Fent Montgat
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
En aquests moments difícils és temps de prioritzar les persones en dificultats, els
serveis socials, la sanitat i la cohesió social. És temps de fer promoció de l’ocupació i
l’empresa i temps de fomentar l’educació com a eina per la millora personal.
Volem promoure la formació per a totes les edats, des de l’escola bressol fins a l’aula
d’extensió universitària per a gent gran. Incloent les instal∙lacions educatives, l’aula de
reforç i la reducció del fracàs escolar, la formació professional i l’escola d’adults.
Els serveis socials han d’atendre les persones amb dificultats, com la infància i
l’adolescència, les persones en risc d’exclusió social, la violència de gènere, la gent
gran i les persones dependents.
Per l’empresa i l’ocupació cal facilitar eines per a la recerca de feina i l’impuls de
l’economia local. Ens proposem recolzar el comerç local, les petites empreses, noves
empreses, la recerca de feina i la promoció professional.
També treballarem per a la salut dels ciutadans, farem polítiques de joventut, culturals
i d’esports; sense oblidar la regulació de l’urbanisme, la mobilitat i el medi ambient. I
tot això amb una gestió eficient dels recursos, amb gran transparència i prevenció de la
corrupció; alhora que es potencia la participació ciutadana.
Tots els que formem aquest equip lluitarem per la millora de qualitat de vida de totes
les montgatines i montgatins.

PROGRAMA
GENERAL





Prioritzar les polítiques de serveis socials, formació i promoció econòmica per a fer
front a la crisi econòmica
Gestió eficient dels recursos, especialment en el context de crisi
Transparència en la gestió política i màxima honestedat
Potenciar la participació ciutadana en tots els àmbits

EDUCACIÓ
Promoure la formació per a totes les edats:









Treballar per augmentar el nombre de places d’escoles bressol
Millorar, preservar el bon estat i promoure el bon ús de les instal∙lacions i espais
educatius
Vetllar per la qualitat dels menjadors escolars i promoure hàbils saludables.
Aula de reforç i mesures per a reduir el fracàs escolar. Reduir l’absentisme
escolar
Aconseguir ensenyaments de formació professional, cicles de grau superior i
mitjà al poble.
Utilització d’espais educatius de lleure fora de l’horari escolar
Potenciar l’Escola d’adults.
Recolzar l’Aula d’Extensió Universitària per la gent gran.

SERVEIS SOCIALS
Atenció a les persones amb dificultats









Atenció a la infància i l’adolescència, evitar situacions de risc o exclusió social.
Suport a les famílies en risc d’exclusió social.
Prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes
Serveis i suport a la gent gran i a les persones amb dependència.
Polítiques de suport a l’autonomia de les persones de col∙lectius necessitats.
Aconseguir un Centre de Dia i Residència per a gent gran
Accions transversals per la no discriminació de les dones
Impulsar el voluntariat entre la ciutadania com a política d’integració i suport

PROMOCIÓ DE L’EMPRESA I L’OCUPACIÓ
Facilitant eines per a la recerca de feina i impuls de l’economia local









Recolzar el comerç local
Facilitar la implantació de petites empreses a Montgat. Potenciar i treballar per a
locals de protecció oficial per a petites empreses.
Incentivar i promocionar la creació de noves empreses, consolidació i
assessorament
Facilitar el desenvolupament diari de l’activitat de les empreses (càrrega i
descàrrega, ...)
Formació contínua i formació ocupacional. Adaptar els cursos de formació a les
necessitats de les empreses locals
Assessorament personalitzat per a la recerca de feina, formació professional i drets
laborals.
Llocs de treball per a discapacitats.
Potenciar la Borsa de Treball Jove.

SALUT






Treballar per augmentar els serveis sanitaris i les especialitats mèdiques al poble
Afavorir la prevenció de les malalties de transmissió sexual, facilitar l’accés i
coneixement dels mètodes anticonceptius, especialment al jovent.
Treballar els trastorns mentals: ansietat, depressions, malalties derivades d’una
societat basada en l’estètica com són l’anorèxia, la vigorèxia i la bulímia
Foment d’hàbits i actituds en favor de la salut personal.
Treballar per a l’atenció sanitària orientada al jovent.

JOVENTUT








Fer polítiques de joventut amb la joventut. Dinamitzar el Consell de Joves
Desenvolupar el Pla Local de Joventut.
Promoure els grups de voluntariat
Ampliar l’aula d’estudi
Implicar la joventut a través de l’esport, la música i la cultura.
Formar al jovent per facilita l’accés al món laboral
Facilitar l’accés a l’habitatge als joves

CULTURA










Difondre el patrimoni natural i cultural de Montgat
Impulsar activitats lligades al circ: Ciutat amiga del circ
Promoure un centre artístico‐cultural entorn de la ceràmica
Potenciar la participació de les entitats en el programa de festes
Potenciar el teatre, la música i la dansa, sobretot locals.
Concerts i activitats a la fresca
Festes tradicionals i populars
Recuperar la memòria història de Montgat
Fomentar la cultura catalana i totes les cultures.

ESPORTS





Assessorament a entitats esportives d’ajuts públics.
Habilitar la platja per a l’esport
Estudiar possibilitats per a l’accés a una piscina
Promocionar l’esport com a element de cohesió, socialització i millora de la salut,
afavorir la pràctica esportiva.

URBANISME









Fomentar l’habitatge social de lloguer
Actuacions als barris amb característiques especials de pèrdua de qualitat de vida
Amabilització de l’entorn urbà, pensant‐lo per a les persones. Accessibilitat i
suprimir les barreres arquitectòniques.
Afavorir la interconnexió entre barris com a element de cohesió social
Més zones verdes. Habilitar el Parc de les Bateries com a espai lúdic i esportiu per
a l’ús del poble i recuperar la Riera d’en Font
Contenir el desenvolupament urbanístic
Treballar per a que l’esplanada marítima (antiga Rio Tinto) esdevingui un espai per
a usos ciutadans
Promoure la rehabilitació d’habitatges

MOBILITAT









Estudi e implantació d’un pla de mobilitat global adaptat a la nova realitat del
Municipi.
Foment de la mobilitat sostenible: a peu, en bicicleta, millora i augment del
transport públic, transport col∙lectiu.
Creació de carrils bici.
Adaptació de l’entorn per al desplaçament a peu
Augment d’autobusos, allargar la línia B‐31 fins als barris de Montgat, foment de
l’ús de l’autobús nocturn des de Barcelona i coordinació amb altres medis de
transport.
Millora dels punts perillosos per al trànsit i vianants
Regular els aparcaments, especialment prop dels serveis i estacions
Parades de taxi a les estacions

MEDI AMBIENT







Preservació del medi natural: zones marítimes i litoral, protecció dels ecosistemes
naturals terrestres
Potenciar les energies renovables en edificis i instal∙lacions públiques i privades
Foment dels valors de reducció de consum, residus i reciclatge. Informació sobre
la recollida selectiva d’escombraries
Sensibilització per a la cura del medi ambient amb hàbits i actituds
Protecció d’animals de companyia
Implantació i control de zones de Pipicans.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA







Creació de la Sindicatura de greuges del poble
Potenciar el Consell de la Vila, com a element de definició col∙lectiva del futur del
poble.
Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i associacions locals
Creació d’un Hotel d’Entitats.
Fomentar les trobades entre associacions i veïns i veïnes de Montgat
Increment de les cartelleres i espais per a la informació de les entitats i
associacions

COMUNICACIÓ








Acostar l’ajuntament al poble. Definir el model de relació de l’ajuntament amb la
ciutadania.
Desenvolupar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb les infraestructures
necessàries per oferir un bon servei.
Optimització i facilitat en tràmits municipals
Escoltar la ciutadania sobre decisions que l’afecten directament.
Desenvolupament del web municipal amb objectius d’informació, serveis i
participació.
Potenciar i implantar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació al
servei de les persones.
Foment d’una ràdio municipal

SEGURETAT I CIVISME








Proximitat dels agents de policia als ciutadans i ciutadanes per a prevenció i
resolució de conflictes
Crear la figura de l’Agent Cívic
Senyalització i enllumenat adequat a cada espai, seguiment i control de punts
potencialment conflictius, vigilància a les portes de les escoles i institut.
Actuar davant de sorolls excessius, radiacions i factors contaminants
Promoció i defensa de l’equitat social, respecte als drets humans i al bé comú,
convivència pacífica i llibertat per a tothom
Escoltar la ciutadania en la detecció i resolució de problemes
Pedagogia per la implicació dels ciutadans en el manteniment dels espais públics.

ERC MONTGAT

www.esquerra.cat/montgat

