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Aquest document recull el projecte d’ERC 

per a Cardedeu pel període 2015-2019. És el 

resultat d’un treball, que hem anomenat 

Esquerra Oberta, realitzat entre el juliol de 

2014 i l’abril de 2015, i en el que hi han 

participat més de 200 persones i diverses 

entitats socials i culturals, en jornades 

conjuntes de debat i de reflexió i en sessions 

per àmbits sectorials. 

 

L’agraïment, doncs, a totes aquestes 

persones que han col·laborat en definir un 

projecte proper als cardedeuencs i 

cardedeuenques, que doni resposta a les 

seves necessitats i realitats socials, amb l’únic 

objectiu de construir un Cardedeu 

cohesionat socialment, sostenible 

territorialment i ambientalment, i clarament, i 

agosaradament, emprenedor. 

Sense la seva participació, les propostes que 

tot seguit es defineixen no haguessin estat 

possibles. 

 

Ara Sí ! és el moment d’un nou projecte, un 

nou alcalde i un nou equip per a un 

Cardedeu millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

SECCIÓ LOCAL CARDEDEU 

 

28 d’abril de 2015 

 

  



 

4 
 

 

Índex de continguts 

 

1. Presentació: un equip al servei dels ciutadans i ciutadanes .............. 6 

2. Un municipi republicà al servei de les persones ..................................... 7 

3. Un municipi cohesionat pel desenvolupament personal i social ...... 8 

la Participació Ciutadana i els moviments socials; cap a una 

democràcia veritablement participativa ............................................... 9 

l’Educació ..................................................................................................... 11 

la Cultura ....................................................................................................... 14 

la Salut pública............................................................................................. 17 

l’Acció Social ................................................................................................ 18 

les polítiques per a Dones.......................................................................... 20 

els Esports ....................................................................................................... 20 

la Cooperació i Solidaritat ........................................................................ 23 

la Gent gran .................................................................................................. 24 

la Joventut ..................................................................................................... 25 

4. Un municipi sostenible per a la promoció de l’espai urbà i el medi 

natural .................................................................................................................. 27 

la Sostenibilitat, l’Urbanisme, l’Habitatge, la Mobilitat, l’Espai urbà, 

el nostre Medi natural ................................................................................. 27 

la Sostenibilitat .............................................................................................. 28 

l’Urbanisme i l’Habitatge ........................................................................... 29 

la Mobilitat urbana ...................................................................................... 30 

el nostre Medi natural ................................................................................. 31 

5. Un municipi Emprenedor en la promoció del desenvolupament 

econòmic local ................................................................................................. 33 



 

5 
 

una Administració eficaç .......................................................................... 33 

el Turisme ........................................................................................................ 34 

el Comerç ...................................................................................................... 35 

el Mercat municipal i foment dels productes de proximitat ............ 37 

el Consum ...................................................................................................... 39 

l’Empresa i indústria ..................................................................................... 40 

les Infraestructures i les TIC ........................................................................ 41 

l’Emprenedoria i la Ocupació / els Pactes locals per a l’ocupació

 .......................................................................................................................... 43 

SÍNTESI DE PROPOSTES ...................................................................................... 45 

ÍNDEX ALFABÈTIC 

 

  



 

6 
 

1. Presentació: un equip al servei dels ciutadans i ciutadanes 

 

Els eixos programàtics i les propostes que conté aquest document no 

tindrien sentit sense un equip compromès i amb una gran capacitat, 

que garanteixi un treball, destinat a tots els ciutadans i ciutadanes, 

per assolir, en tots els àmbits de competència municipal, el 

Cardedeu que tothom desitja i que doni resposta a les seves 

necessitats.  

 

Aquest equip desenvoluparà les propostes d’ERC–Cardedeu que es 

detallen en els apartats d’aquest document, i que es configuren en 

base a tres grans eixos 

 

1. la Cohesió, referent a les desigualtats socials que afecten 

drets fonamentals i bàsics de les persones, a la cultura com a 

eina motor de la ciutadania compromesa amb la societat, a la 

promoció de la salut i l’acció social com a garants de qualitat 

de vida i benestar, o a l’educació, amb la promoció d’una 

escola pública que garanteixi la igualtat d’oportunitats i 

esdevingui vehicle cohesionador social, 

 

2. la Sostenibilitat, basada en un urbanisme humanista, que 

potenciï la identitat col·lectiva a través de la sostenibilitat del 

patrimoni natural, de les energies netes, dels residus “zero”, de 

la consideració humana dels espais urbans, o del respecte i la 

protecció del dret a l’habitatge, i 

 

3. l’Emprenedoria, que defineix la lluita contra l’atur com a 

política social prioritària, que vol potenciar una Administració 

creativa en la recerca de solucions i recolzament dels projectes 

econòmics, culturals i socials dels nostres conciutadans i 

conciutadanes, que promogui una economia social i el 

cooperativisme, tot donant suport al comerç local i a la 

producció de proximitat. 

 

La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya a Cardedeu 

està formada per gent implicada, conscient i coneixedora de la 

realitat social, i de les oportunitats i reptes que es plantejaran en el 
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futur immediat, i, en definitiva, motivats i motivades per dur a terme 

una acció realment propera als ciutadans i ciutadanes de la nostra 

vila. 

2. Un municipi republicà al servei de les persones 

 

Les properes eleccions municipals seran una oportunitat per definir el 

municipi que volem i quines polítiques i accions esdevenen cabdals 

per al benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes, en el 

marc i exercici d’uns valors que, tradicionalment, han definit el 

model republicà; la justícia i la cohesió social, l’educació com a eina 

transformadora, el caràcter inclusiu del municipi, l’atenció a les 

persones que formen part dels col·lectius més vulnerables, com els 

joves, la gent gran, els dependents, els immigrants, els desocupats, ... 

 

Tanmateix, la política i gestió municipals són alhora elements 

significatius, per no dir imprescindibles, en la configuració del model 

d’Estat d’una Catalunya independent. La tradició municipalista ha 

estat, i és, una concepció bàsica en la construcció nacional, i, en 

aquests moments de transició, cal tenir en compte l’acció municipal 

com a eix vertebrador d’aquesta realitat. 

 

La proposta d’ERC, doncs, és la proposta de persones compromeses 

amb aquests dos grans eixos: la projecció d’una Catalunya 

independent i la promoció de polítiques socials que configurin un 

marc de relació entre els nostres ciutadans i ciutadanes.  

 

Cal crear valor públic, compromís amb el bé comú, desenvolupar 

eines d’economia social, ... En definitiva, emmarcar relacions entre i 

per a persones.  

En un moment que la democràcia tradicional continua arrelada en 

una representativitat que es mostra allunyada de la realitat i 

necessitats dels nostres conciutadans i conciutadanes, cal fer 

propostes agosarades i possibilistes alhora, i construir un projecte que 

satisfaci als ciutadans i ciutadanes i els faci partícips de la gestió del 

municipi.  
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Només així es desenvoluparà una democràcia avançada, 

participativa, en la que les persones, com no pot ser d’una altra 

forma, siguin l’eix cabdal de l’acció pública. 

 

3. Un municipi cohesionat pel desenvolupament personal i social  

la Participació Ciutadana i els moviments socials, l’Educació, la 

Cultura, l’Acció Social, la Gent gran, la Joventut, la Salut 

pública, les polítiques per a Dones, els Esports, la Cooperació i 

Solidaritat  

 

El foment i millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 

ciutadanes esdevé un element bàsic de les polítiques públiques 

per a ERC. I és el municipi l’espai bàsic i més proper a la 

ciutadania des d’on cal promoure les accions que tinguin per 

objectiu assolir uns nivells d’accés i gaudi dels serveis socials per a 

tothom, garantint que l’Estat del benestar no sigui simplement 

una declaració d’intencions. 

 

Cal que el nostre municipi disposi de la planificació i dels 

instruments adients per fer front als nous reptes que esdevenen a 

l’actualitat, i que la capacitat d’adaptació a noves realitats 

socials (pobresa energètica, manca de recursos per un accés a 

serveis bàsics, manca d’habitatge, accés a la cultura, atenció a 

la gent gran,....) esdevingui una prioritat en l’acció pública. 

 

Cardedeu ha d’esdevenir un municipi inclusiu, capaç de 

cohesionar, de lluitar contra les desigualtats, amb capacitat per 

atendre els col·lectius més vulnerables, per ser sensible a les 

diverses realitats que conviuen al nostre municipi (amb persones 

de 28 nacionalitats diferents d’arreu del món), alhora que s’han 

de dur a terme, en aquest marc, polítiques socials i culturals 

proactives, amb plans de desenvolupament comunitari, 

d’inclusió social, o educatius d’entorn.  

 

La conceptualització de polítiques socials s’ha de dur a terme 
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des d’una perspectiva integral, amb caràcter transversal, en un 

context en el que la salut, l’ensenyament o l’assistència social 

esdevinguin accions transformadores de les situacions més 

crítiques i permetin alhora un desenvolupament social adient. 

la Participació Ciutadana i els moviments socials; cap a una 

democràcia veritablement participativa 

 

Les relacions entre els ciutadans i ciutadanes i les seves institucions 

representatives, com és el cas de l’Ajuntament a nivell municipal, 

estan immerses en un canvi de model, en el que la informació i la 

participació esdevenen elements cabdals. 

La implementació d’un Govern Obert esdevé una prioritat de 

caràcter transversal i un element cabdal per a la implicació eficaç i 

eficient dels nostres ciutadans i ciutadanes en la definició del model 

de poble que volem, alhora que esdevé una eina d’avaluació 

continuada de la gestió municipal  i de l’ús dels recursos públics. En 

definitiva, cercar les sinèrgies entre una democràcia representativa i 

una democràcia participativa en la que la ciutadania esdevingui no 

només el destinatari final d’una acció pública sinó que formi part del 

procés d’identificació, conceptualització i execució de la mateixa, 

ajustant, així, l’activitat pública a les seves necessitats reals.  

En aquest sentit, cal que els ciutadans i ciutadanes disposin de la 

informació necessària per poder debatre i opinar sobre aquelles 

qüestions que els afecten directament i que incideixen sobre el seu 

benestar i qualitat de vida. Cal, alhora, que a través del govern 

municipal s’exerceixi una transparència que vagi més enllà del què 

diu la normativa vigent i sigui adient per generar confiança en els 

tècnics i gestors municipals així com en l’òrgan de direcció del 

municipi. 

 

Des d’ERC – Cardedeu ens plantegem l’assoliment d’uns objectius 

que es basen en generar confiança i apoderament ciutadà, 

aconseguir una Administració més àgil, eficient i comprensible pels 

ciutadans i ciutadanes, promovent la implantació de processos de 

participació social i d'informació pública de fàcil accés per a la 
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generació de capital social, tot implementant una política de dades 

obertes. 

 

Propostes 

 

1. elaboració d’un “Pla de Govern Obert: Transparència i 

Participació – Cardedeu 2015-2019”, per a la identificació i 

definició de les principals accions a desenvolupar, i comptant 

amb la integració de tots els agents indispensables; govern 

municipal, tècnics locals, entitats socials i culturals i ciutadania, 

 

2. implementació, de forma progressiva, de pressupostos 

participatius a partir de l’exercici 2016, 

 

3. identificació i implementació d’òrgans actius de participació, 

ja siguin de caràcter general i/o sectorial, que facilitin la 

implicació dels ciutadans i ciutadanes en els processos 

participatius, així com crear la figura del regidor de barri que 

promogui i dinamitzi les relacions entre el govern municipal i la 

ciutadania: tot definint òrgans de participació i col·laboració de 

la ciutadania i de les entitats amb l’objectiu de fer-los vius i 

dinàmics, tot considerant les experiències prèvies en aquest 

sentit, 

 

4. establiment del portal de la transparència com a punt de 

referència de la informació municipal, sota el model de dades 

obertes, amb la publicació de tots els documents de caràcter 

administratiu i polític generats en l’àmbit municipal (contractes, 

convenis, acords de govern, ordenances, reglaments, 

pressupostos, licitacions, recursos humans,...), sense cap excepció 

més enllà que la que es derivin de la protecció de dades de 

caràcter personal que la normativa vigent imposi, 

 

5. implementació d’un codi ètic de la corporació municipal, 

 

6. creació d’una Regidoria de Processos Participatius, com a eina 

transversal d’aplicabilitat (definició i desenvolupament) del “Pla 

de Govern Obert”, que establirà un mínim de processos 
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participatius a desenvolupar, clarament definits i la seva 

tipologia,          

 

7. implementació d’un model estructurat amb caràcter 

transversal, que fomenti i activi una participació ciutadana real, 

eficaç i eficient, en el qual la implicació de ciutadans i 

ciutadanes i de les entitats socials i culturals promogui accions 

que permetin un desenvolupament efectiu del poble, duent a  

terme accions de sensibilització en cultura participativa per a la 

ciutadania i entitats, amb processos de participació política i 

d’informació pública de fàcil accés, 

 

8. potenciació, amb formació si escau, dels tècnics municipals, 

per tal d’aconseguir la seva implicació en el model participatiu 

en els seus diferents àmbits d’actuació, 

 

9. continuació en el desenvolupament de l’administració 

electrònica, també com a eina per a la millora de la informació 

(dades obertes), la codecisió, la transparència i la participació, 

amb una visió integral i proactiva, 

 

l’Educació 

 

Per a ERC l’educació és un dels principals eixos de qualsevol acció 

política en quant a pilar de l’estat del benestar. Des de l’Ajuntament 

s’ha de contribuir a estructurar un sistema propi amb major capacitat 

de resposta als nous reptes educatius i socials, des de la proximitat i 

atenent la diversitat de realitats presents al municipi. 

 

Els eixos centrals de l’acció municipal en l’àmbit d’educació han 

d’omplir els continguts del Projecte Educatiu de Cardedeu, i 

concretar les accions previstes al Pla Educatiu d’Entorn, considerant 

totes les possibilitats que ens ofereix la nostra vila i la seva ciutadania, 

en especial pel que fa al voluntariat, que ofereix diverses oportunitats 

alhora que esdevé un potencial element cohesionador.  

Un òrgan com el Consell Escolar Municipal (CEM) ha de permetre 

coordinar de forma efectiva les activitats de l’àmbit educatiu a 
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Cardedeu. Cal potenciar i ampliar les activitats de suport a l’estudi, 

especialment en aquells segments de població escolar que, a més 

de tenir dèficits d’aprenentatge i manca d’hàbits de treball, també 

formen part de famílies amb pocs recursos econòmics per poder fer 

front a aquestes necessitats de suport.  

Alhora, el Consell Escolar Municipal ha de dur a terme una 

coordinació entre les diferents etapes educatives, tant pel que fa al 

traspàs d’informació de l’alumnat com als continguts, procediments, 

habilitats i destreses que es creuen necessaris que s’han d’haver 

assolit en cadascuna de les etapes. Alhora, esdevé element cabdal 

aconseguir l’escolarització més equilibrada possible de l’alumnat, i 

per això es fa necessària la recuperació de la implicació en l’Oficina 

Municipal d’Escolarització (OME). Aquest òrgan ha de vetllar per 

garantir que la matriculació de l’alumnat de Cardedeu als diferents 

centres sigui la que pot absorbir segons les seves possibilitats 

estructurals, i que l’alumnat que tingui necessitats especials pugui ser 

atès amb garanties.  

 

Un altre element és promoure la disminució de la incidència de 

l’absentisme i el fracàs escolar, per tal de potenciar la cohesió social 

i la igualtat d’oportunitats. Instaurar la figura de l’educador de carrer, 

per tal que vetlli pel jovent en risc d’exclusió i, junt amb els centres 

escolars i els serveis socials, pugui contribuir a millorar-ne la seva 

situació. En definitiva, cal donar suport a l’activitat dels centres 

educatius, i treballar per a la coordinació de la seva activitat. 

Respecte aquest darrer aspecte, cal considerar-lo juntament amb el 

manteniment i increment de la coordinació de les diferents AMPAs i 

AFA, creant una xarxa de suport a les famílies. Estendre el Consell 

dels Infants fins als adolescents, amb la creació d’un Consell dels 

Joves de Cardedeu, pot esdevenir una acció enriquidora en aquest 

àmbit. 

 

L’acció pública ha de basar-se també en assegurar el suport als 

centres de 0 a 3 anys, especialment pel que fa als serveis de 

menjador i al manteniment de les seves estructures, així com 

coordinar totes les activitats extraescolars i casals d’estiu que es fan 

al poble, intentant crear coneixences entre els nens i nenes dels 

diferents centres educatius i establint les mesures adients perquè 

ningú quedi exclòs per causes econòmiques. 
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En conclusió, treballar molt profundament els valors des de diferents 

àmbits, de manera transversal i tant amb els adults com amb els 

infants, fent una acció preventiva i sistemàtica de treball de valors.  

 

Propostes:  

 

1. recuperació la tasca de l’Oficina Municipal d’Escolarització, 

 

2. col·laboració en la coordinació entre les diferents etapes 

educatives, tot respectant l’autonomia dels centres, 

 

3. potenciació i ampliació de les activitats de suport a l’estudi, 

 

4. potenciació de la tasca de l’equip psicopedagògic, aportant 

atenció als infants i famílies amb dificultats, 

 

5. potenciació i difusió de l’oferta de formació ocupacional i 

ampliar els  Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o 

equivalents, 

 

6. promoció, i consolidació, del suport als centres de 0 a 3 anys, 

especialment pel que fa als serveis de menjador i al manteniment 

de les seves infraestructures, 

 

7. foment de la coordinació d’activitats extraescolars i casals 

d’estiu per millorar-ne el model, la qualitat i la relació entre el 

lleure i l’educació, 

 

8. manteniment i increment de la coordinació de les diferents 

AMPAs/AFA, 

 

9. establiment d’una activa xarxa amb les associacions de 

Cardedeu i implicar-les en l’educació dels nens i nenes, 

aprofitant la gran empenta del voluntariat de la nostra vila en el 

procés educatiu, 

 

10. instauració de la figura de l’educador de carrer, que vetlli pel 

jovent en risc d’exclusió i, junt amb centres escolars i serveis 

socials, millorar-ne la seva situació, 
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11. implementació dels “camins segurs” per anar a l’escola a peu 

o en bicicleta, a través d’accions de millora urbana, accessibilitat 

i de col·laboració ciutadana a través d’una acció de voluntariat, 

 

12. elaboració d’un Programa d’Activitats que acosti els joves a 

l’entorn agrícola i forestal del poble, amb la col·laboració del 

Museu Arxiu Tomàs Balvey, la Biblioteca municipal, l’Institut de 

Cultura i/o les entitats socials, 

 

13. coordinació i impuls de la relació entre els menjadors escolars 

i la pagesia i productes del nostre entorn, potenciant els 

productes alimentaris de la comarca, la seva coneixença i 

consum, 

 

14. contribució, coordinarció i col·laboració en la difusió dels 

resultats del treball de l’alumnat de Cardedeu (com per 

exemple,  l’exposició dels treballs de recerca dels instituts o dels 

resultats dels diferents projectes) en un espai públic de 

Cardedeu, com el CeCuCa, l’Esbarjo o la Tèxtil Rase, i considerar 

la possibilitat de fer un reconeixement dels millors, en forma de 

publicació o, si estan relacionats amb la nostra vila, analitzar la 

possibilitat de dur-los a terme, 

 

15. organització d’una escola de música municipal, tot analitzant 

l’oferta actual i la col·laboració de formats,  

 

16. impuls, amb l’Administració corresponent, a la possibilitat 

d’incorporar un mòdul de formació professional de gestió cultural 

i de mitjans audiovisuals (TV), tenint en compte el potencial de 

Cardedeu en aquests dos terrenys professionals.  

 

la Cultura 

 

La Cultura és una font de creixement personal i col·lectiu, i per a un 

poble com Cardedeu, amb un ampli i ric teixit i bagatge cultural, es 

fa necessari promoure i incentivar al màxim aquest potencial. A més, 

la Cultura permet crear xarxa, cohesió i identitat, tant localment, 
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nacional o global, sense menystenir també la seva capacitat de 

generar activitat professional i econòmica.  

 

Des d’ERC–Cardedeu pretenem gestionar aquest àmbit en base a 

aquesta realitat, tot respectant i prenent en consideració 

l’elaboració d’un Pla Integral de Cultura, que defineixi un discurs i una 

política cultural clara des del govern municipal, la potenciació, o 

creació si escau, de circuïts i xarxa cultural, amb visió global i 

interrelacionats amb altres àmbits (com l’educació, el social, o 

l’ambiental), donant suport a les entitats culturals, amb complicitat i 

sensibilitat cultural.  

Alhora també esdevé significatiu la creació d’un Espai (o 

“laboratori”, “fòrum” o “àgora”) de Cultura, format per representants 

d’entitats i agents culturals locals on es puguin debatre les qüestions 

rellevants de Cultura a Cardedeu, sense intervencionisme per part 

de l’Ajuntament i amb el compromís i coresponsabilitat per part de 

les entitats i del mateix Ajuntament. 

 

Tanmateix, des d’ERC-Cardedeu  creiem que cal donar suport a la 

tasca organitzativa i de gestió de les entitats; així, proposem la 

creació de la figura del gestor d’entitat, que donarà recolzament a 

les entitats que així ho desitgin en la seva coordinació, els donarà 

assessorament en temes logístics, de cerca i seguiment de 

subvencions, de gestió pressupostària,... 

 

Propostes: 

 

1. definició i execució la millora tècnica del Centre Cultural de 

Cardedeu; sonoritat, equipament de so i llums, calefacció, …, 

 

2. creació d’un aplicatiu, d’una agenda cultural en línia, que 

sigui una eina d’utilitat per a les entitats (reserva d’espais en línia, 

coneixement de l’activitat de les altres entitats, ….) i per a la 

ciutadania ( agenda única per a tota l’activitat cultural, pública i 

privada), 

 

3. coordinació i cerca de sinèrgies amb els municipis veïns per a 

l’ús i la programació dels principals equipaments culturals, 
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4. elaboració d’una identificació sobre les necessitats de la 

Biblioteca municipal, amb l’objectiu de dotar-la de les capacitats 

adients per donar resposta a les necessitats de usuaris i usuàries;  

disponibilitat de recursos i materials, ampliació d’horaris 

d’obertura, organització d’activitats culturals, serveis específics a 

les persones,..., 

 

5. establiment dels mecanismes adients per a la consolidació i 

creixement del projecte de Radio Televisió Cardedeu, amb 

l’estudi de viabilitat del projecte d’una futura Escola Professional 

d’Audiovisuals,  

 

6. promoció de la Tèxtil Rase com a l’espai físic al servei de la 

Cultura, i com a oportunitat per a una nova empenta i 

dinamisme cultural: punt de trobada, de creació, d’assaig, de 

reunió, de gestió, de magatzem,..., en el marc d’un projecte de 

futur que ha de ser el gran centre cívic social i cultural de 

Cardedeu, 

 

7. revisió i modificació de l’ordenança municipal per a la cessió 

d’espais, equipaments i material de titularitat municipal i 

prestació de serveis associats, amb l’objectiu que s’adeqüi a les 

necessitats de les entitats, 

 

8. recuperació de la disponibilitat i accessibilitat de Vil·la Paquita 

per a fer-hi reunions en horaris de vespre i nit, 

 

9. ampliació del suport tècnic i administratiu a les entitats, per a 

una millor coordinació i assessorament en temes logístics, de 

cerca i seguiment de subvencions, de gestió pressupostària, …, 

amb la designació d’un tècnic municipal amb aquesta funció, 

 

10. facilitar mitjans i espais per a l’arxiu documental i digitalitzat 

de documentació històrica i/o de valor de les entitats  (des del 

Museu o l’Arxiu municipal), 

 

11. continuar i potenciar, si s’escau, amb les iniciatives actuals de 

programació basada en la producció d’espectacles de les 

entitats i artistes locals, segell “Km. 0”, als espais culturals de 
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Cardedeu, 

 

12. creació de l’Espai de la Cultura, en substitució (o 

reformulació) de l’Institut Municipal de Cultura, que es visualitza i 

demostra molt més eficient com a servei públic cultural que no 

pas com a espai de reflexió, debat i participació, 

 

la Salut pública 

 

Des d'Esquerra considerem que la protecció i la promoció de la salut 

és una prioritat bàsica, i per això és necessari, en el marc de 

competències municipals, un sistema de salut integral i proper. Per 

això, els ajuntaments juguen una peça clau dins d'aquest model, 

especialment en les competències pròpies de salut pública, i tenen 

un paper fonamental en els àmbits de la promoció, i la protecció de 

la salut i la prevenció de les malalties.  

 

En aquest àmbit es proposa potenciar l'enfocament de la salut 

comunitària mitjançant la col·laboració entre els serveis d'atenció 

primària de salut, benestar social, i salut pública, coordinant i donant 

suport a les accions de formació, promoció i prevenció als centres 

educatius. També es considera reforçar els programes que afecten 

especialment la salut i la qualitat de vida d'adolescents i joves, com 

l'educació, l'atenció a la planificació familiar, o els programes de 

prevenció i informació sobre les MTS (Malalties de Transmissió sexual), 

així com els programes de prevenció i informació sobre els trastorns 

alimentaris i de salut mental.  

 

Propostes: 

 

1. organització de xerrades informatives adreçades als pares i 

mares per tal d'oferir eines per educar en la salut als seus fills i 

filies, 

 

2. promoció de l'activitat física i de l'esport com a eina educativa 

de promoció de la salut, incloent les instal·lacions municipals en 
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els programes de salut cardiovascular, metabolisme, 

osteoarticular, gent gran,... 

 

3. dotar d'aparells desfibril·ladors els equipaments esportius 

municipals, mercats i altres espais públics d'altra freqüentació, 

 

4. priorització d’iniciatives i disseny d’estratègies per a la 

promoció de 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, 

 

5. foment, en col·laboració amb el personal de Protecció Civil, 

de plans d’autoprotecció, tant a la llar com durant les activitats 

d’oci i lleure, per tal de prevenir accidents i saber actuar en cas 

d’emergències, 

6. formulació, juntament amb les escoles, programes d’educació 

sexual, així com de prevenció d’abusos escolars, de gènere, i 

relacionats al col·lectiu LGTB, 

7. promoure els hàbits d’alimentació saludable en l’etapa 

d’escolarització, donant suport a programes com el de distribució 

de fruita a les escoles, ... 

l’Acció Social 

 

Un dels principals eixos de l'acció política dels ajuntaments d'Esquerra 

es basa en el benestar de la ciutadania, i es recolza sobre uns 

principis d'universalitat en el dret d'accés als serveis socials i de 

participació, amb especial atenció a les persones en situació de 

precarietat o vulnerabilitat social. 

 

Des d’ERC–Cardedeu es proposen diverses accions, encaminades a 

fer front al repte general d’assolir una atenció que respongui a les 

necessitats reals de la ciutadania, tot atenent les especificitats 

individualitzades que siguin necessàries. Aquesta acció pública passa 

per 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 
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entre tots els agents.  

Alhora, desenvolupar Plans d'inclusió o d'Acció social que situïn les 

polítiques de prevenció de l'exclusió social al centre de les polítiques 

municipals, preveure l'envelliment actiu, i deixar de parlar de 

"despesa social" i parlar “d'inversió social i d’inversió en les persones".  

 

Cal combatre les situacions de pobresa i/o exclusió, amb actuacions 

transversals i integrals de totes les regidories, en els àmbits amb 

afectacions, com l’habitatge, la salut, l’ocupació, o l’educació, així 

com treballar activament i transversalment per prevenir les situacions 

de maltractaments, especialment per a la infància, les dones i la 

gent gran, i establir protocols d'actuació per a la seva prevenció i 

models de suport i acció integral pels afectats, de forma pro-activa i 

no reactiva. 

Les mesures de suport social i acompanyament a tots els col·lectius 

més vulnerables, també amb caràcter transversal, han de ser 

presents en tota acció municipal, en el marc del concepte més 

ampli de l’acció de xarxa ciutadana, i amb l’objectiu d’assolir una 

transformació social més enllà de l’assistencialisme de immediata o 

curta efectivitat. 

 

Propostes:  

 

1. realització d’un catàleg de serveis i activitats socials, posant 

especial atenció en les necessitats derivades de les situacions de 

dependència i als col·lectius més vulnerables socialment, 

 

2. promoció de les escoles de famílies com a un espai i un recurs 

formatiu i de suport al conjunt de les famílies, 

 

3. destinació dels ingressos del consistori amb origen sancionador 

a programes socials, 

 

4. elaboració de 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,..., 

 

5. creació i dinamització d’una xarxa de relacions, amb caràcter 
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d’acolliment, entre les persones i les entitats, que esdevingui una 

eina d’integració i de suport social per a les persones en 

situacions precàries, 

 

6. anàlisis de les possibilitats de creació d’un menjador social, 

tutelat per l’Ajuntament i gestionat per alguna entitat, 

 

7. establiment de Plans d’Inclusió Social com a a eines de 

promoció del voluntarietat i vehiculadors de  xarxes socials de 

suport als diferents col·lectius més vulnerables, i que incloguin, si 

escau, activitats de formació, de lleure, d’integració social,... 

 

les polítiques per a Dones 

 

Aquesta perspectiva adquireix caràcter transversal, i es basa en 

orientar tota acció del govern municipal en el sentit d’introduir 

l’òptica d’igualtat en totes les mesures que s’adoptin, per promoure 

la participació i consideració de les dones en tots els àmbits, 

especialment en l’economia productiva, en els centres de presa de 

decisions, en el món cultural, i, en definitiva, en tots els àmbits socials.  

 

Per construir la igualtat cal que els principis de la transversalització 

de gènere impregnin totes les polítiques i les mesures generals i que, 

en el moment de planificar-les, es tingui en compte l’impacte que 

produiran en els homes i les dones per tal de poder-ne preveure les 

seves conseqüències i/o efectes. 

 

els Esports 

 

L'esport és un fet social sobradament conegut per tothom però que 

també necessita gaudir del reconeixement social que mereix per la 

seva capacitat transformadora, ja sigui a nivell d’incidència personal, 

social i educatiu, i de forma col·lectiva. L'esport, alhora, també és 

motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i 

riquesa, articulant un complex sector productiu i de serveis. 
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ERC considera necessària una planificació que defineixi un model 

esportiu per al poble, amb una perspectiva àmplia i a llarg termini 

que ajudi a modelar les especificitats que afecten aquest àmbit, que 

van més enllà de l’estrictament esportiu. L’esport esdevé una eina 

d’inclusió social, que enforteix les xarxes de ciutadans, ja siguin 

formals, com les entitats, com les informals, a través d’agrupacions 

de practicants de l’esport. 

 

Alhora, també es considera que cal simplificar i objectivar les 

polítiques de suport econòmic als clubs i entitats esportives, que cal 

crear el consell de l'esport, o una eina anàloga, per tal d’assolir una 

coordinació més eficaç entre  totes les entitats esportives federades, 

escolars i de lleure, i per tal de poder definir, i avaluar, de manera 

conjunta les polítiques esportives municipals, o ser garant de les 

condicions de seguretat en les instal·lacions esportives. Aquest òrgan 

esdevindria l’eix centralitzat de coordinació esportiva a Cardedeu. 

 

També es fa necessari potenciar els clubs i les entitats esportives de 

base com a element vertebrador de l'estructura socioesportiva de la 

vila, i els centres docents i les associacions esportives escolars, per a 

la pràctica esportiva en horari extraescolar.  

La família també esdevé un agent “esportiu” rellevant; cal 

promocionar la pràctica esportiva en família, com caminades o 

bicicletades populars, i promocionar la pràctica esportiva de la gent 

gran, tant en els centres municipals com organitzant activitats física-

esportives als centres especialitzats. 

 

El programa d’inversions ha de ser adequat al manteniment, millora i 

adequació dels equipaments esportius de xarxa bàsica, així com l’ús 

d’instal·lacions escolars per les entitats federades i les no federades 

en cas que sigui necessari per l’ús intensiu de les instal·lacions pròpies 

d’aquestes entitats. 

 

Tal com ha de passar en altres àmbits amb caràcter transversal, 

també cal establir criteris de discriminació positiva a favor de les 

dones, per a promoure la seva presència a l'activitat esportiva del 

municipi. 
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No menys important és, davant tota activitat esportiva, poder 

disposar de la informació adient per poder-hi accedir: es fa 

necessari, doncs, la creació d’una agenda esportiva que reculli el 

calendari de tota l’activitat esportiva que es realitza a la vila, ja sigui 

competitiu o professional, de lleure o amateur. 

 

Propostes: 

 

1. elaboració del Pla Director de l’Esport, amb una visió de 

desenvolupament àmplia (fins a 12 o 15 anys d’abast), que 

defineixi les polítiques en aquest àmbit en base a un model 

sostenible, 

 

2. continuació i simplificació, i objectivar, les convocatòries 

d'ajuts econòmics als clubs i entitats esportives en base al 

percentatge de nens i nenes escolaritzats al municipi, 

 

2. potenciació, d'acord amb els centres docents i les 

associacions esportives escolars, de  la pràctica esportiva en 

horari extraescolar, 

 

3. ofertar una activitat esportiva amplia, tant en horaris —

obertura nocturna de les instal·lacions— com de modalitats, 

 

4. obertura de les pistes i de les instal·lacions esportives 

escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la 

ciutadania, 

 

5. disseny d’una xarxa de “carrils bici” segregats del trànsit de 

vehicles de motor, de forma continuada i en connexió amb el 

centres escolars públics i els principals espais urbans i naturals 

de Cardedeu, 

 

6. establiment de criteris de discriminació positiva a favor de 

les dones per a promoure la seva presència a l'activitat 

esportiva del municipi, 

 

7. ofertar més beques i establir mecanismes de coordinació i 
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seguiment d’aquestes, en base a una perspectiva de cohesió 

social, 

 

8. creació, com a eina de comunicació, d’una Agenda 

Informativa d'Activitats Esportives / Guia d'Oferta Esportiva, 

 

9. foment d’una millor coordinació amb els clubs i amb les 

propostes associatives: punt a incorporar en els nous plecs de 

gestió del CEM (Piscina). Comissió Mixta amb seguiment real 

de la gestió i les col·laboracions. 

 

la Cooperació i Solidaritat 

 

L’àmbit de la cooperació i la solidaritat permet, d’una banda, 

conscienciar a la ciutadania sobre realitats a vegades molt 

allunyades de les pròpies experiències locals i, de l’altra, permetre 

una major interrelació amb col·lectius sí presents al municipi 

provinents d’altres cultures i realitats. 

L’acció de l’Ajuntament ha d’anar encaminada a donar suport a les 

organitzacions no governamentals de desenvolupament presents al 

poble i participades pels seus ciutadans i ciutadanes,  en el marc 

d’una acció de context més ampli a nivell supramunicipal, tot 

adequant-se a la realitat de la cooperació internacional i a la seva 

efectivitat. 

 

La nostra proposta es concreta en la redefinició del Consell 

Municipal de Cooperació per tal que aquest esdevingui un òrgan de 

coordinació i de definició de l’acció en cooperació, de forma 

eficient i adequat al context actual.  

 

Tanmateix, cal donar suport a les ONG, més enllà de la concepció 

econòmica, per a la comunicació i  difusió dels seus projectes, alhora 

que fomentar la sensibilització dels ciutadans i ciutadanes, amb 

especial incidència d’aquelles entitats amb presència col·lectiva al 

municipi. 
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Propostes: 

 

1. elaboració d’un estudi sobre la situació de les entitats amb 

constitució d’ONG presents als municipi i cercar sinèrgies amb 

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la 

Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Cooperació Internacional 

de la Diputació de Barcelona, 

 

2. convocar un programa d’ajuts destinat a les entitats locals en 

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, cercant accions 

més transformadores que no assistencialistes, 

 

3. redefinició i remodelació, pel que fa a la seva estructura i 

funcions, del Consell de la Cooperació. 

 

la Gent gran 

 

A banda d’altres àmbits recollits en aquesta document de propostes 

que afecten també directament a aquest col·lectiu, la gent gran  

requereix un apartat específic donades les seves característiques. 

L’Ajuntament ha de ser actiu en el coneixement de la realitat social 

de les persones grans, i no espera a ser reactiu davant les 

problemàtiques que es presenten. En definitiva, l'Ajuntament s’ha 

d’apropar, a través d’un equip professional i amb coneixement, a les 

persones i no a l’inrevés. 

 

Davant la situació de manca de recursos econòmics cal ser creatius 

per afrontar els reptes que es presenten, i de forma especial quan es 

tracta de temes de caràcter social que afecten les persones i el seu 

benestar i desenvolupament personal. 

 

Propostes: 

 

1. elaboració d’un Pla Integral de la Gent Gran, avaluant les 

polítiques d’aquest àmbit de forma participativa des d’un nou 

Consell per a la Gent Gran, 
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2. creació d’habitatges tutelats i menjadors per a gent gran, 

 

3. vetllar per l’optimització, reforç i ampliació dels Serveis 

d’Atenció Domiciliària i Teleassistència per a la gent gran i 

discapacitats,  

 

4. foment de la participació de la Gent Gran en la comunitat, 

amb tasques i responsabilitats concretes com el zel de la via 

pública, el control en entrades i sortides d’escoles, o en el paper 

d’agent cívic, 

 

5. promoció de l’envelliment actiu i foment de l’activitat social de 

la gent gran, tot elaborant per a l’intercanvi generacional. 

Estudiar la implantació del programa “Viure i Conviure” per tal 

que cap avi estigui sol, 

 

6. augment de les activitats esportives per a la gent gran, 

 

7. donar suport a les xerrades que s’organitzen des del Casal del 

Jubilat, 

 

8. estudi de les possibilitats d’un programa d’intercanvi entre 

persones grans i joves, referit a la cessió d’habitatge (espais 

compartits) a canvi de serveis de suport, tutelat per l’Ajuntament. 

 

la Joventut 

 

Els i les joves esdevenen un dels col·lectius més vulnerables en 

situació de crisi i/o dificultats econòmiques: la manca d’accés al 

treball, al mercat de l’habitatge o a accions públiques que tinguin en 

compte les seves necessitats vitals de desenvolupament esdevenen 

paranys difícils de superar, i que cal tractar de forma específica. 

 

No obstant, pel jovent de l’esquerra independentista és 

indispensable que, per tal de revertir aquesta tendència, els joves 

facin sentir la seva veu i participin d’aquells espais de decisió política 
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més propers a la ciutadania i que poden permetre un canvi més 

ràpid de les condicions de vida del jovent. 

 

Només des d’aquest empoderament els joves es podran emancipar 

com a persones i ser protagonistes de les seves vides en un context 

de garantia de drets i de llibertats personals. 

 

D’acord amb les propostes de les Joventuts d’Esquerra Republicana 

de Cardedeu (JERC), es presenten les següents, 

 

Propostes: 

 

1. consolidació de l’actual casal de joves La Fusteria com a 

epicentre de l’activitat juvenil. Creiem necessari un espai de 

relació social entre jovent de diferents edats, que potenciï 

l’associacionisme i que esdevingui el referent local entre els 

diferents espais juvenils, tot respectant l’autonomia de l’entitat, 

 

2. estudi de la viabilitat per habilitar nous serveis i usos a La 

Fusteria, com un servei de cafeteria o un punt de lectura i estudi, 

entre d’altres, 

 

3. foment, amb l’acompanyament de l’Ajuntament, de 

l’autogestió dels espais dedicats al jovent, donant veu i vot a les 

decisions que els afectin directament, 

 

4. elaboració, de forma participativa, d’un nou Pla Local de 

Joventut que permeti el desenvolupament de polítiques integrals 

i transversals en aquest àmbit, 

 

5. estudi de l’ampliació d’horaris de les aules d’estudi de la 

Biblioteca, tenint en compte les diferents èpoques d’exàmens i 

les necessitats dels usuaris i usuàries, 

 

6. potenciar i crear, si escau, aules multimèdia a la biblioteca, 

centre cívic i La Mongia, i noves zones Wi-Fi, 

 

7. vetllar per assolir el màxim de vinculació de la indústria i 

comerç local amb la borsa de treball municipal, 
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8. educar en el lleure com a eina i espai d’esbarjo i diversió dels 

joves, 

 

9. recuperació de l'Estiu Jove (13-16 anys). 

 

 

4. Un municipi sostenible per a la promoció de l’espai urbà i el medi 

natural 

 

la Sostenibilitat, l’Urbanisme, l’Habitatge, la Mobilitat, l’Espai 

urbà, el nostre Medi natural 

 

La proposta d’ERC passa per l'apoderament ciutadà en la presa de 

decisions urbanístiques, de forma col·laborativa i pròpia d'una 

democràcia avançada, doblement legitima si partim d'uns drets i 

deures de ciutadania en relació al territori i l'urbanisme. 

D’altra banda, la sostenibilitat és un concepte global que integra els 

aspectes econòmics, socials i ambientals, i que esdevé un autèntic 

full de ruta per a l'acció política. No podem destriar o separar, per 

exemple, la igualtat d'oportunitats de les polítiques de transport 

públic, ni l'urbanisme de la contaminació, ni l'equilibri de rendes del 

dret a l'accés a un medi saludable, ni la gestió deis recursos naturals 

de l'activitat econòmica. La sostenibilitat és una premissa bàsica per 

a les polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la 

qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la 

ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 

ERC assumeix el repte de fer de la sostenibilitat — en tots els seus 

sentits — l’element cabdal per al desenvolupament integral, amb 

total coherència i responsabilitat. 

Calen polítiques valentes per fomentar la producció i el consum 

local a través del planejament general, s'han de crear des de la 

base les condicions necessàries per aconseguir una economia de 

proximitat, és per això que son fonamentals las polítiques de 

cooperació entre municipis. 
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L'espai agrari ha d'ésser incorporat pels ciutadans com un 

equipament més de la ciutat, i per tant, hem de dotar aquests 

espais de la rellevància que es mereixen. 

Cal tenir molt present les aportacions entorn el concepte i al 

paradigma de les smarts cities, un concepte que cal tractar-lo en la 

seva globalitat, i no deixar-nos enlluernar amb les propostes de les 

grans corporacions que darrera d'aquest nou concepte, només hi 

tenen l'incentiu econòmic lligat ais canvis tecnològics. 

Aquest paradigma és indefugible per a qualsevol reflexió 

urbanística i/o arquitectònica en l'actualitat. 

 

la Sostenibilitat 

 

Per a ERC – Cardedeu es considera estratègic, des del punt de vista 

econòmic, ambiental i, sobretot, territorial el rellançament d'un sector 

primari potent, basat en una producció de qualitat i en una 

transformació excel·lent que aportin valor afegit als productes de 

proximitat.  

Així, es fa necessari l’elaboració d’un mapa dels espais d'interès 

agrícola del municipi, on el proveïment alimentari pot ésser una peça 

clau. En aquest àmbit, cal promoure àrees de protecció agrícola 

local, no com a reserves agràries, sinó com a veritables motors de 

producció de productes locals de qualitat, tot impulsant l'agricultura 

ecològica des de la planificació i des de la gestió, i potenciant les 

cooperatives de consum de proximitat dins dels municipis. Tanmateix 

es fa necessari, en aquesta visió global, protegir les activitats agràries 

i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió urbanística i els 

nous usos urbans. 

 

Propostes: 

 

1. treballar per un entorn agrícola i paisatgístic de qualitat, amb 

la promoció del patrimoni natural, l’espai rural i agrícola, els 

parcs, la riera de Vallforners, i l’entorn del poble com a atractiu 

per al desenvolupament i l’economia local,  
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2. promoció dels espais i patrimoni modernista urbà, 

 

3. elaboració d’un Pla del Medi de Cardedeu, que contempli i 

vetlli per la reducció de la contaminació acústica viària i la 

seguretat, de la contaminació acústica de les activitats, de la 

contaminació lumínica de l’enllumenat públic, dels camps 

electromagnètics, ..., 

 

4. establiment de criteris de sostenibilitat respecte l’enllumenat 

públic per a un estalvi energètic, revisió de contractes de 

subministraments,..., 

 

5. promoció d’una gestió eficient energètica dels equipaments i 

instal·lacions públiques, 

 

6. treballar amb escoles i instituts per tal d’incrementar la 

sensibilitat respecte el concepte “residu zero”. És a dir, incentivar 

el jovent a adquirir hàbits de reducció, reutilització i reciclatge. 

Coordinació amb els comerços i establiments per adoptar 

mesures dirigides en aquest sentit. 

 

l’Urbanisme i l’Habitatge 

 

Des d'Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a 

control democràtic, de fort contingut social que validi la subjecció 

de cada proposta a interès general sota el paradigma del 

desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions 

normatives que permeten un apoderament ciutadà real en la presa 

de decisions i la fiscalització deis processos urbanístics al servei de la 

transparència. 

 

Així, volem considerar, i implementar, la generalització dels 

programes de participació ciutadana més enllà deis supòsits legals 

previsibles, i tenir en compte la fiscalització dels indicadors que 

obligatòriament ha de contenir el planejament per valorar la seva 

conveniència d'acord amb el principi d'utilització racional del 
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territori: els indicadors de creixement econòmic i poblacional que 

justifiquen el pla, els recursos hídrics i energètics a que s'ha d'ajustar 

el planejament, l’avaluació de la mobilitat generada, els riscos 

geològics i capacitat de càrrega contaminant del territori, i les 

necessitats quantitatives i localització de l'habitatge social. El 

planejament general permet condicionar el desenvolupament de 

plans parcials a la prèvia execució de plans aprovats anteriorment, 

tot promovent un model de municipi sostenible, ordenat i equilibrat, 

i respectuós amb el medi natural. 

 

En definitiva, promoure un model urbanístic de municipi al servei de 

les persones i de la cohesió social, on el municipi esdevingui un 

espai de trobada, relació i integració, i en síntesi, construir un espai 

cívic quotidià.  

L’habitatge, com a dret social irrenunciable, forma part també 

d’aquesta concepció i relació persones / municipi, i cal vetllar per 

un accés digne i a la preservació dels drets socials en aquest àmbit. 

 

Propostes 

 

1. elaboració d’un catàleg d’habitatges buits i fomentar el 

seu ús amb caràcter social, amb regulació municipal pel 

seu aprofitament, 

 

2. promoció dels espais públics com a eixos de l’activitat de 

les persones, prioritzant-se el seu ús per davant dels vehicles 

privats. 

 

la Mobilitat urbana 

 

La mobilitat dins el municipi ha d’atendre a les necessitats reals, a 

nivell individual i col·lectiu, dels seus i de les seves habitants. L’espai 

urbà esdevé un espai de convivència, i cal vetllar perquè aquesta 

sigui adient i respecti la relació entre diferents àmbits, com el 

desenvolupament econòmic local o gaudi del territori, per exemple. 

Cal promoure, doncs, espais de convivència, generant zones actives 
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de comerç, d’esbarjo i lleure i de prioritat invertida dins la trama 

urbana. 

 

Propostes: 

 

1. establiment de rutes per a vianants i bicicletes que connectin 

tots els barris, els espais verds, les escoles, i els equipaments 

municipals. Vetllar per la màxima seguretat en totes aquestes 

rutes i, sobretot, en els camins escolars, 

 

2. difondre i millorar el servei local de bus urbà, amb recorreguts, 

freqüències de pas i velocitat comercial més eficients, així com 

dotar-lo de la  màxima cobertura que sigui possible la 

connectivitat amb bus urbà entre diferents barris, polígons 

industrials i equipaments bàsics, 

 

3. tractar l’accessibilitat amb coherència, tant horitzontal com 

vertical, prioritzant l’entorn dels equipaments i itineraris més 

concorreguts (escoles, centres de salut, casal d’avis, ajuntament, 

biblioteca, museu,...), 

 

4. millora de la connectivitat dels itineraris de vianants i ciclistes, 

amplada de les voreres, increment de zones pacificades,..., 

 

5. promoció de passos de vianants de plataforma elevada en els 

indrets de gran demanda d’usuaris, 

 

6. donar visibilitat i millorar la qualitat de l’intercanviador tren-bus 

urbà, amb la instal·lació d’un PID i de més mobiliari urbà, 

incrementant la il·luminació de la zona de creuament per a una 

major seguretat del vianant,... 

 

el nostre Medi natural 

 

Cardedeu gaudeix d’un medi natural privilegiat, i cal que sigui 

considerat i aprofitat en diversos àmbits, a banda que requereix 

d’una conservació adient a les seves característiques. A banda dels 
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recursos naturals, aquest àmbit també fa referència a altres elements 

que l’afecten directa o indirectament, com l’energia, l’aigua, la 

neteja viària o la gestió dels residus, ... àmbits que afecten el 

correcte ús i consideració del nostre entorn més proper i a la seva 

sostenibilitat a mig i llarg termini. 

 

Propostes:  

 

1. creació de la figura del gestor energètic municipal, 

 

2. foment de la racionalització de l’ús del vehicle privat, sobretot 

per a desplaçaments interns, 

 

3. bonificació de l’impost de circulació a vehicles que 

consumeixin prioritàriament energies renovables, 

 

4. creació d’una nova Ordenança de Convivència Ciutadana 

que, entre altres, penalitzi el mal ús del repartiment de publicitat 

en espais públics, o penalitzi les deposicions d’animals domèstic,s 

o altres elements antihigiènics, 

 

5. potenciació de l’entorn natural, de valor ecològic, com la riera 

de Vallforners i dels parcs que l’envolten, els Pinetons i el Pompeu 

Fabra, la Penya o la Font dels Oms. S’ha de posar en valor, com 

espai transformador i pedagògic, de què és Cardedeu i quin 

model de poble hi trobarem, 

 

6. promoció de jornades de neteja de boscos i rieres, 

 

7. promoció dels itineraris de passejades de cicloturisme i BTT, 

 

8. millora de la informació i senyalització, via web i/o app, que 

permeti descobrir l’entorn natural, amb codis QR en llocs 

singulars, masies, patrimoni arquitectònic,..., 

 

9.  foment de l’ús d’energies renovables. 
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5. Un municipi Emprenedor en la promoció del desenvolupament 

econòmic local 

 

una Administració eficaç, el Turisme, el Comerç, el Mercat 

municipal i el foment dels productes de proximitat, el Consum, 

l’Empresa i la indústria, les Infraestructures i les TIC, 

l’Emprenedoria i la Ocupació, els Pactes locals per a 

l’ocupació 

 

Els ens locals tenen un paper rellevant com a motor econòmic. Per 

a ERC -Cardedeu és una prioritat que el municipi endegui i 

desenvolupi, amb caràcter prioritari, polítiques de promoció 

econòmica amb caràcter transversal. Només d'aquesta manera 

aconseguirem avançar en el desenvolupament local i en el 

benestar dels nostres conciutadans. 

La promoció i el desenvolupament econòmic del municipi, doncs, 

s’han d’entendre com una conjunció de valors econòmics, socials, 

culturals i de lleure. El comerç urbà i l’economia social i solidària hi 

han de jugar un paper fonamental en els propers anys. L’entorn rural i 

el patrimoni de Cardedeu, a més, donen valor i diferència a 

projectes que podem desenvolupar per a la promoció del poble, 

amb una gran potencialitat encara per explotar. 

una Administració eficaç 

La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos han posat les hisendes 

locals en una situació molt precària que afecta el normal i correcte 

funcionament de la gestió municipal. Cal reivindicar un nou model 

de les finances locals, i això requereix imposar conceptes com 

l’austeritat, la gestió eficaç i eficient, la transparència, la 

simplificació dels tràmits administratius, i, en definitiva, vetllar pel 

bon govern i cura dels recursos públics. L’administració, en 

qualsevol dels seus nivells, no pot ser un “problema” per als tràmits 

administratius de qualsevol àmbit de relació amb els ciutadans i 

ciutadanes, empreses, o entitats. 

 

Propostes: 
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1. simplificació dels tràmits administratius, agilitzant les gestions a 

l’activitat econòmica, oferint suport i acompanyament des de 

l’Ajuntament a les iniciatives emprenedores, amb visió integral i 

proactiva, 

 

2. implantació completa de l’Administració electrònica, i aposta 

per la Societat de la Informació i les TIC, 

 

3.  creació del servei tècnic d’acompanyament, com a un servei 

que interlocuti i esdevingui facilitador entre l’Administració i 

l’emprenedor, amb l’assignació d’un tècnic municipal a cada 

projecte d’emprenedoria.  

el Turisme 

 

El turisme és un sector poc potenciat a Cardedeu, malgrat les 

oportunitats que ofereix el seu patrimoni urbanístic o el seu entorn 

natural.  Les bases d'aquest desenvolupament del sector passen per 

un model turístic fonamentat en la innovació, la competitivitat i la 

sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental, en un marc 

de  desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector i del 

conjunt de les seves empreses i activitats. 

 

Som conscients de les potencialitats i de les limitacions de la nostra 

capacitat d'atreure turisme, sense complexes i sense voler copiar 

altres models que no siguin coherents amb els valors del nostre 

municipi, alhora que cal entendre la promoció del municipi com a 

una conjunció de valors econòmics, socials, culturals i de lleure. Per 

tant, cal considerar i desenvolupar un marc de col·laboració que 

afavoreixi la integració dels diversos sectors del teixit social que 

intervenen en l'oferta turística del municipi, com la potenciació del 

comerç urbà o la cultura gastronòmica, tot potenciant la qualitat 

com a concepte bàsic de diferenciació i competitivitat del municipi 

com a destinació turística. 

Un altra element significatiu és la integració dels diversos 

esdeveniments locals, com són els mercats i les fires, dins l'oferta 

turística del municipi: els mercats i les fires actuen sovint com a motor 

que atrau el turisme de proximitat i de qualitat. 
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Propostes: 

 

1. elaboració d’un projecte turístic responsable per al municipi a 

partir de les potencialitats naturals, culturals, patrimonials i 

econòmiques existents, 

 

2. estudi de la viabilitat d’un Centre BTT per atraure visitants a 

gaudir de l’esport a l’entorn privilegiat de Cardedeu i per 

promocionar els valors i l’activitat comercial, social i cultural, 

 

3. promoció, i vetlla, del patrimoni modernista. És un actiu i cal 

respectar-lo i mantenir-lo. Però això no ha de suposar greus 

maldecaps afegits a qui vulgui tirar endavant un projecte. 

Exemples: Cal Peó, joieria March, etc. , 

 

4. fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i 

difusió, i facilitadores del turisme local, 

 

5. treballar pel posicionament dels espais web turístics fent xarxa 

amb els allotjaments, així com crear geo-portals accessibles des 

dels dispositius mòbils, que poden oferir informació, noticies, 

l'agenda d'actes del municipi, el temps, els comerços, l'oferta de 

restauració, … 

 

el Comerç 

 

La promoció d'un model comercial arrelat a la trama urbana, 

modern i dinàmic, amb una pluralitat d'oferta competitiva i equilibri 

entre formats, és una peça essencial per a la cohesió social, la 

coherència urbanística, la identitat i l'atractiu dels municipis. En 

aquest sentit, l'articulació i el reforçament dels eixos comercials 

urbans, així com la promoció i la millora de les polaritats comercials 

substantives, basades en l'oferta de producte de consum quotidià, 

han de ser les línies definitòries de la activitat municipal.   
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Així, cal potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a 

mecanisme per a afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi, 

alhora que cercar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats 

de comerciants del municipi per generar accions d'actuació 

conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, ..), fomentant, per 

exemple, fires tradicionals i artesanes per tal d'establir canals de 

comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la 

creació d'una marca local de productes de qualitat amb 

denominació d'origen. 

 

També cal assegurar que en la definició de les trames urbanes 

consolidades de cada municipi, als efectes de la planificació i 

implantació comercial, es tingui prou en compte la preservació del 

eixos comercials preexistents, en adequat equilibri amb la necessitat 

del proveïment en proximitat dels nous desenvolupaments urbanístics 

i la conveniència d'afavorir la diversitat de formats comercials a 

cada territori. En aquest sentit, és necessari facilitar la informació 

sobre els locals buits i agilitzar en la mesura del possible les 

tramitacions amb altres àrees municipals. 

 

Propostes: 

 

1. promoció i dinamització dels eixos comercials: generació 

d’espais públics de qualitat, millorant l’accessibilitat, la 

connectivitat i els espais de passeig i compra, afavorint la 

dinamització i la vitalitat del municipi, 

 

2. potenciació de l’associacionisme comercial per a un treball 

estret entre aquest associacionisme i l’Administració, com a 

primer esglaó de la col·laboració pública-privada,  

 

3. promoció d’un model de qualitat per a la Fira de Nadal i de 

Sant Isidre, com aparadors de l'activitat econòmica de 

Cardedeu, defugint del model quantitatiu de "que vingui quanta 

més gent millor", tot apostant pel comerç local. Buscar la raó de 

ser de les fires. (per exemple a Sant Isidre, sector primari, horta, 

agricultura...),  
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4. identificació del fet diferencial en el comerç de Cardedeu, 

potenciant la marca Cardedeu, saber la missió i els valors del 

comerç del municipi. Què tenim i què volem ser. Apostar per un 

comerç tranquil i de qualitat, 

 

5. estudi dels incentius fiscals al consum local entre comerços, 

compradors i botiguers, 

 

6. incentivar l’activitat comercial, amb l’establiment de facilitats 

d’inici d’activitat, bonificacions per taxes, descomptes per IBI, i 

altres aplicables directament a l’activitat, 

 

7. activació del comerç a Cardedeu els dissabtes a la tarda, 

 

8. dinamització dels eixos comercials de Cardedeu.; l’Ajuntament 

es fa càrrec de l’espai públic comercial i facilitar el suport i 

recolzament a l’activitat (estudi de les particularitats de cada eix 

o zona comercial, necessitats específiques,...). 

 

 

el Mercat municipal i foment dels productes de proximitat 

 

El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local va tenir 

un paper molt rellevant fa anys, però l’auge dels nous formats 

comercials ha comportat que en ocasions els mercats hagin perdut 

aquest paper destacat que, tradicionalment, ha servit per la 

socialització de les col·lectivitats. Per tant, cal que continuïn 

desenvolupant la tasca de dinamització econòmica, i vincular els 

mercats municipals com a centres de promoció dels hàbits 

saludables, amb una funció primordial de la formació en els centres 

escolars. En aquest sentit, els mercats han d'esdevenir potenciadors 

de l'agricultura que utilitzi sistemes de producció respectuosos amb 

l'entorn i que garanteixi, alhora, la màxima seguretat alimentària 

dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de promoure i 

dinamitzar les economies locals. 
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Des d’ERC-Cardedeu es vol continuar impulsant la dinamització, la 

modernització i la viabilitat econòmica dels mercat municipal, així 

com la seva vinculació i/o integració en l’eix comercial escaient. 

Aquesta dinamització passa per la promoció dels productes de la 

terra a partir de punts de venda identificats com a “subministrats per 

productors de la terra”, concepte entès com de la zona, de 

proximitat real, i per tant, de “km. 0” i de temporada. 

La promoció de  cooperatives de consum agrícola, que utilitzin 

sistemes de producció respectuosos amb l'entorn i que garanteixin, 

alhora, la màxima seguretat alimentària i alimentació saludable, ha 

d’esdevenir una acció pública activa. Des d’aquesta vessant és pot 

posar en valor la relació entre mercat i producció local, promovent 

tallers i xerrades als mercats municipals. 

 

Propostes: 

 

1. foment del producte de proximitat i de temporada, amb 

vinculació entre sector agrícola, comerç, restauració... i que 

garanteixi la protecció de les zones de conreu, doni valor a 

l’espai agrari de l’entorn del municipi i als productes i 

gastronomia local, 

 

2. redefinició del Mercat Municipal i la seva gestió, com a 

aparador del sector primari, integrat amb la resta de comerç 

urbà i dels eixos comercials. Plantejar-lo com a epicentre del 

foment del producte autòcton, de proximitat i de temporada; 

identificant l’origen a l’àmbit geogràfic on es comercialitza,  

 

3. identificació accions en l’àmbit agrícola de Cardedeu que 

potenciïn les capacitats i potencialitats per a un 

desenvolupament d’aquest sector. 
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el Consum 

 

Les persones consumidores són les que donen sentit als àmbits de 

desenvolupament econòmic local. No és possible aconseguir que 

prosperi cap política de les descrites en anteriors apartats sense una 

participació activa d'aquests actors.  

 

La nostra proposta vol potenciar les oficines municipals d'informació 

al consumidor, tot ampliant els seus serveis a empresaris i 

comerciants en aquells aspectes que afecten els drets de les 

persones consumidores. 

També es vol promoure el consum responsable, així com les 

cooperatives de consum d’agricultura que utilitzi sistemes de 

producció respectuosos amb l’entorn, com ara productes de la 

terra i agricultura ecològica. Donar a conèixer les iniciatives de 

desenvolupament dels productes de proximitat i de temporada 

(Slow Food i “km. 0”). L’acció educativa referent al consum també 

ha d’esdevenir present en l’acció municipal. 

 

Propostes: 

 

1. potenciació de les oficines municipals d'informació al 

consumidor, tot ampliant els seus serveis a empresaris i 

comerciants en aquells aspectes que afecten els drets de les 

persones consumidores, 

 

2. promoció del consum responsable, 

 

3. promoció de les cooperatives de consum d’agricultura que 

utilitzi sistemes de producció respectuosos amb l’entorn i que 

garanteixi, alhora, la màxima seguretat alimentària i alimentació 

saludable, com ara productes de la terra i agricultura 

ecològica.  
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l’Empresa i indústria 

 

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor 

qualitat de vida de les persones és un dels principals objectius que 

es fixen en la nostra proposta general. Els esforços de les 

Administracions s'han de centrar en facilitar la transformació de 

l'economia tradicional en una economia del coneixement i 

sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de 

transformació i d'innovació per a la majoria d'empreses. És en 

aquest sentit que els ajuntaments d'ERC promouen polítiques de 

dinamització de les activitats econòmiques del municipi. 

 

Les accions d’aquest àmbit, com la de la majoria dels altres, també 

són transversals. La nostra proposta es basa en el manteniment dels 

polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, 

senyalitzacions...) i en promoure-hi les comunicacions adequades, 

amb les infraestructures vials o d'altres mitjans de transport. Un altre 

element que es considera és l’impuls de la concentració 

empresarial d'un mateix sector, per promoure la creació i/o la 

impulsió de clústers. D'acord amb aquesta política, afavorir el 

manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons 

amb els serveis necessaris per a poder desenvolupar activitat 

productiva. 

Aquests elements passen per establir i mantenir una comunicació 

directe amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi 

a fi de detectar possibles empreses en crisis. 

 

Propostes: 

 

1. establiment de mesures fiscals; fiscalitat responsable amb la 

política fiscal socialment compromesa i financerament eficient. 

Bonificacions en comerç i indústria, 

 

2. elaboració d’un cens d’empreses i activitats econòmiques, i 

d’espais, locals i naus buits/des, com a indicador base per al 

desenvolupament comercial i industrial, 
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3. efectuar un manteniment i millora dels polígons industrials, 

 

4. mancomunar serveis per a zones industrials; anàlisis dels 

polígons, … , 

 

5. incentivació i facilitació de la incorporació de les empreses a 

les noves tecnologies. 

 

les Infraestructures i les TIC 

 

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que 

les empreses localitzades als polígons industrials tinguin accés a 

infraestructures d'alta capacitat arreu del territori. En aquest sentit, 

són d'especial interès les actuacions de banda ampla a les zones 

rurals o les més aïllades on aquesta infraestructura esdevé un 

element dinamitzador del territori. 

 

La nostra proposa vol emfatitzar l’impuls de polítiques d'actuacions 

relatives a la planificació de les infraestructures de 

telecomunicacions en el municipi com són els Plans d'ordenació, 

Plans estratègics, i/o els Plans especials, i promoure en l'obra pública 

l'estudi i la inclusió de les infraestructures de telecomunicacions. Es fa 

necessari, doncs, la implantació d'infraestructures innovadores de 

baix cost i major eficiència, tant energètica com de processament o 

cost de desplegament que les disponibles actualment. 

 

L’impuls del Talent Digital que es considera, com a motor de canvi 

del model productiu i palanca de creixement econòmic sostenible i 

de creació de valor afegit, es basaria, entre altres eixos, en la 

introducció de solucions educatives transformadores a les escoles i 

la creació d'una xarxa de centres municipals fab-lab.  

En síntesi, cal treballar en polítiques que permetin el foment i el 

desenvolupament de la indústria TIC com a generadora d'ocupació 

de futur, i definir línies de treballs específiques que garanteixin la 

socialització del coneixement i que evitin l'escletxa social vinculada 

a les TIC. 
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Propostes: 

 

1. dotar el CSTEC dels recursos necessaris per potenciar les seves 

capacitats, ampliant-ne les funcions i/o àmbits d’incidència, i 

continuar i ampliar el suport empresarial i tecnològic als 

empresaris i emprenedors de Cardedeu i els municipis veïns, 

 

2. promoció de  l’ús intensiu de les TIC per a la millora en la 

prestació dels serveis públics. Continuar amb la xarxa de fibra 

òptica per a la connectivitat dels edificis municipals,  

 

3. aprofitament de les xarxes wi-fi municipals per proporcionar 

l'accés als serveis i als tràmits municipals, i promoure les xarxes 

gratuïtes de wi-fi a tot el municipi, 

 

 

 

4. elaboració d’un mapa sonor i de SMRF —Sistema de 

Monitorització de Radiofreqüència— per obtenir mesures 

objectives deis nivells de radiacions de les infraestructures de 

telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la 

ciutadania, 

 

5. elaboració d’un pla per tal d'arribar a un consens entre la 

població, l'Ajuntament i les operadores de telecomunicacions 

mòbils per tal que les antenes de telefonia mòbil no siguin vistes 

com un element distorsionant, i garantir la cobertura al màxim 

de llars possibles.  
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l’Emprenedoria i la Ocupació / els Pactes locals per a l’ocupació 

 

El coworking és una metodologia d'innovació social per a la 

generació de treball en col·laboració, amb l'objectiu de potenciar 

que les persones en fase inicial d'emprenedoria o professionals de 

diferents sectors treballin conjuntament per a la realització de 

projectes individuals, alhora que es fomenten projectes en comú, 

utilitzant les TIC com a eina transversal en el desenvolupament. 

 

Per a ERC-Cardedeu, cal promoure l'esperit emprenedor i la 

creativitat en els centres escolars, i en la ciutadania en general, com 

a hàbits i competències clau per a la formació dels futurs 

components de la societat del coneixement. En aquest mateix àmbit 

educatiu, també cal 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 

esdevé del tot necessari. 

 

Compartir el coneixement es configura element cabdal per a 

l’assoliment dels reptes de l’actualitat. Per tant, cal establir i 

desenvolupar un política per ajudar a la creació d'espais coworking 

al municipi, identificant, per mitjà d'un estudi, els punts forts i 

debilitats, amb l'objectiu que aquests centres tendeixin a una 

especialització concreta, i en el marc de l’establiment de punts 

informatius on assessorar tècnicament i financera aquelles persones 

que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, 

així com d'auto-ocupació. 

 

També cal 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, i adaptar la formació que s'ofereixi des 

del municipi amb les competències necessàries per cobrir les vacants 

de les empreses locals. 
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Propostes: 

 

1. impuls de l’economia social i solidària per al foment de  

polítiques de proximitat i afavorir la transició cap a nous models 

de desenvolupament, “km. 0”, agricultura ecològica, 

cooperativisme, co-treball, autònoms socialment responsables,..., 

 

2. plantejament, amb l’organització de la Fira, del sector 

específic de la Fira de Sant Isidre cap a una proposta que 

promogui el producte autòcton, de proximitat, l’agricultura 

ecològica, l’horta i el jardí, i altres elements més lligats a la realitat 

econòmica i a l’entorn del municipi, i que s’aglutinin sota una 

marca o distintiu de reconeixement de qualitat i de valor, com 

“Alt Mogent”, “Vallforners”, o similar, 

 

3. anàlisi de la implantació d’una moneda virtual: estudiar 

propostes per a una possible implantació a Cardedeu amb 

l’objectiu que estimuli la demanda interna, promovent el comerç 

i les capacitats productives, generant ocupació a nivell local. 

Analitzar les proves actuals a nivell europeu i plantejar, almenys, 

accions de prova i implementació tenint en compte experiències 

reals, 

 

4. implementació, i donar-hi suport, d’espais públics de 

coworking, facilitant equipaments i assessorament tècnic, 

 

5. establiment d’una borsa de treball municipal de fàcil accés —

operativa telemàticament— on hi 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, amb suport d’un tècnic per a l’assistència 

als interessats (Espai de la Feina), 

 

6. potenciació la creació d'empreses cooperatives i amb 

finalitats socials. 
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SÍNTESI DE PROPOSTES 

 

Cohesió social 

 

Estudi i execució d’un centre cívic social i cultural a la Tèxtil 

Rase 

Que esdevingui un punt de trobada per a 

persones i entitats, i per al desenvolupament de les 

seves activitats, de coordinació entre elles i 

esdevingui punt de referència associatiu de la 

creativitat cultural. En aquest marc, la Fusteria ha 

de ser el punt de referència juvenil.  

 

Govern Obert: transparència i pressupostos participatius 

Implementar els mecanismes de transparència 

que permetin un accés a la informació senzill i clar, 

alhora que introduir, de forma progressiva, 

mecanismes de participació reals i efectius 

 

Desenvolupar una xarxa de Promoció Social 

Amb la participació activa de les entitats socials i 

culturals, dels agents de serveis socials, amb 

l’objectiu de preveure accions inclusives per a la 

lluita contra l’exclusió social, situacions de risc, 

cura dels col·lectius més desfavorits,... 

 

Potenciar el Pla d’Entorn de Cardedeu 

En els àmbits educatiu i social, que esdevingui una 

eina per potenciar valors i recolzi la projecció 

personal i d’entitats 

 

Promoure un Espai d’Intercanvi de Coneixement 

Un espai que permeti la col·laboració i interrelació 

entre les persones i les entitats, i permeti un 

desenvolupament personal i social: aula de 

cultura, espai de xarxa social, promoció del 

coneixement popular. 
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Analitzar l’ús d’equipaments i les seves activitats a les 

necessitats i demandes reals de les persones 

Establir serveis i aules d’estudi a la Biblioteca, 

programar activitats de criança, de relacions 

entre la comunitat educativa, coordinació 

d’activitats extraescolars,... 

 

 

Sostenibilitat 

 

Desenvolupament integral del Parc dels Pinetons i del Parc 

Pompeu Fabra 

Que tingui com a eix la riera de Vallforners, i 

preveient un desenvolupament integral que abasti 

àmbits com el de lleure, l’educatiu, l’esportiu, el 

familiar,... 

 

Peatonalització del centre urbà, amb caràcter transversal 

Amb l’objectiu de promoure el comerç local, les 

zones de vianants, els aparcaments dissuasius, els 

“carrils bici” o els espais de prioritat invertida 

 

Estudiar nous models i usos energètics 

Promoure un energètic sostenible, amb l’objectiu 

d’avançar cap a l’autosuficiència i atenent a un 

model participatiu en la determinació del model 

 

Estudi de la possibilitat d’un nou model de recollida i gestió 

dels residus, així com el reaprofitament de deixalles 

Com la recollida “porta a porta”, la discriminació 

segons el dia de la setmana, i/o la recollida 

selectiva diària segons residu 

 

Promoure les opcions de mobilitat i connexions amb els 

serveis públics de transport 

Fomentar l’ús del bus urbà, fer les gestions per 

incrementar l’oferta del servei de rodalies de tren 

direcció nord (Girona) i les freqüències cap el sud 

(Barcelona) 
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Emprenedoria 

 

Implementació d’una “marca” pròpia per a Cardedeu per 

a una promoció integral 

Que tingui com a objectiu la promoció i 

desenvolupament econòmic local (comerç, 

turisme, patrimoni, cultura, entorn,...)sota una 

marca identitària i que ofereixi un valor afegit a les 

ofertes individuals 

 

Promoure el Mercat municipal com a espai d’atracció 

comercial 

Que promogui i s’especialitzi en el producte local i 

de proximitat, i que ofereixi serveis associats, com 

un espai gastronòmic o activitats formatives i 

informatives especialitzades, i promovent un 

mercat setmanal especialitzat en la línia 

esmentada (mercat de “pagès” de proximitat) 

 

Potenciar el producte local i de proximitat a través de la Fira 

de Sant Isidre  

Procurar la presència de la producció local en la 

Fira de Sant Isidre, amb un espai propi i diferenciat 

que en promogui el seu coneixement. 

 

Promoure, a través del CSTEC, l’economia social i solidària 

Potenciar el suport i assessorament a l’emprenedor 

local, amb especial atenció a les accions 

d’economia social i solidària, i accions com la 

creació de comerços “slow”. 
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A 

accessibilitat amb coherència ..................................... 27 

activitat comercial ........................................................... 33 

activitat física i l'esport ..................................................... 15 

activitats .............................................................................. 11 

activitats de suport a l’estudi ......................................... 11 

activitats esportives .......................................................... 19 

activitats esportives per a la gent gran ...................... 21 

activitats socials ................................................................. 16 

administració electrònica ........................................... 9, 30 

AFA........................................................................................ 11 

agenda cultural en línia .................................................. 13 

agenda Informativa d'Activitats Esportives / Guia 

d'Oferta Esportiva ........................................................ 19 

agricultura de Cardedeu ............................................... 34 

agricultura ecològica ...................................................... 39 

ajuts econòmics, entitats esportives .............. 19, entitats 

esportives 

ajuts entitats locals de cooperació 

cooperació ........................................................................ 20 

Alt Mogent .......................................................................... 39 

alumnat de Cardedeu .................................................... 12 

AMPAs .................................................................................. 11 

antenes de telefonia mòbil ............................................ 38 

aparells desfibril·ladors .................................................... 15 

associacionisme comercial 

comerç .............................................................................. 32 

atenció domiciliària ......................................................... 21 

aules d’estudi 

joves .................................................................................. 22 

aules multimèdia ............................................................... 23 

joves .................................................................................. 23 

B 

beques, esports ................................................................. 19 

Biblioteca municipal......................................................... 13 

bicicleta ............................................................................... 12 

borsa de treball municipal ....................................... 23, 40 

joves .................................................................................. 23 

bus urbà ............................................................................... 27 

C 

camins segurs per anar a l’escola a peu o en 

bicicleta ......................................................................... 12 

Casal del Jubilat ................................................................ 21 

casals d’estiu ...................................................................... 11 

catàleg de serveis i activitats socials ........................... 16 

cens d’empreses i activitats econòmiques ............... 36 

Centre BTT ........................................................................... 31 

Centre Cultural de Cardedeu ....................................... 13 

centre urbà ......................................................................... 42 

centres de 0 a 3 anys ....................................................... 11 

educació ............................................................................ 11 

clubs esportius .................................................................... 19 

codi ètic ................................................................................ 9 

Consell de la Cooperació. ............................................. 20 

consum responsable ........................................................ 35 

cooperatives ...................................................................... 40 

cooperatives de consum d’agricultura ...................... 35 

cooperativisme .................................................................. 39 

coordinació amb els clubs 

esports .............................................................................. 19 

coordinació de les diferents AMPAs/AFA 

educació............................................................................ 11 

coworking ........................................................................... 40 

CSTEC ..............................................................................37, 43 

cultura participativa........................................................... 9 

D 

dades obertes ...................................................................... 9 

dones, criteris de discriminació positiva ..................... 19 

E 

economia social i solidària ............................................. 39 

educador de carrer ......................................................... 11 

educar en el lleure ........................................................... 23 

educar en la salut ............................................................. 15 

eixos comercials ...........................................................32, 33 

emprenedors, servei tècnic d’acompanyament .... 30 

energies renovables ......................................................... 29 

enllumenat públic ............................................................. 25 

entitats esportives, ajuts econòmics ............................ 19 

entitats socials i culturals ................................................. 41 

entitats, documentació històrica 

cultura............................................................................... 14 

entitats, estudi sobre la situació 

cooperació ........................................................................ 20 

entitats, suport tècnic i administratiu 

cultura............................................................................... 14 

entitats, xarxa de relacions ............................................ 17 

entorn agrícola i joves ..................................................... 12 

entorn agrícola i paisatgístic .......................................... 25 

entorn natural .................................................................... 28 

envelliment actiu .............................................................. 21 

equip psicopedagògic ................................................... 11 

equipaments ...................................................................... 41 

escola de música municipal .......................................... 12 

escoles de famílies ............................................................ 16 

Espai d’Intercanvi de Coneixement ............................ 41 

Espai de la Cultura............................................................ 14 

espais públics ..................................................................... 26 

espais web turístics ........................................................... 31 

esport, obrir les pistes i les instal·lacions esportives 

escolars .......................................................................... 19 

esport, Pla Director de l’Esport ...................................... 19 

esports, pràctica esportiva en horari extraescolar .. 19 

Estiu Jove ............................................................................. 23 

etapes educatives, coordinació .................................. 11 
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F 

famílies ................................................................................. 16 

Fira de Nadal...................................................................... 32 

formació ocupacional .................................................... 11 

formació professional de gestió cultural i de mitjans 

audiovisuals ................................................................... 12 

G 

gent gran ............................................................................ 15 

gent gran, activitats esportives ..................................... 21 

gent gran, participació ................................................... 21 

gent gran, Pla Integral de la Gent Gran .................... 21 

gestió dels residus ............................................................. 42 

gestió eficient energètica .............................................. 25 

gestor energètic municipal ............................................ 28 

Govern Obert ..................................................................... 41 

H 

habitatges buits ................................................................. 26 

habitatges tutelats ............................................................ 21 

I 

implementar òrgans actius de participació 

participació ......................................................................... 9 

impost de circulació a vehicles .................................... 28 

incentius fiscals .................................................................. 33 

itineraris de passejades de cicloturisme ..................... 28 

itineraris de vianants i ciclistes ....................................... 27 

K 

km. 0 ..................................................................................... 39 

L 

La Fusteria 

joves .................................................................................. 22 

M 

mancomunar serveis ........................................................ 36 

mapa sonor ........................................................................ 38 

marca Cardedeu ............................................................. 43 

comerç .............................................................................. 33 

menjador social ................................................................. 17 

menjadors escolars ........................................................... 12 

menjadors per a gent gran ................................. gent gran 

Mercat municipal .............................................................. 43 

Mercat Municipal .............................................................. 34 

mesures fiscals .................................................................... 36 

model estructurat amb caràcter transversal 

transparència ...................................................................... 9 

modernisme urbà .............................................................. 25 

mòdul de formació professional de gestió cultural i 

de mitjans audiovisuals .............................................. 12 

moneda virtual .................................................................. 40 

municipis veïns ................................................................... 13 

Museu Municipal ............................................................... 14 

N 

neteja de boscos i rieres ................................................. 28 

noves tecnologies ............................................................. 31 

O 

Oficina Municipal d’Escolarització ............................... 11 

oficines municipals d'informació al consumidor ....... 35 

ONG ..................................................................................... 20 

Ordenança de Convivència Ciutadana ................... 28 

ordenança municipal per a la cessió d’espais ........ 14 

òrgans de participació i col·laboració de la 

ciutadania 

participació ......................................................................... 9 

P 

Participació Ciutadana i els moviments socials; cap 

a una democràcia veritablement participativa .. 8 

passos de vianants ........................................................... 27 

patrimoni modernista ....................................................... 31 

patrimoni natural ............................................................... 25 

Peatonalització.................................................................. 42 

Pinetons, parc dels ......................................................28, 42 

Pla d’Entorn de Cardedeu ............................................. 41 

Pla de Govern Obert: Transparència i Participació – 

Cardedeu 2015-2019\ ................................................... 8 

Pla del Medi de Cardedeu ............................................ 25 

Pla Director de l’Esport .................................................... 19 

Pla Integral de la Gent Gran .............................. gent gran 

Pla Local de Joventut 

joventut ............................................................................ 22 

Plans d’Inclusió Social ...................................................... 17 

Plans de minimització de l'impacte de la pobresa 

acció social ........................................................................ 17 

polígons industrials ............................................................ 36 

Pompeu Fabra, parc de ................................................. 42 

Pompeu Fabra, parc del ................................................ 28 

Presentació: un equip al servei dels ciutadans i 

ciutadanes ...................................................................... 5 

pressupostos participatius ............................................9, 41 

producte de proximitat ................................................... 39 

producte de proximitat i de temporada .................... 34 

producte local i de proximitat ....................................... 43 

productes del nostre entorn........................................... 12 

programa d’intercanvi entre persones grans i joves 21 

programes socials ............................................................. 16 

projecte turístic .................................................................. 31 
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Promoció Social ................................................................. 41 

R 

Radio Televisió Cardedeu ............................................... 13 

recollida de residus ........................................................... 42 

regidor de barri .................................................................... 9 

Regidoria de Processos ..................................................... 8 

S 

Sant Isidre, Fira de .................................................. 32, 39, 43 

Serveis d’Atenció Domiciliària i Teleassistència ........ 21 

serveis públics de transport ............................................ 42 

serveis socials ..................................................................... 41 

T 

Tèxtil Rase ...................................................................... 14, 41 
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tràmits administratius, simplificació .............................. 30 

transparència ..................................................................9, 41 

treball de l’alumnat de Cardedeu .............................. 12 

tren ........................................................................................ 27 

U 

Un municipi cohesionat pel desenvolupament 

personal i social .............................................................. 7 

Un municipi republicà al servei de les persones ......... 6 

V 

Vallforners................................................................. 25, 28, 39 

vehicle privat ..................................................................... 28 

Vil·la Paquita ...................................................................... 14 

X 

xarxa amb les associacions 
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