exàmens.  

• Garantir la renovació suficient dels fons bibliogràfics de les biblioteques per tal 
d’adequar-los als indicadors recomanats internacionalment, garantint així la 
quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la ciutadania. 

La cultura com a eix de cohesió social i participac ió ciutadana 
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• Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de 
l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. El Consell ha d'abordar la 
política cultural des d'una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees 
principals d'activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural 
i comissió de festes i esdeveniments. 

• Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i saludable 
de l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la 
intolerància. 

• Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional. 

• Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de 
caràcter social, cultural, esportiu i solidari. Afavorir que la població nouvinguda 
participi activament en les manifestacions col·lectives que configuren la 
personalitat del municipi. Realització d'un acte anual d'acollida als nous 
empadronats al municipi i d'un “catàleg” de serveis a la seva disposició. 

• Gestionar de manera integrada l’oferta cultural municipal de manera que sigui 
possible oferir informació, descomptes, promocions o activitats gratuïtes als 
usuaris potencials mitjançant la creació d’un carnet cultural municipal. 

La cultura com a motor econòmic de la societat i el  territori 

• Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i 
digital, i emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la 
informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i 
festes, les novetats a les biblioteques, etc. 

• Promocionar l’obra d’artistes i autors/es locals mitjançant el web municipal, 
facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb programadors/es, artistes 
i autors/es de la resta del país. 

• Establir exempcions fiscals per als comerços i indústries relacionades amb 
l’activitat cultural. 

• Crear mecanismes de suport a les activitats comercials o industrials que han 
esdevingut d’interès tradicional en espais urbans concrets. 

• Protegir les botigues històriques amb programes interdisciplinars que 
contemplin acords a tres bandes entre propietaris, administració municipal i els 
gestors de les botigues amb la inclusió de plans de viabilitat per garantir el seu 
futur. 

Foment de la creació cultural 

• Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions 
necessàries perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar 
lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals. 

• Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en 
col·laboració amb el Consell Escolar Municipal. 

• Fomentar i potenciar les programacions locals en l’àmbit de les arts 
escèniques. 

• Promoure la creació de continguts de valor afegit i afavorir la difusió d'artistes i 
creadors/es locals 

Patrimoni cultural 

• Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la 
recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del 
coneixement del nostre patrimoni, material i immaterial. Això en el marc de 
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propostes transversals capaces d'acabar confluint en propostes que impliquin 
al teixit socioeconòmic de la població.  

• Impulsar la digitalització de documents d’interès local per tal de preservar i 
difondre la memòria del territori.  

• Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la 
difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre d'altres mesures, 
caldrà estimular la col·laboració amb els grups d’història local, la presentació 
d’exposicions, les visites ciutadanes col·lectives i el treball compartit dels 
organismes responsables d’educació, turisme i patrimoni. 

• Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de 
la identitat i facilitar-ne la difusió. 

• Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de 
la població per tal de garantir un sistema sostenible a mitjà i llarg termini. 

 

3.3. Entitats 
Esquerra Republicana considera que les entitats civ ils han de ser el motor que 
indiqui cap a on ha d’anar el municipi. Cal que l’a juntament estigui al servei de 
les entitats i no les entitats al servei de la inst itució.  

• Impulsar l’activitat associativa local mitjançant la signatura de convenis de 
col·laboració per activitat i defugint l’atorgament arbitrari de les subvencions.  

• Cal que existeixi la figura d’un tècnic municipal que vetlli per les necessitats 
quotidianes de les entitats.  

• Informar les entitats dels ajuts que ofereix la Generalitat i Diputació de 
Barcelona destinats a elles i ajudar-les a sol·licitar-los.  

• Acondicionar l’Ateneu tot tapant el forat per evitar que el soroll impedeixi fer 
activitats. 

• Actualitzar el directori d'entitats del municipi. 

 

3.4. Salut 

L’ajuntament de Cervelló ha de desenvolupar polítiq ues de promoció de la salut, 
per ajudar a la formació integral dels cervellonins .  

• Millorar el servei assistencial de CAP, demanant a la Generalitat que torni a 
tenir als horaris que tenia abans de l’ inici de la crisi. 

• Col·laborar en la prevenció de les malalties cardiovasculars promocionant la 
disminució dels factors de risc com el tabac, la hipertensió, la 
hipercolesterolèmia i l’obesitat.  

• 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.  

• Augmentar les actuacions esportives per a la gent gran. Es potenciaran 
programes d’exercici físic per a aquest segment d’edat, dotant-los de mitjans i 
promocionant-los a tots els barris, casal d’avis...  

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

• Fomentar les campanyes d’educació alimentària potenciant els programes de 
lluita contra l’anorèxia i la bulímia, fent especial èmfasi en aquelles campanyes 
destinades a la infància i a l’adolescència.  
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• Informar convenientment i amb facilitat de quines són les farmàcies de guàrdia. 
• Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, els 

plantejaments de “Salut a totes les polítiques” 
• Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció que 

tinguin a veure amb la salut als centres educatius, al personal públic, a les 
entitats, etc.  

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

• Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de 
la salut, posant l’accent especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i 
les persones nouvingudes. 

• Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i mares per tal d'oferir 
eines per educar en la salut als seus fills i filles. 

• Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la 
salut. incloure les instal·lacions municipals en els programes de salut 
cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, gent gran...  

• Reforçar els programes que afecten més especialment a la salut i a la qualitat 
de vida d’adolescents i joves, encara que no exclusivament. Aquest són, 
preferentment, els d’educació sexual —incloent la diversitat sexual—, l'atenció 
a la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre les MTS 
(Malalties de Transmissió sexual) i els programes de prevenció i informació 
sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 

• Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, 
l’alcoholisme i el tabaquisme. 

• Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent 
de les persones grans tant al seu domicili com a la comunitat com a element 
per a la millora de la seva salut en general   

• Elaborar programes específics de control per a les plagues —rates, escarabats, 
tèrmits— i en particular les modernes —coloms, cotorres, gats... —.  

 

3.5. Acció Social 

L’eix de l’acció política es basa en el benestar de  la ciutadania i es recolza sobre 
uns principis d’universalitat en el dret d’accés al s serveis socials i de 
participació. 

• Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis 
sanitaris impulsant una història socio-sanitària individual, comuna i compartida 
entre els responsables de l'atenció sanitària i dels serveis socials. 

• Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la 
gent gran que viu sola i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents 
implicats que donin resposta a les necessitats de les persones grans sense 
plena autonomia i també a les persones que en tenen cura.  

• Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els 
models familiars. 

• Promocionar i donar suport del voluntariat i a l'acció voluntària en el marc de 
les entitats com a model de les persones compromeses en les necessitats 
socials. És important facilitar els serveis i els mitjans necessaris per 
desenvolupar una bona tasca. Hi hauran d’haver els elements imprescindibles 
de coordinació i de complementarietat. 

• Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu que 
coneix, té experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió social. 
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• Deixar de parlar de “despesa social” i parlar d'“inversió social” i d'“inversió en 
les persones” com un element positivitzador i alhora facilitador de les 
contraprestacions per part de les persones beneficiàries. 

• Deixar de parlar d’”ajuts socials” i parlar de “suport a situacions de” o 
equivalents. Tot allò que te connotació de despesa i ajut, està mal vist per 
aquells que no ho reben. 

• Fixar un 0’7% d'inversió social en el pressupost municipal, sempre i quan sigui 
possible.  

• Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a 
l’autonomia personal. 

• Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin 
a programes socials. 

• Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de 
maltractaments, especialment per a la infància, a les dones i a la gent gran. 
Establir protocols d’actuació per a la seva prevenció i models de suport i acció 
integral per a les víctimes. 

• Prevenir totes les situacions de dificultat personal i/o d’exclusió social. 
• Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a les noves situacions de pobresa. 
• Combatre les situacions de pobresa  amb actuacions transversals i integrals de 

totes les regidories —habitatge, salut, ocupació, educació... 
• Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de 

les persones dependents. 
• Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes aquelles persones i famílies en 

situació de pobresa, de risc i/o d’exclusió social. 
• Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els i 

les adolescents del municipi, entre altres, potenciar programes públics d’ajudes 
a l’alimentació, ajudes econòmiques, conciliació, .... 

• Detecció del nombre de famílies de l’àmbit local de que es tracti que es troben 
per sota del llindar de la pobresa per tal que formin part d’un col•lectiu d’atenció 
prioritària que permeti la plena escolarització, l’alimentació normal, l’habitatge i 
l’acompanyament necessari per a la inserció sociolaboral que calgui. 

 

3.6. Serveis Socials 

L’ajuntament governat per Esquerra Republicana esta rà al servei de la 
ciutadania com a gestor de la voluntat popular. S’a ctuarà escoltant les 
demandes ciutadanes respectant sempre l’interès gen eral. L’acció de govern es 
fonamentarà, a més, en la formulació de polítiques que dotin la ciutadania dels 
serveis necessaris, cercant que siguin de qualitat.   

• Creació d’un Servei de política lingüística que organitzi classes de català per a 
immigrants, a part de les que es realitzen per a adults, i alhora doni 
assessorament lingüístic als comerciants que vulguin retolar en català.  

• Ampliar l’horari del Psicòleg perquè, de manera coordinada amb els serveis 
socials de l’Ajuntament i amb els professionals del Departament d’Educació, 
doni resposta a totes aquelles persones i famílies que ho necessitin( atenció a 
infants, joves i adults).  

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

• Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i 
destinat als demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar 
que tothom pugui assolir i escollir adequadament el lloc de treball: ordinador, 



 PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

35 
 

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 d’un punt d’informació a l’ajuntament, d’assessorament 
tècnic i financer, amb l’objectiu d’estimular la creació de petites empreses de 
tipus associat o cooperatiu, així com de l’autoocupació.  

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

 

3.7. Esports 

L’esport ha de ser entès com un mitjà per divulgar valors com el civisme, la 
ciutadania, la identitat i el companyerisme i, alho ra, com la forma d’integració 
dels nouvinguts que és fonamental per a la cohesió social en el marc d’una 
cultura comuna dinàmica.  

• Amb la finalitat d’atendre i coordinar cadascuna de les entitats esportives, 
disposar d’un tècnic de l’Ajuntament destinat exclusivament a l’esport i les 
seves entitats. Hi haurà la possibilitat que aquest tècnic s’encarregui també de 
coordinar les activitats extraescolars esportives (coordinat amb les AMPES). La 
seva funció serà també la de simplificar la burocràcia existent entre les entitats 
esportives i l’ajuntament, simplificant així les gestions amb Ceraqua. 

• Acostar l’esport al poble. Fomentar la pràctica de l’esport al conjunt de la 
població facilitant l’ús de les instal·lacions esportives del municipi, i crear espais 
de lleure per practicar l’esport com poden ser pistes de futbol o bàsquet als 
parcs.  

• Proporcionalitat a l’hora d’adjudicar subvencions a les entitats esportives. Dotar 
totes les entitats esportives, independentment de l’esport que practiquin, dels 
ajuts reals que necessitin, seguint criteris basats en l’esport com element 
educatiu i de cohesió social.  

• Vetllar perquè Ceraqua compleixi les seves obligacions i mantingui la zona 
esportiva en bon estat. Sempre des de la perspectiva que són les entitats les 
que proposen i l’Ajuntament qui ho executa.  

• Creació d’una lliga social on hi puguin participar tots els cervellonins sense 
necessitat d’estar federats, i promoure, també, l’esport de participació amb 
activitats no competitives obertes al conjunt de la ciutadania, emmarcades en el 
dia de les entitats esportives cervellonines, “el dia de l’esport”. 

• Creació de circuits urbans per a la pràctica de l’esport, marcant amb cartells els 
kilòmetres i les distàncies per tal de fomentar l’ús esportiu de la bicicleta, el 
passeig i el running.  

• Coordinació de casals esportius i culturals en els períodes de vacances 
escolars.  

• Planificar una tercera fase a la zona esportiva feta amb l’ajut de les entitats que 
en faran ús. Mentrestant adequar les pistes de tennis, posar més guixetes als 
vestuaris. 

• Crear esdeveniments esportius d’abast supralocals com curses locals, 
pedalades populars, etc. 
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3.8. Polítiques per a dones 

 

L’ajuntament que Esquerra Republicana vol promoure polítiques per fomentar la 
igualtat d’oportunitats davant la societat que evit in l’exclusió social i permetin la 
igualtat de drets i deures, en especial el dret a l a diferència.  
 

• Potenciar –si cal coordinant-se amb Generalitat, Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i Diputació de Barcelona– l’existència de serveis d’informació i 
atenció a les dones en situació de violència masclista.  

• Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere. En les noves 
promocions urbanístiques, que existeixi un pis per víctimes de violència de 
gènera d’ocupació immediata, provisional. 

• Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i el desenvolupament dels 
serveis necessaris per a totes les dones i els seus fills i filles en situació de 
violència masclista. És urgent avançar i invertir per posar fi a l’actual situació 
d’indefensió en aquestes situacions. Es crearan protocols que estableixin 
mecanismes de suport, coordinació i cooperació entre els serveis, 
administracions i agents socials que garanteixin l’atenció coordinada i delimitin 
els àmbits d’actuació municipal enla intervenció en les diferents situacions de 
violència masclista.  

• Promoure les accions específiques en tots els àmbits d’actuació sectorial que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats de les dones, tot implantant la formació del 
personal de l’ajuntament en l’àmbit de les polítiques de dones per a la seva 
aplicació i avaluació.  

• Promoure xarxes socials d’intercanvi entre dones que possibilitin donar valor a 
les aportacions socials, econòmiques, polítiques... que fan les dones al 
municipi.  

• Elaborar, en estreta col·laboració amb l’Associació de Dones de Cervelló, un 
pla d’acció de les polítiques de dones que tingui en compte tots els aspectes i 
actuacions municipals des d’una perspectiva transversal.  

• Promoure l'aprovació de Plans de polítiques municipals de dones o, si s’escau, 
aprovar l’adhesió al Pla de polítiques de dones a nivell comarcal, i vetllar per la 
seva implementació. 

• Incorporar la prespectiva de gènere en el disseny i implementació de les 
polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, 
participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió 
d'equipmanents culturals...entre altres 

• Reconèixer i vissibilitzar les experiències i la contribució de les dones als 
municipis a través del nomenclàtor, l'atorgament de premis o qualsevol altre 
reconeixement públic. 

• Promoure la participació de les dones a tots els espais de participació 
municipals. 

• Promoure l'ús d'un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s'utilitza 
en les comunicacions internes i externes de l'Ajuntament, evitant l'ús sexista 
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del llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i els treballadors 
municipals per no caure en un llenguatge sexista  

• Lluitar per l'eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l'atenció a les 
dones i els seuis infants - en col·laboració amb el SIAD de referència del 
territori i d'acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088 del Dret de 
les dones a eradicar la violència masclista. 

• Promoure la formació en perspectiva de gènera al teixit associatiu municipal 
• Commemorar les dates assenyalades per les dones: 8 de març - Dia 

Internacional de les dones- i el 25 de novembre- Dia Internacional per a 
l'eliminació de la violència vers les dones- i altres que els municipis considerin 
adequades.  
 

3.9. Polítiques per a persones LGTB 

Hem de fer que l’homofòbia deixi de ser un tabú pel  que fa a les polítiques 
socials de l’ajuntament. Cal entomar-ho sense pors ni complexes. 

• Crear, en mesura de les possibilitats, una àrea o regidoria de Drets Civils que 
englobi les accions contra la discriminació adreçades a dones, joves, 
immigrants, gent gran, col·lectius desfavorits i, també, la comunitat LGBT. 

• Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o 
tranfòbiques al municipi. 

• Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars 
ni a les empreses. 

• Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte la 
diversitat de models de família. 

• Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot 
assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les accions de formació 
i d’informació sobre salut sexual, en especial l'adreçada als i les joves i 
adolescents. 

• Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de la 
diversitat sexual i afectiva i de models de família. 

• Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBT: el 28 de juny —
dia mundial de l’Alliberament Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra 
l'homofòbia—, i l’1 de desembre —dia mundial de lluita contra la SIDA. 

• Fer visible a l’Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí 
el dia 28 de juny de cada any. 

• Vetllar específicament per l’atenció i la no discriminació de les persones amb 
VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual. 

 

3.10. Polítiques migratòries 

Tot i que Cervelló no és dels municipis amb més imm igració ni del país, ni de la 
comarca, hem de treballar per la cohesió social i l a igualtat d’oprtunitats de 
cervellonins/nes sigui quin sigui el seu origen. 

• Creació d’una Taula Interdepartamental per dissenyar i executar els plans de 
gestió de la diversitat i la cohesió social. 



 PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

38 
 

• Concertar amb el tercer sector, els instruments necessaris per a 
l’acompanyament de les persones nouvingudes responent a les seves 
necessitats bàsiques amb recursos normalitzats, i/o específics. 

• Promoure l’ús del català a l’espai públic i el respecte a la diversitat lingüística. 
• Aprofitar la gestió dels informes d’estrangeria de competència municipal per 

detectar i resoldre situacions familiars o personals derivades del procés 
migratori. 

• Dissenyar el programa d’acompanyament al reagrupament familiar, de manera 
que es produeixi en condicions òptimes i permeti el suport familiar durant els 
primers mesos de l’arribada. 

• Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionar espais de diàleg entre 
les diverses creences i conviccions, i de foment de la pau, per tal de combatre 
falsos estereotips i evitar desconfiances. 
 

 

3.11. Gent gran 

La convivència ha de ser l’eix de les polítiques en caminades a la tercera edat. 
Esquerra farà polítiques pel foment de la interrela ció generacional (infància, 
joventut, adults i gent gran), així com polítiques concretes dirigides a la gent 
gran amb necessitats específiques.  

• Fer una atenció especial a les polítiques per a la gent gran. Les mesures que 
s’impulsaran seran les polítiques per un envelliment actiu que donin resposta 
als nous processos d’envelliment, polítiques de suport a l’autonomia de les 
persones i polítiques de suport a la gent gran que viu sola.  

• Quan hi hagi noves promocions urbanístiques, fer que hi hagi habitatges per a 
les persones d’edat avançada que no volen ingressar en una residència, però 
que necessiten suport extern diari. 

• Quan hi hagi noves promocions urbanístiques, fer que hi hagi habitatges 
subvencionats bé per la Generalitat o per part del municipi, als que puguin tenir 
accés les famílies amb pocs recursos econòmics o que estiguin en risc 
d’exclusió social. 

• Treballar per a la creació d’un Centre de Dia per atendre amb qualitat les 
persones que ho estan demanant. Estudiar la possibilitat de fer-ho condicionant 
el primer pis del CAP.  

• Treballar amb ens supralocals per aconseguir targetes de transport unificades 
dintre de la zona metropolitana (primera corona) Actualment suposa un gran 
esforç econòmic el cost que comporta haver de pagar el diferencial entre la 
targeta “rosa” i el bitllet per arribar fins la zona 1. 

• Aparcaments fixes per a minusvàlids. Un molt a prop del Casal d’Avis on es faci 
fàcil l’accés des del vehicle per les persones amb mobilitat reduïda. 

• Adaptar la teleassistència domiciliària que faciliti el contacte les 24 hores del 
dia els set dies de la setmana a persones que estan soles i que estan malaltes 
o tenen un grau considerable d’invalidesa. Cal estudiar la viabilitat que 
voluntaris facin visites periòdiques al domicili de la persona i l’acompanyin al 
metge, a comprar…  
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• Potenciació del Casal d’Avis, fent que sigui un lloc de trobada de tota la gent 
gran de Cervelló.  

• Augmentar les actuacions esportives per a la gent gran. Es potenciaran 
programes d’exercici físic per a aquest segment d’edat, dotant-los de mitjans i 
promocionant-los a tots els barris, casal d’avis...  

• Una millor atenció sanitària i un tracte just i digne quan en les urgències a un 
centre hospitalari.  

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

• Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent 
gran i la gent jove. Compartir temps i experiències. 

• Plans de dinamització socio-cultural per a la gent gran.  
• Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les 

activitats intergeneracionals de tot tipus. 
• Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de 

suport a la gent gran que viu sola. 
• Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes aquelles 

encaminades a millorar la qualitat de vida i la salut. 
• Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria 

històrica i col·lectiva. 
• Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti 
totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui 
tots els recursos disponibles a la xarxa. 

• Potenciar l’atenció domiciliaria, com aquell aspecte que pot donar major qualitat 
de vida , sempre i quan les condicions de la persona gran ho permetin. 
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4. Joventut  

(Programa de les Joventuts d’Esquerra Republicana d e Cervelló. JERC) 

 

4.1. Ocupació pensada per al jovent 

• Impulsar polítiques actives d’ocupació: 

o Dins del marc de mesures per a l’Ocupació Juvenil de Catalunya i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

• Formació contínua als treballadors: 

o Instruments per a l’adaptació a les noves demandes. 

o Accions formatives específiques. 

• Tutelatge d’itineraris de formació: 

o Trobades entre l’àmbit formatiu i ocupadors: escoles taller, tastets 
d’oficis… 

• Borsa de Treball: 

o Fer un registre dels joves desocupats i empreses del municipi.  

o Procurar de mancomunar serveis amb altres municipis per veure 
l’evolució de la borsa de treball al llarg del temps i poder-ne ampliar 
l’oferta. 

o Crear beques-treball per a estudiants per tal que aquests puguin 
finançar-se els seus estudis i evitar que cap jove es quedi sense 
estudiar per motius econòmics. 

o Tot això treballant en sales d'estudi, biblioteques, centres cívics, espais 
joves...  

 

4.2. Emprenedoria Jove per combatre l’atur  

• Nou model productiu local per l’emprenedoria jove: 

o Fomentar l’auto-ocupació individual, tenint en compte el valor afegit de 
qualitat, innovació i sostenibilitat. 

• Promoure que els comerços i empreses s’orientin també cap al públic jove.  

• Programes d’acompanyament i tutelatge de nous projectes empresarials 
juvenils.  

o Facilitar espais destinats a la creació de vivers d’empreses, ja que 
representa un preu reduït i pot minimitzar el risc inicial.  

 

4.3. Formació i educació  

• Orientació estudiantil i laboral: 

o Proporcionar xerrades per part de persones ja inserides en el món 
laboral a l’Institut. 
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o Incorporar a la web de l’Ajuntament informació sobre orientació laboral i 
estudiantil, o bé, enllaços que et poden redirigir a la informació. 

o Procurar que el Casal de Joves ofereixi informació sobre orientació 
estudiantil i laboral. 

o Informar sobre l’accés a les Escoles Oficials d’Idiomes. 

• Fomentar formació del jovent en el camp de l’empancipació: 

o Cursos a l’Oficina d’Emancipació Juvenil sobre aspectes com ara hàbits 
alimentaris o economia domèstica. 

• Fomentar una xarxa d’associacionisme juvenil als centres educatius. 

o Defensa dels drets de l’alumnat i participació al Consell escolar. 

• Fomentar l’ús de la biblioteca per part del jovent: 

o Adequar els horaris als estudiants, especialment en època d’exàmens. 
En cas que no sigui possible s’haurien d’habilitar sales d’estudi a 
l’Ateneu en època d’exàmens. 

o Dinamitzar la biblioteca mitjançant activitats que en fomentin l’ús per 
part del jovent. 

• Crear una plataforma on hi participin tots els agents educadors del municipi per 
tal de consensuar-ne les línies pedagògiques. 

o Docents, estudiantat, equips directius, Ajuntament, entitats de lleure 
educatiu, entitats de cultura, escoles de música/dansa...  

o Procurar que el pas de l’escola a l’Institut sigui el menys traumàtic 
possible. 

• Crear una oferta d’activitats extra-curriculars per complementar la seva 
formació i garantir-ne l’accés universal. 

• Dinamitzar el consell d'estudiants municipal com a ens de representació de 
l’estudiantat. 

• Consolidar les beques menjador com a política clau contra la malnutrició infantil 
i juvenil: que cap infant o jove es quedi sense mínim d’un àpat al dia. 

• Borsa de classes de repàs. 

o Elaborar una guia sobre l’activitat ludicoformativa del municipi, com 
activitats esportives del municipi, d’educació en el lleure, clubs, entitats, 
esplai, associacions…   

 

4.4. Habitatge assequible per a joves  

• Aplicació a nivell municipal de la Llei pel dret a l’habitatge18/2007i les mesures 
previstes en el Pacte Nacional per l’Habitatge de Cataluna 2007-2016.  

• Fomentar la construcció d’habitatges protegits.  

• Promoció pública d’habitatge de lloguer.  

o Mitjançant l’activació d’habitatges desocupats per augmentar el parc de 
lloguer social. 

o Liderar des de l’administració les tasques de diàleg, mediació i 
sensibilització davant dels propietaris, per tal de trobar solucions en cas 
de conflicte o de vulneració del dret a l’accés a l’habitatge.  
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o Oferir ajuts i subvencions, o el mètode de l’aval-lloguer. 

• Impulsar contractes de masoveria urbana. 

o Entre propietaris d’habitatges que no estan en condicions òptimes i 
joves que poden dur a terme les tasques de rehabilitació.  

• Crear una borsa d’habitatge jove. 

o Assessorament i d’informació sobre l’emancipació juvenil.  

 

4.5. La salut juvenil és una prioritat 

• Salut física i mental: 

o Formar sobre l’ús o abús de les NTIC.  

o Treballar amb el jovent en el foment de l’autoestima i les habilitats 
socials.  

o Potenciar l’esport com una eina de foment de la salut física i mental del 
jovent. 

• Transtorns de la conducta alimentària: 

o Promoció d’hàbits saludables. 

o S’han de desenvolupar polítiques de salut.  

• Assetjament escolar: 

o Formar la comunitat educativa sobre mediació per als casos d'abús 
escolar. 

• Sexualitat: 

o Prevenció de les ITS (infeccions de transmissió sexual), embarassos no 
desitjats i conductes de risc. Des de la normalitat: 

� Informació sobre mètodes anticonceptius i hàbits per 
desenvolupar una sexualitat saludable, trencar tabús i 
estereotips de gènere en les relacions sexuals. 

o Prevenció de violència masclista, tant psicològica com física, entre els i 
les joves. 

• Salut i oci: 

o Consum de drogues o alcohol: Fomentar conductes amb un consum 
responsable. 

o Treballar amb entitats i associacions per prevenir conductes de risc.  

 

4.6. El jovent viu l’esport 

• Estudiar la possibilitat d’oferir taxes reduïdes per a joves per utilitzar les 
instal·lacions esportives del Ceraqua. 

• Oferir espais per a la pràctica d’esport no federat. 
o Estudiar la possibilitat de fer un parc per fer esport que contingui, entre 

d’altres, espais per patinar (skatepark). 
• Promocionar esport-natura, amb rutes per la muntanya, curses... 
• Introduir tornejos d’esports i d’altres activitats esportives a les festes populars. 
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4.7. Mobilitat i transport públic  

• Crear una Borsa de Mobilitat: 

o Promoure sistemes per compartir vehicle privat.  

o Estalvi econòmic i constribució a la disminució de l’emissió de 
substàncies contaminant.  

• Habilitar aparcaments per a bicicletes als punts on es concentren els joves.  

• Revisió de l’ús i necessitats del bus. Ampliar horaris dels autobusos si és 
necessari.  

• Facilitar la mobilitat amb transport públic: 

o Revisar i actualitzar els horaris dels autobusos, tant el diari com el 
nocturn, i comprovar que es compleixin. També es demanarà que 
s’augmenti la freqüència a les franges horàries que siguin necessàries.  

o Millorar la informació sobre quin és el servei que s’ofereix en dies festius 
i especials. S’indicaria a la web oficial de Cervelló.  

o Posar a les parades d’autobús pantalles que indiquin el temps que falta 
perquè passi el pròxim autobús. 

 

4.8. Incentivem la mobilització i participació del joven t al poble  

• Crear un Consell Local de Joventut:  

o Interlocutor entre l’administración i el jovent.  

o S’ha de promoure la seva funcionalitat, no ha de ser només un òrgan 
consultiu, s’ha de fomentar la participació directa dels joves.  

o Hauria de tenir dos tipus d’àmbits: 

� Joves a títol individual. 

� Entitats i associacions juvenils. 

o Aquest Consell disposarà d’un Reglament i serà el que representarà el 
nostre municipi al Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC).   

• Reconèixer als grups de joves com a entitats juvenils de primer ordre. 

o Als grups no formalment constituïts, sobretot, per a què gaudeixin dels 
mateixos drets que les entitats juvenils quan es desenvolupi alguna 
activitat.  

• L’associacionisme juvenil com a eina de cohesió i participación social.  

o La Regidoria de Joventut ha de donar suport tècnic i econòmic als 
projectes que impulsin les entitats juvenils del municipi.  

o Associacionisme educatiu: l’Esplai, escoles de música, entitats 
esportives... 

• Oferir a les entitats personal técnic que les ajudi en aspectes de funcionament:   

o Justificar subvencions, enllaç amb l’administració…  

• Crear una Borsa de recursos disponibles per a les entitats.  

• Estudiar la cogestió del Casal de Joves i el buc d’assaig per a grups musicals, 
entre l’administració i les entitats, plataformes o grups de joves: 

o Gestió i dinamització compartida dels equipaments. 
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• Assegurar la participació del jovent en la preparació i organització de les festes 
locals com la Festa Major i/o la Fira.  

• Reservar un espai per al jovent al butlletí municipal. 
 

4.9. Els equipaments al servei del jovent 

• Adequar l’horari d’obertura de la biblioteca a les necessitats dels usuaris.  
o Cal ampliar l’horari de la biblioteca fent que s’obri dissabtes per la tarda i 

també més matins o, sinó, habilitar sales d’estudi.  
• Fer que l’Ateneu sigui, també, un espai per a la gent jove.  

o Promoure activitats per als joves, habilitar la Sala Polivalent per fer 
exposicions o concursos per a joves, renovar l’equip de so de l’Ateneu 
per poder fer concerts o obres de teatre, estudiar la possibilitat de 
passar pel·lícules periòdicament, donar suport al jovent que hi vulgui 
realitzar alguna activitat o acte...  

• Facilitar el lloguer d’instal·lacions esportives per al jovent que vulgui utilitzar-los. 
Permetre que es puguin utilitzar les instal·lacions també els diumenges.  
 

4.10. Un Ajuntament al servei dels Joves!  

• Crear un espai fet per a joves i per als joves al butlletí municipal. 

• Celebrar una Setmana Jove Anual a l’estiu: 

o Xerrades, activitats, concerts, concursos, festes…  

• Crear un carnet Jove Municipal: 

o Descomptes al gimnàs i piscina, en lloguer d’instal·lacions esportives de 
Ceraqua, a les activitats locals de pagament, als establiments 
comercials i bars… 

• Crear una Agenda Jove. 

• Assegurar la participació del jovent en la preparació i organització de les estes 
locals, com la Festa Major o la Fira.  

• Revisar el Pla Local de Joventut amb els i les joves del municipi, per tal 
d’acostar els objectius a les realitats del jovent del municipi.  
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ANNEX 1 MUNICIPI REPUBLICÀ 
 
En les properes eleccions municipals tots som crida ts a decidir com volem que 
sigui Cervelló en l'inici del procés constituent de l nou país, de la República 
catalana. 
 
La independència és l'oportunitat per generar nous motllos per a la política 
municipal. Tenim l'oportunitat de superar totes les  barreres que avui 
condicionen el govern de Cervelló, començant pel fi nançament, les 
competències per dur a terme noves polítiques socia ls, culturals i econòmiques, 
per apoderar els ciutadans, propiciar la participac ió política, la transparència i 
lluitar contra la corrupció, etc. 
 
Així mateix, des d'Esquerra Republicana volem que C ervelló empenyi el procés 
cap a la independència i sigui protagonista de la i mparable revolució 
democràtica que vivim. Tots som testimonis i protag onistes directes de la il·lusió 
compartida que vivim en els nostre municipi. Es tra cta d'una energia civil que 
també l'hem de posar al servei del municipi. 
 

• Compromís de l’alcalde d’actuar d’acord amb totes aquelles ordres que el 
President de la Generalitat  requereixi per avançar cap a la República catalana. 

• Fer que Cervelló pertanyi a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI). 

• Col·locar una estelada en algun punt del municipi de Cervelló. 
• Fer de la cultura catalana l’eix principal de la nostra festa Major i d’altres 

esdeveniments com el Carnestoltes, Tot Sants... 
• Estudiar de fer el pagament dels impostos locals a l’Agència Tributària 

Catalana. 
• Col·laborar amb les entitats sobiranistes per tal de conscienciar a la població de 

la importància d’esdevenir un estat independent. 
• Explicar mitjançant el butlletí de l’ajuntament, i d’altres mitjans el que suposa 

l’espoli fiscal al municipi de Cervelló. 
• Posar en algun lloc per on va passar la via catalana una placa commemorativa. 
• Potenciar la revetlla de Sant Joan com a Diada dels Països Catalans, tot 

col·laborant amb els corredors que van a recollir la flama. 
• Conscienciar a la població de les repecussions que va tenir la guerra de 

successió per a Cervelló. 
• Màxima difusió i potenciació dels cursos de català. 

 


