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Esquerra Republicana de Catalunya som la garantia de construcció nacional i de

progrés social.

En el moment de construcció del #NouPaís que vivim, basat en els ideals republicans de proximitat,

transparència, honestedat i participació, necessitem assegurar el màxim de representació d’Esquerra

Republicana als Ajuntament perquè com més força tinguem més reforçarem el paper central dels municipis

i més avançarem cap a la construcció nacional lligada al progrés social. El procés independentista

l’escrivim entre tots, amb voluntat de transversalitat i promovent uns valors i una ètica republicans, amb els

nostres veïns i veïnes com a centre i objecte de la nostra feina.

Per fer-ho possible un pacte de Govern municipal ha de passar per:

Proposar, en el primer ple municipal ordinari del nou mandat, l’adhesió de Sant Just a l’Associació

de Municipis per la Independència (AMI).

Promoure accions des del grup municipal per contribuir a que les eleccions al Parlament de

Catalunya del proper 27 de setembre tinguin un caràcter plebiscitari per escollir el futur polític del

país.

Posar l’Ajuntament de Sant Just Desvern a disposició del Govern i del Parlament català per tot allò

que consideri oportú durant la constitució de l’Estat català si s’assoleix la majoria independentista el

27S.

Que l’alcalde, o la persona en qui delegui, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que s’haurà de

crear per donar suport al procés d’alliberament nacional.

Les persones que formem aquesta candidatura estem preparats i preparades per assumir el repte de

construcció nacional sense oblidar el progrés social, reforçant i desenvolupant millors i més fermes

polítiques de suport social, d’emancipació dels joves, de foment de l’ocupació, de superació dels

monopolis econòmics i energètics, i que han de servir per dissenyar estructures de govern

pensades de baix a dalt, viscudes, escrites i construïdes entre totes i tots.

Entre tots farem del #NouSantJust una peça clau del #NouPaís, que començarà amb les eleccions

municipals del 24 de maig, preludi de les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre.
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El Sant Just dels veïns i les veïnes

Programes de suport social

Garantirem el benestar social i els serveis públics als veïns i veïnes aplicant bonificacions dels preus

públics i programes d’ajut als col lectius més necessitats (aturats, jubilats, estudiants, famílies

nombroses):

o Tarificació social en els preus de serveis públics com l'Escola Bressol o l’oferta d’activitats

dels equipaments municipals.

o Seguirem garantint les beques menjador amb l’objectiu que tots els nostres infants

gaudeixin d’una adequada nutrició.

o Reestructuració de les tarifes del Complex Esportiu Municipal de La Bonaigua per facilitar la

pràctica de l’esport, que és garantia de salut i ajuda al benestar i a la sociabilització de les

persones.

Estarem al costat de les famílies en risc d’exclusió social i posarem al seu abast tots els recursos

necessaris:

o Mantindrem els ajuts de renda zero per tal de garantir un ingrés periòdic a persones soles

i/o famílies que no percebin cap ingrés o mentre esperen la concessió d'alguna prestació

econòmica d'altres administracions o entitats privades.  

o Treballarem per eradicar la pobresa energètica i no permetrem que cap família de Sant Just

quedi sense subministraments bàsics.

o Augmentarem la borsa actual de pisos destinats a famílies en risc d’exclusió o en situació

de desnonament de la seva vivenda habitual.

o Actuarem com a mediadors en casos de desnonaments.

o Crearem un nou servei municipal d’acompanyament familiar per casos de famílies en risc

d’exclusió social.
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o Donarem suport i protecció a totes aquelles persones i/o famílies que pateixin casos de

violència domèstica i/o de gènere.

Apostarem per un programa d’ajuts per a la emancipació al mateix Sant Just destinats a menors de

30 anys.

Treballarem per poder crear un programa de pisos compartits entre persones grans i persones

joves, amb serveis compartits per abaratir despeses.

La policia local farà de mediadora en totes aquelles situacions on la convivència i la seguretat, tant

individuals com col-lectives, ho requereixen.
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Tràmits i gestions. Transparència i proximitat

Pensem que la millor manera d’ajudar les persones del nostre poble és tenir un horitzó de futur clar i definit i

uns procediments administratius el més accessibles, entenedors i dinàmics possible.

Proposem dibuixar les línies mestres i estratègiques que han de regir el futur del nostre poble ens la propera

dècada.

Elaborarem el Pla d'Actuació Municipal. Sant Just 2025 amb la participació activa de la població.

L’objectiu és aconseguir un instrument de planificació i d’actuació estratègica de l’activitat municipal

en base a unes propostes dinàmiques i uns projectes sorgits des de la societat civil.

Ha d’incloure 3 plans sectorials que considerem urgents i necessaris:

Pla de millora del comerç, l'emprenedoria, l'ocupació i l'empresa

Pla de millora de la mobilitat i el transport

Pla d'Acció Cultural

Farem les tramitacions més àgils. Per això revisarem els processos amb l’objectiu de dinamitzar-los.

Proposem obrir una finestreta única de tramitació i de suport administratiu per al sector de les entitats

socials i per al sector del comerç, l’ocupació i l’emprenedoria.

Creiem que la millor manera de governar és construint una relació més propera entre la ciutadania i

l'Ajuntament. Volem liderar un nou San Just més obert, més transparent i amb més implicació activa de la

ciutadania perquè protagonitzi una autèntica revolució en la vida política i pública del poble. Ens

comprometem a fer una gestió municipal basada en la proximitat amb accions com:

Regidor de barri o de proximitat, esdevenint interlocutor de cada barri i dels seus ciutadans davant

l’Ajuntament, recollint i donant resposta a les inquietuds i propostes de la ciutadania amb l’objectiu

d’apropar la gestió municipal a la ciutadania. Ha de servir tan per explicar detalls de l’actuació del

Govern municipal en determinades matèries i llocs del territori com per recollir l’opinió ciutadana.

Sessions de control periòdiques de la ciutadania cap als regidors i regidores. Com a mínim 1 cop

l’any, i fora de la Casa de la Vila, el Ple Municipal se sotmetrà a una sessió de control dels ciutadans

i ciutadanes.

Creació de la figura del Síndic de greuges municipal.
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Obrirem les juntes locals de seguretat als representants de  les entitats i associacions del municipi,

perquè puguin tenir coneixement d’aquelles situacions de convivència i seguretat del nostre

municipi.

Impulsarem, preferentment, el treball amb entitats de banca ètica que tinguin per objectiu fer

inversions en el tercer sector social i en cooperatives.

Impulsarem, preferentment, el treball amb cooperatives energètiques.

Amb l’objectiu d’augmentar la implicació ciutadana en les activitats del poble proposem millorar la

comunicació de les activitats amb:

Agenda d’activitats del poble oberta, accessible, descentralitzada i coordinada.

En llocs estratègics de la vía pública i dels equipaments, complementar OPIS i panells informatius

per la instal lació de pantalles amb informació de servei municipal i de les entitats.

Revisió dels protocols i dels sistemes d’informació tals com el Butlletí Municipals i les APPS de les

plataformes mòbils on, a més d’informar de les activitats obertes al públic també s’informarà de tots

els expedients de modificacions urbanístiques i del seu termini d’al legacions.
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Foment de l’activitat social

Considerem la Cultura com un bé públic i preferent amb una funció social que desenvolupa la integració, el

progrés i el benestar dels ciutadans. Una política cultural coherent, incisiva però no ingerent, permet la

vertebració i la construcció social. L’objectiu de qualsevol administració ha de ser que cada ciutadà i

ciutadana del seu poble pugui tenir total accés als recursos culturals dins del seu entorn social.

La Cultura, també, ha de generar llocs de treball i activitat econòmica. Seguirem, doncs, apostant per

l’excel lència cultural, pel poble i per les entitats i per la seva implicació activa en el fet cultural.

Seguirem treballant en l’elaboració del Pla d'Acció Cultural que inclourà:

o Reflexió, propostes i projectes compartits i transversals entre l'àmbit públic i el privat i entre

els diferents àmbits de l’Ajuntament (Cultura, Educació, Esports, Joventut, …).

o Proposta d'un mapa de la oferta i els serveis culturals de tot el poble.

o Manteniment i millora continua de la programació estable d’activitats culturals.

Continuarem treballant en l’organització de les festes tradicionals i populars amb les comissions de

participació ciutadana per tal d’augmentar-ne la base i que pugui esdevenir un gran espai obert de

debat, trobada i participació ciutadana, posant de relleu el lligam entre tradició i innovació en l’àmbit

de la cultura popular.

Suport al teixit associatiu. Per agilitzar els tràmits administratius racionalitzarem els documents a

presentar i crearem una finestra única d’atenció i gestió entre l’Ajuntament i les entitats (culturals,

educatives, juvenils, esportives, ...) del municipi.

Facilitarem a les entitats del poble la realització d'actes per poder autosubvencionar-se.

Suport als creadors. Promocionarem espais per a artistes en naus industrials de titularitat municipal,

sota el sistema d’autofinançament del manteniment, els subminstraments i la neteja al mateix temps

que millorarem el suport als creadors, al teixit associatiu, i als organismes artístics i culturals de Sant

Just.Posarem a l’abast de la població el patrimoni artístic de Sant Just amb la exposició i/o

instal lació d’obres d’art en diferents espais públics tant municipals com d’entitats.
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Millorarem el funcionament dels diferents Consells de Participació, perquè siguin veritables motors i

dinamitzadors de les politiques sectorials locals. Apostem perquè les sessions no es facin sempre a

la sala de plens de l’Ajuntament sinó que es puguin fer en espais d’entitats que en formin part. Cal,

també, apostar perquè els Consells siguin oberts a tota la ciutadania i no només a col lectius

concrets.

Adequarem les ordenances municipals per tal de donar suport al foment de la música en viu al

poble.
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Formació continuada i diversitat formativa

L'educació és un dels eixos vertebradors per al desenvolupament de qualsevol societat i, per tant, ha de ser

una de les màximes prioritats en la política municipal, on treballarem per potenciar una escola pública de

qualitat, laica, en català i coeducadora. Amb una bona base educativa trencaríem la perpetuació dels rols de

gènere i classe; lluitaríem en contra de les desigualtats i procuraríem una educació el màxim d'equitativa, no

sexista i socialment justa.

Des de l’ajuntament impulsarem estructures dinàmiques i adaptables a les necessitats de cada moment, tot

fomentant la participació ciutadana en l'educació dels nostres infants i joves al llarg de tota la seva vida

incidint-hi, sobretot, en la seva etapa educativa.

Per això:

Apostarem per una xarxa educativa excel lent en l’àmbit de 0 a 3 anys. Una de les fórmules és la

millora en l’aplicació de tarifes socials i de bonificacions en les matrícules de l’Escola Bressol.

Crearem una plataforma on hi participin tots els agents educadors del municipi (docents, alumnat,

famílies, ajuntament, entitats de lleure educatiu, entitats de cultura, entitats esportives, escoles de

música/dansa) per tal de consensuar les línies pedagògiques del municipi. El treball transversal de

diferents àrees (Cultura, Educació, Joventut, Ocupació, Empresa, Gènere, ...) és l’eina i la garantia

per millorar la motivació, l’èxit escolar i les possibilitats de millorar el futur de la societat.

Fomentarem la creació d'un consell d’alumnat municipal com a ens de representació real i garantir,

així, el foment de l’associacionisme i la participació juvenil en tots els àmbits dins dels centres

educatius per tal que tots i totes les joves esdevinguin ciutadans crítics i compromesos.

Dotarem d'una importància bàsica el Consell Escolar Municipal com a ens indispensable per a

l'educació dels infants i joves i com a vertebrador de projectes cooperatius entre centres educatius,

famílies i alumnat.

Posarem a disposició del jovent una oferta d’activitats extra curriculars que permetin complementar

la seva formació en altres àmbits fora de les escoles, com cursos de monitor i/o directors d’educació

en el lleure o de manipulador d'aliments, garantint-ne l’accés universal mitjançant preus adaptats als

recursos familiars o subvencions (tarificació social).
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Habilitarem sales d'estudi, en especial en èpoques d'exàmens, tot adaptant els horaris a les

necessitats de les persones joves i reforçant l’assistència per als alumnes amb dificultats

d’aprenentatge. Establirem convenis amb diferents universitats perquè els seus estudiants en siguin

els monitors i que mantinguin una coordinació amb els tutors els nens/es amb dificultats.

Impulsarem la col laboració entre el jovent, tractant de garantir mecanismes d’ajuda entre el propi

alumnat, creant borses de repàs, on les persones que desitgen rebre classes de repàs puguin

accedir a totes les persones que ofereixen ajuda en l’estudi.

Plantejarem més activitats per pares/mares amb els seus fills d’entre 6 i 12 anys perquè duguin a

terme tasques del dia a dia entre tots els membres d’una mateixa família i que no sigui que els

pares deixen els fills fent totes les activitats amb monitors.

Formarem a la comunitat educativa sobre mediació per als casos d'abús escolar, així com en la

prevenció de violència masclista entre els i les joves. Fomentar, també, la prevenció als centres

educatius i al Casal de Joves en temes de seguretat per a infants i joves (internet segura,

programes contra l’ús de begudes alcohòliques, drogodependència, ...) en coordinació amb el

personal de l’Ambulatori.

Vetllarem perquè a tots els centres educatius del municipi no s’hi imparteixi una educació sexista i

estereotipada. Promoure l’educació específica a instituts en temàtiques de gènere. Dinamitzar

xerrades i tallers sobre: relacions afectives i sexuals no abusives, micromasclismes, pressió

estètica, trastorns alimentaris, noves masculinitats, etc. Així com promoure xerrades a les AMPAs

sobre estereotips I educació no sexista.

Fomentarem la cooperació entre l'administració pública, els centres educatius, les famílies i els

especialistes per tal d'atendre les necessitats educatives especials concretes i analitzar cada cas en

particular fent un seguiment i aportant els recursos necessaris a tots els agents implicats en el

creixement integral de l'infant o jove.

Recuperarem projectes per a fomentar l’esport de base formatiu i no competitiu.

Promocionarem que els joves participin en les parelles lingüístiques.
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Dinamització de l’activitat econòmica

Amb l’objectiu d’augmentar la reinserció laboral i dinamitzar al màxim el foment de l’ocupació

elaborarem i aplicarem un Pla de millora del comerç, l'emprenedoria, l'ocupació i l'empresa en base

a:

o Tramitacions més àgils per dinamitzar el comerç i la indústria, que permetin augmentar

l'ocupació d'espais públics i privats i dinamitzar els eixos comercials i els polígons

industrials.

o Creació d’una finestreta única d’assessorament i promoció de negocis al poble.

o Aplicació de bonificacions de taxes municipals i subvencions a programes de reinserció

laboral.

o Creació d’un cens i catàleg d’espais comercials i empresarials buits per a fomentar-ne

l’ocupació i la dinamització.

o Defensa i foment del petit comerç, de proximitat i “Km 0”

o Cursos de formació i motivació per a emprenedors i per al col lectiu d’aturats.

o Reordenar un polígon industrial per destinar-lo a empreses dedicades a les noves

tecnologies i a la comunicació. Apostarem per l’anomenada “indústria neta”.

o Obrir més espais de coworking i de tallers creatius, sobretot destinats a joves emprenedors.

o Fomentar l’ús de terrenys agrícoles en zones de transició entre la trama urbana i el Parc de

Collserola, per tal de proporcionar productes de proximitat, qualitat i ecològics.
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El poble

Mobilitat i transport públic

Per tal de fomentar l’ús del transport públic i millorar les connexions entre les zones del poble, al

mateix temps que millorem la mobilitat de les persones, elaborarem i aplicarem un Pla de millora de

la mobilitat i el transport que inclourà:

o Creació de comissions de treball amb els pobles veïns per tal de coordinar-nos en temes de

circulació, vialitat i transport públic.

o Treballarem amb totes les administracions implicades per aconseguir fer realitat el projecte

del pas del tramvia per la Carretera Reial, compartint un carril amb l’autobús.

o Creació del “HUB Sant Just” a l’entorn de la cruïlla entre Carretera Reial i Rambla Sant Just;

una estació intermodal de connexió de la majoria de transports que passen pel municipi

(bus urbà, TMB, Tramvia i autobusos Interurbans) on tots els transports estaran coordinats i

integrats. Inclouria serveis com:

Informació dinàmica de tots els transports integrat

Estacionament per a vehicles, motos, bicis i bicis elèctriques

Zones d’espera còmodes i acondicionades

o Transport que connecti el centre del poble (el Parador) amb la Renfe de Sant Feliu.

o Reordenació de les línies de transport públic per a fer-les més eficients i per millorar el

servei (Just Tram, L10, 63, 157, L46). Proposem que la L10 cada 20 minuts a la zona de

Mas Lluí.

o Creació d’un plànol de temps de viatges des dels diferents punts del poble.

o Tindrem carrers més segurs i millorarem la circulació pacificant, analitzant i canviant, si

s’escau, els sentit de vialitat dels carrers amb l’objectiu d’assolir zero accidents de trànsit
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o Revisarem les ubicacions dels aparcaments destinats a persones minusvàlides per a fer-los

realment accessibles a les seves condicions així com també l’accessibilitat de tots els

edificis de titularitat pública.

o Aparcaments per a bicicletes i motocicletes davant dels passos de vianants per tal de

millorar la visibilitat i reduir els accidents a zero.

o Crearem una xarxa d’aparcaments per a bicis i bicis elèctriques i estudiar la reintroducció

del sistema de l’AMB Bicibox, analitzant els llocs claus d’ús.

o Instal larem de rampes a les escales dels diferents barris i parcs existents en espais públics

per tal facilitar la mobilitat de les persones usuàries. 

o Senyalització i adequació dels itineraris per accedir en bicicleta fins a les estacions de

Rodalies de Sant Joan Despí i de Sant Feliu de Llobregat.

o Proposarem el carril bici a la carretera Reial, des d’Esplugues fins a Rambla Sant Just tenint

en compte l’actual problema de convivència entre bicicletes i vianants a les voreres.

Millorarem la senyalització dels diferents punts d'interès del municipi, com el centre, l'església i els

diferents equipaments. 
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Habitatge

Mantindrem els ajuts a les rehabilitacions dels habitatges que tinguin per objectiu la sostenibilitat

energètica, les millores estructurals, l’adequació per a persones amb mobilitat reduïda i l’adequació

a la normativa tècnica vigent.

Crearem una borsa de pisos de lloguer destinats a joves menors de 30 anys del municipi per

incentivar la seva primera emancipació. Si no és possible mantindrem els ajuts per a la emancipació

de joves al poble.

Amb l’objectiu que els santjustencs i santjustenques no hagin de marxar a viure fora del poble

establirem el catàleg de pisos buits existents al municipi i estimularem la seva sortida al mercat amb

ajuts per a la reahabilitació i programes que garanteixin el cobrament del lloguer per part dels

propietaris.

Incentivarem la creació de cooperatives per a la construcció i compra d’habitatges.
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Gestió urbanística i del territori

Mantindrem un ritme baix de creixement urbanístic del poble.

Aplicarem mesures per evitar l’abandonament del barri centre i històric del nostre poble.

Treballs de manteniment i millora de la via pública i dels equipaments sense sobreendeutar el

pressupost de l’Ajuntament i cercant altres fonts de finançament d’altres administracions. Millores

efectives i no efectistes.

Incidirem en el Pla Director Urbanístic Metropolita de Barcelona (PDU), document que recull les

normes que determinaran com s’ha de desenvolupar en els propers anys el territori metropolità i, per

tant, el futur desenvolupament del nostre municipi:

o Crearem una comissió ciutadana de discussió i seguiment de l’evolució de la redacció del

PDU.

o Donarem compte de les aportacions del nostre municipi i de les afectacions de les decisions

que es preguin a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Seguirem el projecte de perllongament de la Diagonal de Barcelona cap a la B23 en el seu pas per

Sant Just i ens assegurarem que el seu desenvolupament urbanístic prioritzi la connexió amb

l’Hospital Broggi, desenvolupi el transport públic i faciliti la mobilitat de peatons i bicicletes.

Participarem activament en la redacció del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge

del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Projecte de la MAT. Instarem a Red Eléctrica Española i al ministeri corresponent a:

o sotmetre a avaluació ambiental el projecte global d’implantació.

o exigir que cap nucli de població quedi exposat a una distància en què les radiacions

electromagnètiques que se’n derivin afectin a la salut de les persones.

o proposar de nou l’alternativa de fer passar la MAT des de la Plaça Mireia fins a Santa

Coloma de forma soterrada.

o demanar la racionalització de les subestacions i línies existents.
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Actuacions a diferents zones del poble

La Vall de Sant Just

Creació de zones de transició agrícola entre la trama urbana i Collserola per incentivar-ne el seu ús i

la producció de fruites, verdures i hortalisses de proximitat, ecològiques i de qualitat.

Realitzarem les accions necessàries per salvar i protegir definitivament les zones encara en perill de

La Vall de Sant Just

Farem un seguiment acurat del conveni de La Vall i de la seva execució.

Zona Centre

Ampliarem els aparcaments de motocicletes inicialment dels carrers Miquel Reverter, Bonavista,

Ateneu i Marqués de Monistrol.

Treballarem per solucionar el problema de circulació dels camions pels carrers Bonavista i Marqués

de Monistrol.

Arranjarem els carrers Anselm Clavé (de la Sala) i Badó per crear un centre del poble pacificat de

vehicles a motor.

Barri Sud

Revisarem la ubicació dels aparcaments de cotxes i els contenidors a les cruïlles dels carrers

Roquetes, Sadet, Hereter i Santa Teresa amb el Carrer Major per millorar la visibilitat dels

encreuaments.

Barri Nord

Millorarem la visibilitat dels passos de vianants.  

Mas Lluí

Elaborarem i aplicarem un Pla de Mobilitat i Transport que augmentarà la freqüència de pas de

l’L10.

Estudiarem una reestructuració de nous enllaços, tant a peu com en diferents tipus de vehicle, per

acostar el Mas Lluí al poble.
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Augmentarem la freqüència de pas de la Deixalleria mòbil.

La Plana – Bellsoleig

Elaborarem i aplicarem un Pla de Mobilitat i Transport amb diferents propostes que ajudaran a la

connexió de les zones més allunyades del centre del poble.

Basses de Sant Pere

Farem de doble sentit de circulació del carrer Santa Teresa perquè s’hi pugui accedir directament

des de les Basses de Sant Pere, apropant així serveis com l’Ambulatori, l’Escola Bressol i el Casal

de Joves.

Carretera – Hostal Nou

Proposta de carril bici a la carretera Reial, des d’Esplugues fins a Rambla Sant Just tenint en

compte l’actual problema de convivència entre bicicletes i vianants a les voreres.

Tramvia per la carretera Reial. 

La Miranda

Aplicarem mesures de pacificació del trànsit a les hores d’entrada i sortida dels centres educatius.
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Sostenibilitat i eficiència energètica

Per tal d’incentivar l’ús de la deixalleria proposem traslladar-la al polígon del Pont Reixat, apropant-

la a la trama urbana i millorant-ne l’accessibiliat.

Augmentarem i millorarem la freqüència de la deixalleria mòbil en aquells barris més apartats del

centre del municipi. 

Reforçarem el servei de recollida del reciclatge i de recollida de trastos vells. Reforç de la deixalleria

i de la deixalleria mòbil. 

Invertirem en eficiència energètica. Farem inversions als equipaments públics i al mobiliari urbà

(semàfors i enllumenat) que tinguin l’objectiu de reduir el consum i, per tant, de rebaixar la despesa.

Farem els tractaments dels parcs i jardins públics sense biocides al mateix temps que fomentarem

el seu ús per al manteniment dels espais verds privats.

Foment de l’ús de biomassa.
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Xarxa d’Equipaments públics al servei de
les persones

Completarem la instal lació d’equips desfibril ladors a tota la Xarxa d’equipaments públics.

Habitatge públic

Continuarem, des de PROMUNSA i conjuntament amb altres organismes públics, la promoció

d’habitatges socials, principalment de lloguer, ja sigui amb la construcció directa per part de

l’empresa municipal o bé a través d’oportunitats que posi a l’abast el mercat immobiliari. Les noves

construccions haurien de tenir en compte la mancomunació de serveis dels habitatges dins del

mateix edifici.

Apostarem per un programa d’ajuts per a la emancipació al mateix Sant Just destinats a menors de

30 anys.

Realitzarem un cens d’habitatges buits al municipi i aplicarem mesures per incentivar la seva sortida

al mercat immobiliari en règim de lloguer, assegurant la bona relació entre les persones propietàries

i les persones llogateres.

Crearem un reglament marc municipal per a la gestió dels habitatges socials de lloguer que

depenen de l’Ajuntament.

Treballarem per poder crear un programa de pisos compartits entre persones grans i persones

joves, amb serveis compartits per abaratir despeses.

Tenim el ferm compromís d’executar l’acord de la moció aprovada pel Govern municipal durant el

mandat 2011 - 2015 segons el qual l’Ajuntament deixarà de treballar amb aquelles entitats bancàries

i financeres que executin algun desnonament al nostre poble.

Centre Social El Mil lenari

Actualitzarem, d’acord amb la nova realitat social i econòmica, les condicions d’accés als habitatges

amb serveis.
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Equipaments culturals

Cessió d’un espai municipal per a la creació d’un Viver d’entitats autogestionat.

Per la seva importància estratègica en el desenvolupament de la política cultural del poble cercarem

el finançament necessari per a la rehabilitació de la Sala Gran de l’Ateneu.

Equipaments esportius

Farem la inversió necessària al poliesportiu de La Bonaigua per a la millora de les instal lacions amb

l’objectiu de facilitar la pràctica de l’esport, que és garantia de salut i ajuda al benestar i a la

sociabilització de les persones. El programa haurà d’anar acompanyat de mesures que permetin

augmentar el nombre d’abonaments i rebaixar tarifes i aplicar descomptes socials.

Obrirem les sales de gimnàs dels Centres Educatius per fer activitats culturals i educatives a les nits

i caps de setmana. Utilitzar, també, els espais de pistes sota el concepte de “Pistes obertes” per a

fomentar la pràctica esportiva durant els horaris no lectius així com fomentar el seu ús per part dels

equips de base de les entitats esportives.
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