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COMPROMÍS 
I TREBALL 
x SCF 
 
 
LA SANTA COLOMA QUE VOLEM 
 

SCF dinàmica. Promoció del turisme i de les principals festes 
locals, promoció econòmica i nova política d’ajuts per a la 
recerca de treball. 

SCF educadora. SCF ciutat educadora, impuls d’una política 
educativa per millorar el civisme i la cohesió social.   

SCF participativa. Pressupostos municipals participatius, política 
activa de participació ciutadana. 

SCF accessible. Millora de la mobilitat ciutadana, model de ciutat 
sense barreres arquitectòniques, més aparcaments. 

SCF habitable. Nova política urbanística, protecció del medi 
ambient, promoció de l’esport municipal. 

SCF diversa i solidària. Impuls a la igualtat d’oportunitats, nova 
política municipal per a joves integració dels ciutadans 
nouvinguts, nova política de cooperació.  

SCF creadora. Nova política cultural més ambiciosa, basada en 
la planificació, la programació estable anual i el suport a les 
entitats. 

SCF amb una gestió eficient i transparent. Gestió eficient i 
oberta al ciutadà, nova administració: més electrònica i àgil, 
exigència de qualitat dels serveis municipals. 
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La situació de crisi econòmica actual obliga totes les administracions públiques a 
donar prioritat a les polítiques de desenvolupament econòmic i de creació 
d’ocupació, i a mantenir les línies de protecció social per tal d’ajudar aquelles 
persones més afectades per la crisi. 

Des d’ERC ens proposem donar prioritat a totes les línies d’actuació que puguin 
donar resposta des de l’Ajuntament als temps difícils actuals. 
 
PROPOSTES: 
 

Impulsarem l’Oficina de Promoció Econòmica creada en l’anterior legislatura 
com a eina de promoció integral de l’economia i el mercat laboral a la 
ciutat. 

Crearem un Consorci de Promoció Econòmica on empresaris, comerciants, 
emprenedors i Administració desenvolupin línies d’actuació conjunta. 

Dissenyarem un programa integral d’impuls dels polígons industrials 
mitjançant la promoció de l’oferta de sòl, l’aplicació d’incentius fiscals i la 
simplificació de la tramitació administrativa per establir-se a la ciutat. 

Oferirem una programació formativa per a la gent que està a l’atur. 
Simplificarem la burocràcia per obrir un negoci mitjançant l’establiment del 

règim simplificat de comunicació per a les activitats comercials i petites 
empreses. 

Crearem una marca turística pròpia i impulsar els negocis relacionats amb 
l’activitat. 

Crearem el web turístic de Santa Coloma de Farners. 
Promourem l’ús de les TIC com a eina de promoció de la ciutat i la seva 

activitat econòmica. 
Promourem el concepte de “polígon industrial d’especialització” mitjançant la 

implementació d’un petit clúster d’empreses relacionades entre elles pel 
tipus de producció. 

 
 
 
 
La gent d’Esquerra estem compromesos amb un projecte educatiu de ciutat que 
té per objectiu oferir una educació de qualitat que garanteixi l’equitat i 
l’excel·lència educatives com a fonaments de la cohesió social i del progrés 
individual i col·lectiu. Volem fer que Santa Coloma sigui una ciutat de referència 
en polítiques educatives.  
 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

EDUCACIÓ 
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PROPOSTES: 
 
Cal tenir en compte tres grans eixos: formació, inversió i projecció. 
 
Formació: 

 Consolidarem l’Aula de l’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma de 
Farners. 

 Consolidarem els Projectes Singulars a l’educació secundària obligatòria. 
 Donarem suport als projectes educatius dels centres de primària i 

secundària de la nostra ciutat. 
 Continuarem treballant  per oferir estratègies formatives per a la gent 

que està a l’atur. 
 Farem del Centre Municipal d’Educació (CME) un centre referent de 

formació per a tota la comarca. Donar continuïtat a l’oferta de cursos 
d’informàtica i als tallers diversos per a la població adulta. 

 Continuarem amb la programació de cursos de català per a la població en 
general i per a les persones immigrades en particular, com a eix 
fonamental per a la cohesió social. 

Inversió: 
 Finalitzarem la remodelació de la llar El Tabalet. 
 Dotarem la llar Mainada de dos espais importants: una aula específica 

per al descans dels nadons i un espai dedicat al menjador. 
 Continuarem amb la millora de l’escola Sant Salvador d’Horta. 
 Continuarem amb les actuacions de millora que s’han iniciat a l’edifici del 

CME. 
 Ubicarem l’Escola Municipal de Música Josep Carbó en un edifici nou i 

específic per dur-hi a terme les seves funcions. 

Projecció: 
 Donarem suport a les AMPA en els projectes de reutilització de llibres de 

text per tal que aquests siguin menys costosos per a les famílies. 
 Donarem continuïtat a la política educativa endegada en aquest darrer 

mandat per aconseguir millorar la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats dels nostres infants i joves. 

 
 
Les noves demandes de la societat, els nous valors imperants i les formes de 
govern tradicionals marquen una distància entre els ciutadans, la política formal 
i els seus actors o protagonistes. Des d’Esquerra veiem la necessitat d’un govern 
que incorpori la complexitat com a element inherent al procés polític, que 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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fomenti la participació d’actors diversos en el govern i suposi la utilització de 
nous instruments per a la deliberació i la decisió pública. En definitiva, 
necessitem un govern relacional, en xarxa, capaç d’articular diferents actors per 
donar resposta als nous reptes d’una manera eficaç i eficient, per transformar la 
ciutat en espais cohesionats i sostenibles. 
En la passada legislatura s’han fet passos molt decidits en aquesta direcció, amb 
l’elaboració del Pla director de participació ciutadana, amb la creació d’una 
estructura tècnica que doni suport a les actuacions en aquesta matèria, amb 
l’elaboració d’un reglament de participació als Plens Ordinaris, i amb la creació 
d’eines que fomentin les polítiques associatives i participatives de les entitats 
colomenques, com és el Reglament del Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions Ciutadanes. 
Ara ens proposem tot un seguit de mesures per incrementar encara més aquest 
apartat, fomentant que la participació ciutadana se situï dins de l’agenda política 
com una nova manera de fer ciutat que englobi tota l’acció de govern. 
 
PROPOSTES: 
 

 Dotarem de contingut i visibilitat l’àrea de Participació: per fer efectiva la 
participació en la presa de decisions públiques és important que estiguin  
molt  definides  les  funcions  d’aquesta  àrea  i  que  aquestes  siguin  
conegudes  tant  per  l’aparell  polític  i  tècnic  de l’Ajuntament com per 
tota la ciutadania. Per aconseguir-ho proposem elaborar una Carta de 
Serveis. 

 Fomentarem la participació de la ciutadania en les polítiques públiques 
generant diferents experiències de participació. La participació ha de ser 
entesa com un projecte de tota la ciutat i ha de ser visible i avaluable. 
S’ha d’aconseguir el màxim consens polític, tècnic i social en cada  
experiència  proposada  per  garantir-ne unl  bon  desenvolupament,  i  
fer  un  seguiment  de  totes  les  experiències participatives, amb un 
retorn dels resultats a participants i a tota la ciutadania. Proposem que 
aquestes experiències de participació avancin fins al punt d’aconseguir, al 
cap de 3 anys, que una part dels pressupostos siguin participatius. 

 Proposarem obrir processos de participació sobre projectes rellevants per 
a la ciutat sobre els quals hi ha marge de decisió, evitant alhora que la 
participació es converteixi en un simple formalisme. 

 Garantirem la informació i deliberació dels participants en tots els 
processos de participació i en la presa de decisions públiques.  

 Ordenarem i afavorirem espais estables de participació  tant  sectorials  
(gènere, edat...) com territorials (per barris). 

 Fomentarem  el teixit associatiu a la ciutat i donarem eines per facilitar la 
seva participació. Analitzarem i recollirem els recursos i les mancances de 
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les entitats, per ordenar els recursos existents i establir prioritats en la 
cerca i assignació de nous recursos. Oferirem un servei  d’assessorament  
en  temes  administratius,  informàtics,  jurídics  o  fiscals.  Oferirem  un  
servei d’informació sobre subvencions, cursos i altres temes que puguin 
ser d’interès per a les entitats. 

 Promourem accions de reflexió i formació a les associacions. Establirem 
un programa de formació a partir de les necessitats detectades. Possibles 
temes: gestió de les entitats (comptabilitat, informàtica, impostos, etc.), 
la mediació i gestió de conflictes públics, habilitats directives per als 
representants d’entitats, pautes per a la redacció de projectes, etc. 

 
 
 
 
 
Totes les administracions públiques han de vetllar pel manteniment de la 
qualitat de vida dels ciutadans i, sobretot, d’aquells més afectats per les 
carències del moment. 
No han de pagar la crisi els de sempre i, encara que l’Ajuntament no sigui el 
responsable de les grans polítiques que han de respondre a aquestes 
necessitats, sí que hem de posar a l’abast totes les eines que estiguin a les 
nostres mans per aportar solucions. 
 
PROPOSTES: 
 

 Mantindrem i incrementarem les partides dedicades a benestar social i el 
suport a les entitats que treballen en aquest camp. 

 Posarem en pràctica una política per a la gent gran destinada a 
incrementar el seu dinamisme i la seva participació activa en la vida 
pública mitjançant la creació d’un Consell Consultiu Municipal de la Gent 
Gran. 

 Elaborarem un pla periodificat per eliminar gradualment les barreres 
arquitectòniques a tota la ciutat 

 Implementarem el Consell Local de Salut i impulsarem programes de 
prevenció i salut. 

 Potenciarem i ampliarem la capacitat del Centre de Dia de la Residència 
Geriàtrica i crearem un programa de voluntariat per a l’atenció de la gent 
gran. 

 Continuarem donant suport al servei d’acolliment orientat a la promoció 
de l’autonomia personal dels immigrants que es troben en desavantatge.  

 
 
 

ATENCIÓ A LES PERSONES 
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Des d’Esquerra sempre hem defensat el concepte d’urbanisme humà, que 
implica ajustar el desenvolupament urbà a les necessitats de creixement reals i 
seguint criteris de qualitat i no pas de quantitat. 
Pot semblar que en aquests moments de paràlisi del sector immobiliari podríem 
obviar el desenvolupament urbanístic perquè aquest ja està aturat per si mateix, 
però en el passat hem vist que la manca de prevenció i planificació crea 
estructures urbanístiques desproporcionades o incoherents, i més ara que s’està 
a punt d’aprovar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La nostra 
proposta es basa en els compromisos següents: 
 
PROPOSTES: 
 

 En el POUM revisat, garantirem un creixement el més moderat possible 
del sòl urbanitzable. 

 Afavorirem les condicions per a un canvi de model en la mobilitat: creació 
de carrils bici per unir la majoria d’espais públics i de serveis (escoles, 
zones esportives, parcs públics, ambulatori), i per unir la ciutat amb 
Santa Coloma Residencial.  

 Rehabilitarem els accessos de l’entrada de Santa Coloma.  
 Crearem un programa d’ajuts fiscals per a la millora i rehabilitació de 

façanes de la ciutat. 
 Habilitarem noves zones d’aparcament a diferents punts d’entrada de la 

ciutat. 
 Elaborarem un pla d’inversions periodificat per al manteniment de 

voreres i vials. 

 

 
Una part important de la imatge d’un Ajuntament i dels seus responsables és la 
capacitat d’actuació i resposta davant dels ciutadans per resoldre les mancances 
dels serveis, les incidències o els desperfectes a la via pública... En definitiva, 
que es tingui cura d’una manera fàcil i àgil de l’entorn i de la qualitat de vida en 
la ciutat. 
Les noves tecnologies també hi juguen un paper important, ja que poden  
facilitar el dia a dia. 
 
PROPOSTES: 
 

 Apostarem clarament per l’administració electrònica per complementar 
els serveis presencials. En aquesta legislatura s’han posat les bases a 
partir del nou lloc web municipal www.scf.cat i les diferents gestions que 

URBANISME 

GESTIÓ DE SERVEIS 
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es poden fer a través d’e-TRAM (Administració Oberta de Catalunya), que 
s’incrementaran. 

 Posarem en funcionament la “Carpeta del Ciutadà”, un projecte que 
permetrà a cada ciutadà conèixer exactament tots els tràmits i gestions 
que el vinculen amb l’Ajuntament (permisos d’obres, inscripcions a 
cursos, pagament de taxes…).   

 Crearem la “Carta de Serveis” que fixarà clarament els procediments 
administratius de gestió que cal seguir, els mètodes i els compromisos de 
resposta de l’Ajuntament. 

 Implementarem el servei “Avís i resposta”, mitjançant el qual els 
ciutadans vehicularan propostes d’actuació o incidències en l’entorn dels 
serveis i podran fer un seguiment de la resposta de l’Ajuntament. 

 Impulsarem la reforma tecnològica de l’Ajuntament i la creació d’un 
departament d’informàtica que permeti la màxima eficiència en l’ús de les 
TIC a la ciutat. 
 

 
 
 
La major riquesa de Santa Coloma, com sempre han deixat clar les persones 
que ens visiten, és la qualitat natural del nostre entorn. És una riquesa que ens 
converteix en una ciutat privilegiada.  
Hem d’actuar des de l’àmbit públic i des de l’actitud privada, amb criteris de 
respecte i millora d’aquest entorn natural. 
 
PROPOSTES: 
 

 Mantindrem una oposició frontal al brancal de la línia de la MAT (de Sant 
Hilari a Riudarenes) que afectaria de manera irreversible l’entorn de les 
nostres muntanyes de Farners. 

 Constituirem el Consell Assessor del Medi Ambient amb la implicació de 
tots els ciutadans i agents que ho desitgin. 

 Introduirem gradualment sistemes d’energia sostenible en edificis i 
equipaments públics i beneficis fiscals per a la seva implementació en 
edificis particulars. 

 Impulsarem fórmules d’estalvi d’aigua en la jardineria pública i 
promourem l’estalvi privat. 

 Dissenyarem nous carrils bici de Santa Coloma Residencial a Santa 
Coloma, a l’entorn de Sant Salvador, a la carretera dels Banys, que 
connectin les escoles i àrees esportives, i en promourem l’ús. 

 Promourem turísticament l’entorn natural de la ciutat amb un pla de 
senyalització. 

ENTORN I SOSTENIBILITAT 
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 Impulsarem iniciatives a favor del medi ambient amb una una bona 
política imaginativa, amb creativitat, compromís real i participació de la 
ciutadania 

 Elaborarem un Pla per reduir gradualment la contaminació lumínica a la 
ciutat. 

 

 
 
La transparència i el rigor són valors que cal potenciar en la gestió dels 
ajuntaments, especialment en aquests moments de dificultat econòmica.La 
gestió de recursos públics que impulsarà Esquerra vindrà caracteritzada per ser 
l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat i transparència. 
El rigor en la gestió sorgirà de la racionalització de la despesa ordinària de 
l’Ajuntament, cercant estratègies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la 
gestió municipal, mantenint sempre la bona qualitat i l’atenció dels equipaments 
municipals i en la prestació dels serveis. 
Amb tot, treballarem perquè la ciutat gaudeixi d’aquelles inversions que siguin 
necessàries per satisfer les necessitats reals dels veïns i veïnes. La política de 
racionalització de la hisenda local ha de portar necessàriament a noves 
capacitats d’inversió i d’actuació futures per no limitar la il·lusió que tots tenim 
d’una ciutat amb els millors equipaments. 
 
PROPOSTES: 
 

 Controlarem i racionalitzarem les despeses per mitjà d’una nova gestió 
pressupostària per programes que permet analitzar quines són les 
despeses de cadascuna de les activitats i serveis municipals i fer una 
anàlisi exhaustiva de les necessitats, establir l’anàlisi cost-benefici i 
respondre a dèficits basats en necessitats reals. 

 Editarem anualment l’estat comptable de l’Ajuntament i donarem 
comptes als ciutadans. 

 Adoptarem mesures per fer comprensible el pressupost anual i la seva 
liquidació. 

 Aplicarem la fórmula dels pressupostos participatius, on en cada anualitat 
hi haurà partides que decidiran els mateixos ciutadans. 

 Tendirem a la simplificació i a l’equitat del sistema fiscal municipal, amb 
la introducció de mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció 
de la capacitat de pagament. 

 
 
 

HISENDA LOCAL I POLÍTICA  
ECONÒMICA 
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En els propers anys Santa Coloma completarà la xarxa d’equipaments culturals i 
comptarà amb el nou Arxiu Comarcal i la Casa de la Paraula, que s’afegiran al 
renovat Auditori, a la Biblioteca i al Teatre Catalunya, que caldrà posar al dia 
amb una inversió decidida. 
 
Per tant, el més important serà rendibilitzar aquests equipaments i planificar 
l’activitat cultural del municipi, una tasca que no s’ha dut a terme els darrers 
vuit anys. Això vol dir asseure’s amb totes les persones i entitats de Santa 
Coloma que dediquen els seus esforços a l’àmbit de la cultura per decidir com 
ha de ser la vida cultural de la ciutat i programar conjuntament els diferents 
actes que s’organitzin al llarg de cada any. 
 
Santa Coloma pot ser un pol cultural important. Només cal creure-hi i treballar 
per aconseguir-ho. 
 
PROPOSTES: 
 

 Començarem per planificar l’ús dels equipaments de la ciutat 
conjuntament amb les entitats i persones implicades en activitats 
culturals. 

 Impulsarem de nou el programa “Santa Coloma, capital cultural de la 
Selva” amb una oferta cultural i de lleure realment estable al llarg de tot 
l’any, que converteixi la ciutat en un pol d’atracció. 

 Executarem les inversions necessàries per posar al dia el Teatre 
Catalunya en matèria de seguretat, equipament i estructura. 

 Treballarem per aconseguir que Santa Coloma formi part del Festival de 
Tardor de Teatre Temporada Alta, així com per rellançar el Concurs de 
Teatre Amateur Rafael Anglada. L’objectiu és que Santa Coloma tingui 
una programació teatral estable i de qualitat. 

 Vetllarem perquè la Casa de la Paraula, un cop inaugurada, sigui un 
centre cultural actiu, dinàmic i capdavanter en propostes culturals 
atractives i innovadores. 

 Explotarem els recursos que té la ciutat –entorn natural, rutes literàries, 
relació amb poetes i personatges il·lustres del món de la cultura– i 
potenciarem les activitats que ja es duen a terme –com el cicle Paraules 
Nocturnes, la Revolta dels Segadors, etc.– a fi de conformar una oferta 
cultural sòlida i variada. 

 Impulsarem el diàleg intercultural entre els diferents col·lectius que viuen 
a Santa Coloma i plantejarem la possibilitat d’organitzar una fira 
d’entitats que permeti aprofundir en els contactes entre aquests 
col·lectius. 

CULTURA 
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El futur de la nostra ciutat passa pels joves i això és ineludible. El jovent és el 
capital de futur de la ciutat. 
Des d’Esquerra entenem que quan parlem de joves no ho fem només de lleure i 
de divertiment, sinó que hem de tenir un Ajuntament capaç de respondre  a la 
tríada següent: formació, lleure i viure. 
Els joves han de poder desenvolupar la major part del seu cicle vital a la ciutat: 
han de fer la seva formació, excepte la universitària, a la ciutat, i han de poder-
hi tornar a treballar i a viure-hi. 
Per treballar-hi calen llocs de treball i per viure-hi calen habitatges als quals 
puguin accedir. 
Hem de donar resposta a totes dues coses impulsant ajuts per als joves 
emprenedors i ajudant que vinguin empreses creadores de llocs de treball 
qualificat, com també promovent l’habitatge públic assequible. 
Viure també vol dir tenir la paraula en el lleure, i a això hi contribuirem posant la 
política del lleure juvenil en mans dels mateixos joves. Per aconseguir-ho 
crearem el Consell Municipal de Joventut, on, naturalment, els joves no sols 
podran parlar de lleure i divertiment, sinó que també ens ajudaran a encarar els 
temes de treball, formació i habitatge. 
En definitiva, no volem que el nostre jovent hagi de sortir del poble perquè a 
fora hi troba el que aquí no té. Per això, des d’Esquerra volem donar una 
embranzida a la Regidoria de Joventut, perquè Santa Coloma s’ha de posar al dia 
i perquè ara podem aspirar a conduir aquest tren. 
Tot i la manca de competències i les dificultats econòmiques de molts municipis, 
el model d’Ajuntament que defensem Esquerra comporta un Ajuntament que 
treballa per als seus joves, que compta amb ells per prendre les decisions i que 
situa la problemàtica de l’emancipació i la formació juvenil en el centre de la 
política municipal. 
Cal crear unes bases mínimes per poder caminar: el Pla de joventut (2011-
2015), un espai social propi dels joves (Casal Jove) i el Consell Municipal de 
Joventut. 
 

PROPOSTES: 
 

 Crearem una oficina d’emancipació juvenil. 
 Establirem un programa de formació per a joves. 
 Crearem el Consell Municipal de Joventut. 
 Impulsarem un viver d’emprenedoria i empresa jove. 
 Potenciarem l’associacionisme en xarxa. 
 Apostarem per les noves tecnologies. Tothom hi té dret.  
 Elaborarem un programa d’activitats per a joves de 14 a 18 anys. 

 
 

 

JOVENTUT 
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Esquerra vol completar els equipaments esportius de la ciutat.  
Hem de tractar amb criteris d’igualtat totes les entitats esportives i fer que se 
sentin ateses correctament per l’Ajuntament, i, alhora, fomentar altres esports 
minoritaris per tal que tothom trobi el seu espai. 
L’esport colomenc, en definitiva, ha de ser un referent en el territori i un 
element dinamitzador i cohesionador dels ciutadans, petits, joves i adults, així 
com de cultures i de barris. 
 
 
PROPOSTES: 
 

 Crearem una pista d’atletisme en la zona esportiva de Santa Coloma 
Residencial que permeti acabar de dinamitzar aquest equipament. 

 Ampliarem els programes esportius per a infants i joves. 
 Ubicarem espais d’activitat física per a la gent gran en diferents zones de 

la ciutat. 
 Vetllarem perquè tots els esports tinguin cabuda en les instal·lacions de 

què disposa la ciutat. 
 Impulsarem els esports minoritaris tant econòmicament com des del 

punta de vista de la seva difusió. 
 Facilitarem eines per millorar la gestió de les associacions i entitats 

esportives. 
 Donarem suport a aquells projectes esportius, clubs i entitats que  

promouen la pràctica de l’esport de base. 
 Col·locarem parquet al pavelló dels saioners. 
 Intal·larem un bar al pavelló del saioners per tal que els clubs i les 

entitats que l’ocupen es puguin autofinançar millor. 
 Ampliarem els horaris de les instal·lacions esportives municipals. 

 
 

 
 
 
Volem impulsar els següents canals de comunicació com a eines de participació, 
educació i servei: 
 

 Televisió municipal: després d'analitzar els diferents tipus de distribució 
d'imatges, valorem que l’opció més realitzable per a una ciutat com Santa 
Coloma de Farners és la creació d’una TV per Internet via ADSL (la 
tecnologia TDT és inassumible per cara, com s’ha demostrat en el 

ESPORTS 

COMUNICACIÓ 
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projecte comarcal, que no ha pogut tirar endavant). Plantegem una TV 
municipal per funcionar en un doble sentit: com una eina de distribució 
de reportatges sobre les activitats que les entitats i associacions porten a 
terme a la ciutat, i com el canal de retransmissió d’esdeveniments i actes 
que hi tenen lloc: des dels Plens de l’Ajuntament, fins a actes esportius, 
sense oblidar presentacions de llibres, conferències, etc. 

 Ràdio municipal: cal també repensar la utilitat de la ràdio en el seu 
format actual, ja que la mateixa tecnologia que permet una televisió a 
través de la xarxa permet una ràdio que compti amb un arxiu de 
programes que en qualsevol moment es poden escoltar. També permet 
una retransmissió en directe en el moment que es cregui oportú fer-la. 
Recordem que el CAC –organisme encarregat del control dels mitjans de 
comunicació– ha requerit Ràdio Santa Coloma per irregularitats en la 
seva estructura i en l’àmbit d’emissió. 

Per aconseguir-ho, cal que tots els ciutadans tinguin accés a una xarxa de 
banda ampla de qualitat, cosa que hem detectat que en alguns carrers de la 
nostra ciutat no és possible. Des d’Esquerra ens comprometem a fer totes les 
gestions possibles per no deixar ningú fora de les noves xarxes d'informació. 
 
 

 
 
Som conscients que comercialment “el client és el rei”. Això vol dir que si volem 
una ciutat pròspera hem de procurar que els ciutadans residents i els no 
residents comprin al nostre poble. 
I per aconseguir-ho, a més de la feina que han de fer els comerciants 
colomencs, l’ Ajuntament hi ha de fer una aportació important. Això vol dir tenir 
els conceptes clars i prendre les mesures escaients. 
Si som conscients que el comerç és important per a una població, fins i tot 
imprescindible, l’Ajuntament ha de preocupar-se perquè el comerç es pugui 
desenvolupar en un marc favorable. 
A Santa Coloma tenim comerç dispers pel poble i l’ hem de considerar com un 
conjunt unitari. També és cert que hi ha una zona prioritària, que és el nucli 
antic, i un carrer comercial, que és la Rambla. Creiem que si aquest nucli és 
atractiu la gent vindrà i es quedarà a comprar a Santa Coloma. 
 
Des d’Esquerra proposem les següents accions com a exemple del que seria el 
nostre enfocament comercial del poble: 
 

 Impulsarem la col·laboració amb l’Associació de Comerciants. 
 Implementarem un Gabinet Tècnic per orientar i assessorar els 

comerciants tant individualment com col·lectivament. 

COMERÇ 
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 Potenciarem el mercat dels dissabtes, afavorint la creació d’un circuit 
“comercial” que abasti el carrers Noguer, Clavé, Lluís Mon, la plaça 
Farners i la Rambla.  

 Durem a terme activitats les tardes dels dissabtes a fi d’atraure 
compradors forasters i perquè no marxin els del poble. 

 Ampliarem la vorera del carrer Noguer i el convertirem en un carrer d’una 
sola direcció. 

 Senyalitzarem correctament les zones d’aparcament amb senyals de 
situació P, indicadors de direcció a l’aparcament amb el nombre de 
places de cada una. 

 Tindrem cura de les zones enjardinades de la ciutat. 
 Impulsarem que les façanes de les cases, especialment les del centre 

històric, estiguin totes pintades i en bon estat i intentarem evitar que hi 
hagi cases en estat ruïnós. 

 Fomentarem activitats com “La botiga al carrer”, potenciarem la Festa de 
la Ratafia i incidirem especialment en les activitats termals i 
gastronòmiques del poble. 

 Limitarem al màxim el trànsit de vehicles pel centre històric. Això 
representarà una modificació de la direcció dels carrers per convertir-los 
en zones preferents de vianants. 

 Tornarem a valorar la ubicació d’un aparcament subterrani en una zona 
propera al centre urbà. 

 Considerarem com a zona comercial l’eix del carrer Sant Sebastià i el 
carrer Moragas. 

 Editarem plànols de la ciutat amb indicació de les zones d’aparcament, 
hotels, restaurants, locals públics, etc. 

 Millorarem la senyalització de direccions en diversos punts de la ciutat, i 
en especial a l’avinguda Salvador Espriu, al passeig de la Nòria i a 
l’estació d’autobusos.  

 
 

 
 
Des d'Esquerra defensem un model sanitari públic, universal, equitatiu, de 
qualitat i gratuït, que garanteixi el dret a la salut. 
 
Volem impulsar una visió saludable des de tots els departaments i àrees de 
l'Ajuntament. 
 
A més, farem promoció de la salut posant l'accent especialment en la gent jove, 
la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 
 

SALUT 
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PROPOSTES 
 

 Control sanitari de les aigües: donarem informació pública del grau de 
potabilitat de l'aigua de la font de Sant Salvador i la resta de fonts 
públiques de la ciutat.  

 Treballarem per aconseguir la construcció d'un nou CAP, que inclogui els  
serveis bàsics de radiologia i analítica, així com dotar el CAP de més 
especialitats mèdiques per evitar desplaçaments i millorar l'atenció bàsica 
primària. 

 Incidirem des de l'Ajuntament en el millor funcionament de la Residència 
Geriàtrica, ampliarem les places del centre de dia, crearem voluntariat de 
suport i facilitarem el contacte amb altres entitats. 

 Crearem el Consell Local de Salut, contactant amb persones interessades 
en temes sanitaris. Crearem, de forma participativa, iniciatives de 
promoció i prevenció de salut (per exemple, enquesta als centres 
educatius sobre pràctiques de risc de la gent jove com MTS, consum de 
drogues, conductes alimentàries...). 

 Treballarem perquè des de l’Ajuntament s’organitzin o coordinin xerrades 
informatives de salut adreçades a pares i es col·labori en actes 
organitzats per altres entitats. A més, mantindrem la participació en el 
programa Dipsalut i impulsarem programes d'educació sexual, planificació 
familiar,  consum de drogues i trastorns alimentaris. Col·laborarem amb 
el Programa Salut i Escola ja present a l'escola La Salle i a l'IES. 

 Crearem itineraris saludables i Parcs de salut a l'entorn del parc de Sant 
Salvador per millorar la salut de la gent gran. 

 Col·laborarem amb la teleassistència per a la gent gran que viu sola. 
 Acabarem el desplegament i la instal·lació de desfibril·ladors als llocs 

públics de tot l'àmbit de Santa Coloma.  


