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#Republiquem-nos
Volem construir la República des dels municipis. Per això convidem a tota la ciutadania colomenca a
participar en un procés constituent en que entre totes i tots pensem quina és la ciutat que volem, com
és el país que volem.
Com volem que sigui el nostre carrer? Com volem que siguin les seves voreres, el seu enllumenat o les
papereres? Quins serveis volem en el nostre barri? Volem que hi hagi parcs amb ombres i fonts, zones
on jugar la canalla, espais d’esbarjo i de trobada per l’adolescència o la gent gran? Com volem que
sigui l’escola i l’educació de les nostres filles i fills? Com i a on volem que sigui l’atenció mèdica? Quins
són els comerços que necessitem a la ciutat i com podem fer perquè la gent compri a la nostra ciutat?
Com podem fer per donar feina als nostres aturats i aturades? Com podem acabar amb els rols
masclistes, amb la violència, amb la pobresa o les discriminacions?
Un procés constituent és decidir en quina ciutat, en quin tipus de societat volem viure. No en
abstracte, sinó en concret. I per a tothom. La construcció de la ciutat republicana ha de pensar en les
necessitats de tota la ciutadania en tota la seva diversitat: situació familiar, edat, salut, condicions
socioeconòmiques... Quines necessitats tenen les famílies amb nadons? Quines necessitats tenen les
nenes i nens? Quines tenen les dones? I els adolescents o la gent gran? Quines necessitats té la nova
ciutadania, les persones amb diversitat funcional o dependents? Quines necessitats tenen les persones
aturades, comerciants, estudiantat, jubilades?
Per construir la ciutat republicana del segle XXI necessitem que la ciutadania s’il·lusioni i s’impliqui.
Necessitem que ho facin les AMPAs, el professorat i les famílies; comerciants i consumidors;
associacions culturals, esportives o mediambientals; funcionariat de l’Administració, sindicalistes,
treballadores socials, estudiantat, científiques...
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Volem que Santa Coloma sigui una ciutat viva. És per això que plantegem consells de participació de
les associacions a cada regidoria; que reclamem que l’estudiantat de la ciutat (universitari, FP, cicles
formatius...) puguin fer les pràctiques a la ciutat, col·laborant en crear una ciutat innovadora i
generadora de riquesa i ocupació; que pretenem fer una jornada de consultes populars a meitat dels 4
anys; que volem que els centres cívics i socials o les jornades lúdiques estiguin cogestionats per les
associacions.
Independentment dels nostres orígens, creences i ideologies són veïnes i veïns de Santa Coloma.
Independentment de si volem una Catalunya independent o una España centralista, totes les veïnes i
veïns de la ciutat compartim una comunitat que hem de gestionar i des d’Esquerra Republicana
convidem a tota la ciutadania a fer un procés participatiu, que nosaltres anomenem procés
constituent, per tal de repensar i decidir quina ciutat volem.
Aquest programa conté propostes per construir una nova ciutat més habitable, més justa, més
sostenible, més emprenedora, més activa, més culta i més democràtica. És una invitació a la reflexió,
la participació i la cogestió del procés constituent republicà al nostre municipi.
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CIUTAT HABITABLE
Què és la ciutat habitable? És aquella on tu et sentiries a gust de viure. És una ciutat on l'educació té
un paper prioritari, entenent-la com la base per formar una societat millor. On la cultura arriba a tots
els racons per fer-nos créixer individualment i com a col·lectiu. On la diversitat s'entén com una
riquesa de tots i per a tots. Una ciutat dissenyada per a les persones, on es produeix un model de
transició ecològica cap a un model de sostenibilitat que es pugui traslladar a tots els seus habitants. On
les dones i els col·lectius LGTBI+ tinguin garantida la igualtat d'oportunitats.

Mesures en polítiques socials
La justícia social és el principi orientador de l’actuació dels municipis republicans al servei de la
ciutadania i per tal de garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. La societat diversa, plural i
heterogènia del nostre país s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats sobretot a les grans
ciutats, on la crisi econòmica ha deixat bosses de pobresa. Cal que des de l’àmbit local s’asseguri
l’accés de les persones vulnerables als serveis socials bàsics i que es portin a terme polítiques valentes
per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a
totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. El creixement de la recuperació econòmica
no està arribant a tothom per igual i les desigualtats no fan més que incrementar-se.
En aquest sentit, cal que des dels municipis republicans s’empri la progressivitat fiscal com una eina de
redistribució social i es garanteixi l’accés universal als serveis públics.
●
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Implementarem una reducció de l’IBI a aquelles persones amb recursos econòmics limitats
(atur o ingressos precaris).

●

Nou pla d’inclusió social, on establirem les prioritats i estratègies de les polítiques socials per
tal de fer front a les situacions de pobresa i precarietat. Aquest pla s‘adequarà als canvis socials i
econòmics per adaptar-se a les necessitats reals en cada moment.

●

El pla d’inclusió social estarà finançat per un fons de solidaritat, amb recursos municipals i
supramunicipals. Dins d‘aquest fons, inclourem una dotació pressupostària de rescat familiar
per aquells casos d‘emergència social.

●

El pla d’inclusió social inclourà totes aquelles polítiques referents a la pobresa energètica,
infantil, juvenil, habitatge, alimentació, educació, lleure i esports.

●

El pla d’inclusió social comptarà amb la creació d‘una taula d’entitats contra la pobresa que
exercirà d‘Observatori permanent sobre la situació social al municipi.

●

Establirem la història social compartida. Una base de dades compartida entre totes les àrees
administratives de l‘Ajuntament (especialment serveis socials-habitatge-educació-salut) per tal
de coordinar les accions i millorar-ne l‘eficàcia i l‘eficiència.

●

Dotarem d‘un parc d’habitatge social que pugui atendre les necessitats de persones en
situació d‘emergència social, i ampliarem el servei amb habitatges tutelats municipals
destinades a persones amb situació estructural de suport.

●

Assegurarem els subministraments bàsics d‘aigua, llum i gas a totes les famílies en risc
d’exclusió.

●

Implementarem el Decret contra la pobresa energètica aprovat pel Parlament de Catalunya.

●

Estarem especialment amatents en relació a la pobresa infantil i a situacions de dèficit
alimentari. Garantirem l‘accés de tots els infants, durant tot l‘any, als menjadors escolars.

●

Ens comprometem a garantir l‘autonomia i la suficiència alimentària de tota la població.

●

Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones
dependents. Ampliar serveis d’atenció domiciliària.

●

Potenciarem aquelles accions comunitàries, exemple banc del temps i banc d‘aliments com una
forma d‘aprofitament dels recursos comunitaris.

●

Treballarem activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractament
especialment per a la infància, les dones i la gent gran.

8

●

Violència masclista. Tolerància zero Ampliar els serveis d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista incorporant l’atenció global a les víctimes i als fills.

Mesures en matèria de salut
El nou Sistema Nacional de Salut i Social de la República estarà centrat en la persona i serà públic,
universal, equitatiu i integrat. Garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà orientat
a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la ciutadania es farà
corresponsable de la seva salut, disposarà de la màxima informació sobre el procés d’emmalaltir i
tindrà la capacitat, si és possible, de decidir les opcions terapèutiques que vol rebre fonamentades en
l’evidència científica a nivell de resultats, de manera compartida amb els professionals sanitaris que
l’acompanyin. L’equitat en l’accés al SNS és irrenunciable.
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●

Defensarem el sistema públic de salut en el nostre territori, la seva qualitat, les seves
prestacions i l‘accés equitatiu.

●

Ens oposarem a les retallades, tancaments, reducció d‘horaris i serveis i a la privatització
sanitària. Ens oposem a la reducció de serveis d’ambulància. Denunciarem les llistes
d‘espera, així com les retallades salarials i l‘empitjorament de les condicions laborals dels i
les professionals.

●

Impulsarem l'atenció comunitària des dels centres de salut i els serveis socials que han de
permetre els diagnòstics i l‘atenció sociosanitària integral.

●

Salut a totes les polítiques, introduint criteris de salut en totes les polítiques, de manera
transversal.

●

Defensarem que les persones amb malaltia crònica i dependència rebin l‘atenció i
cobertures públiques que els corresponen.

●

Farem campanyes informatives sobre les conseqüències del sedentarisme per a la salut a
curt i llarg termini.

●

Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida independent de les
persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la
seva salut en general.

●

Vetllarem pel desplegament efectiu d‘aparells desfibril·ladors als equipaments públics.

●

Implantarem als centres educatius diferents xerrades de primers auxilis que permetin dur a
terme una atenció bàsica immediata davant de situacions que se‘ns poden presentar en el
nostre dia a dia.

●

Catàleg de les teràpies alternatives de la ciutat, seguint els criteris de la consensuada llei
catalana.

●

Connexió dels CAPS amb serveis d’atenció psicosocial i assessorament l’alimentació sana i
hàbits saludables.

●

Reforçarem els programes d‘educació sexual, l‘atenció a la planificació familiar,
fomentarem l‘ús del preservatiu, els programes de prevenció i informació sobre les malalties
de transmissió sexual i els programes de prevenció i informació sobre els trastorns
alimentaris i la salut mental en col·laboració amb entitats sanitàries locals dins i fora dels
centres educatius.

●

Organitzarem xerrades sobre els mètodes higiene intima femenina sense fabricants
encoberts de d’empreses de tampons i compreses i fomentarem l’ús de les copes menstruals
des de tres vessants: la salut de la dona, reducció residus i estalvi econòmic.

●

Informarem el jovent dels diferents mètodes anticonceptius i d‘avortament que poden
utilitzar, explicant-ne també les conseqüències negatives que poden tenir.

●

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

●

Realitzarem campanyes i reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la
drogodependència, l‘alcoholisme i el tabaquisme.

Mesures per a gent gran
La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. No sols per
la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a crear i enfortir les
xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment perquè és la diversitat el que permet construir un país
sensible i accessible per a tothom.
Hem de garantir que les persones grans i amb discapacitat visquin amb autonomia personal i
dignitat. No és acceptable que una part de la ciutadania malvisqui amb pensions que no garanteixen
arribar a final de mes, visqui en solitud i esperi ajudes i serveis que arriben tard o quan arriben no són
els adequats perquè la situació s’ha agreujat.
En definitiva, hem de saber reconèixer el potencial de les persones amb diversitat funcional i el valor
de la gent gran perquè puguin viure els darrers anys de la seva vida amb la màxima autonomia
personal, estima i dignitat possibles.
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●

Places de residències de gent gran municipals i cooperatives, on la gent gran visqui en el
seu pis, però mantingui uns serveis d’atenció comunitària, finançats segons la capacitat
econòmica del beneficiari. Comunitats tutelades

●

Fomentarem els pisos tutelats per a gent gran

●

Fomentarem les comunitats de veïns tutelades

●

Farem un pla específic d‘habitatge tutelat per a gent gran i crearem un parc d‘habitatges
tutelats per a persones discapacitades.

●

Treballarem activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractament
especialment per a la infància, les dones i la gent gran.

●

Desplegarem un pla de promoció esportiva de la gent gran, tant en centres municipals com
organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran.

Mesures per a persones amb diversitat funcional
●

Incloure les clàusules a la contractació pública perquè els Centres Especials de Treball i
d'iniciativa social puguin concursar. Així mateix, incloure clàusules socials perquè l’empresa
adjudicatària del concurs hagi de contractar persones amb diversitats funcional o bé
subcontractar en els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

●

Transport públic gratuït per a les persones amb diversitats funcional i acompanyant mitjançat
targeta identificativa.

●

Marcar les rutes amb camins adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

●

Seguir avançant en la reducció de les barreres arquitectòniques

●

Suport econòmic a les entitats que fomentin l’accessibilitat a les activitats de lleure d’aquells
infants amb diversitat funcional

Mesures en matèria d’urbanisme
Des d’Esquerra Republicana defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort
contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del
desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un
empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al
servei de la transparència.
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Cal tenir present que els nostres municipis ja no poden créixer de la mateixa manera en què ho han fet
en els darrers anys. En els propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la
millora de les estructures ha de ser la nostra premissa, per això cal incorporar el concepte del dret
energètic com a fonament per millorar la cohesió social i evitar casos de pobresa energètica.
Hem de canviar el paradigma, és la fallida del model de la plusvàlua el que ens porta a optar per
estratègies urbanes enfocades en el reciclatge del sòl urbà i deixar de prioritzar l’extensió de la ciutat
en espais oberts.
És, doncs, una oportunitat d’endreçar i millorar el que s’havia fet fins ara.
●

Impulsarem la resolució del conflicte de Ciutat Vella, limitant l’alçada màxima a la ja
construïda i garantint habitatge social dins la promoció, finalitzant l’obra i recuperant l’espai
per la ciutadania.

●

Projecte urbanístic de barri. Cada barri determinarà, en diàleg amb l’Ajuntament, quines són
les seves necessitats urbanístiques, que quedaran recollides en un pla d’actuació que serà el
que seguirà l’Ajuntament a l’hora de fer les intervencions urbanístiques, tot tenint present la
inclusió de tots els col·lectius.

●

Recuperació de l’espai públic com a espai de trobada, i no només de pas.
Manteniment de tot el sòl i equipaments públics disponibles en l’actualitat.
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●

Potenciació d’un disseny urbanístic propi, original, protagonitzat pels arquitectes i artistes de
la ciutat.

●

Analitzar l’espai públic per fer-lo més segur. Senyalitzar els lavabos públics i que estiguin en
condicions higièniques adequades. Canviadors de bolquers a tots lavabos públics.

●

Totes les voreres han de permetre l’accés d’una cadira de rodes o cotxet infantil.

●

Fer peatonals tots els carrers que tinguin l’entrada a una escola, institut, centres de gent
gran, etc... En cas que no sigui possible fer-ho peatonal per ser una principal artèria viària de
la ciutat, garantir voreres amples i accés restringit en determinades franges horàries.

●

Promourem l‘ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i
planers.

●

Apostarem per la crear, consolidació o extensió d‘una xarxa de carrils bici coherent i segura
que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris. Completarem la xarxa
actual per tal que permeti la connectivitat entre el centre i els diferents barris i alhora connecti
amb les diferents xarxes de bicis de les ciutats veïnes.

●

Reclamar a les instàncies oportunes una reestructuració de les tarifes del transport públic,
amb reduccions tant per l’ús quotidià com per les persones en situació d’atur o exclusió social.

Mesures en matèria econòmica
La dinamització econòmica responsable dels municipis i les ciutats republicanes té l’objectiu
d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat. Els
poders públics han d’assegurar conjuntament amb les empreses salaris dignes amb l’objectiu de
garantir un salari mínim de 1.000 euros també en la contractació pública i eliminar la bretxa salarial de
gènere. La millora de l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats per trobar feina ha de centrar
l’atenció dels municipis republicans, que també han de contribuir a la implantació de la reforma
horària. Els municipis republicans han de bastir un model de comerç urbà de proximitat que vertebri
socialment els barris, els pobles i les ciutats i els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la
resta d’activitats econòmiques i cíviques.
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●

Creació d’un telèfon i una web de Compra a la ciutat des del quals s'assessoria la població
dels comerços, empreses i autònoms de la ciutat que poden satisfer les seves demandes.

●

Pla de modernització de les empreses i comerços locals, tot incorporant les noves
tecnologies i la possibilitat de compra i venda per internet.

●

Pla d’eficiència comercial, tot cercant l’especialització i la diversitat del comerç local amb
l’objectiu de tenir una oferta comercial per barri a mida del consumidor.

●

Realitzar la Campanya Si ets de Santa Coloma, compra a Santa Coloma, tot informant a la
ciutadania del benefici que té per a tothom que gastem els nostres diners a la ciutat.

●

Potenciació del comerç local i de proximitat, en detriment de supermercats i grans
superfícies.

●

Fomentar l’activitat comercial de cap de setmana amb el tancament de carrers que beneficiïn
el trànsit de persones.

●

Creació d’una base de dades de totes les empreses, autònoms i comerços de la ciutat i
estudiar la seva viabilitat.

●

Impuls d’una programació de fires, mercats i botigues al carrer. Entre d’altres, la fira de
l’estoc per tal que els comerços de la ciutat puguin donar sortida als seus productes, tot
aplicant rebaixant per a la ciutadania.

●

Impuls d’un pacte comercial per l’inici de les rebaixes.
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●

Eix comercial peatonal a cada barri.

●

Impuls de l’ocupació de locals buits en zones d’interès mitjançant accions combinades amb
comerciants, agents immobiliaris, propietaris dels locals i associacions de veïns.

●

Potenciació dels mercats municipals. Estudiar fórmules per que els mercats puguin competir
amb les grans superfícies (per exemple fórmules de pagament centralitzat).

●

Creació d’etiquetes pels Comerços de la Ciutat:
- Economia Social i cooperativa
- Economia verda
- Comerç accessible
- Comerç Sostenible
- Comerç Socialment Just
- Botiga Amiga, amb descomptes per a persones aturades
- Botiga Amiga de la Infància, amb espais per l’entreteniment de la infància
- Botiga Amiga d’animals, que hi permeten l’accés.

●

Potenciació del turisme gastronòmic a la ciutat, tot impulsant la diversificació gastronòmica
de qualitat i, en particular, la diversitat cultural de la gastronomia. Impulsar fires anuals per
donar-la a conèixer.

●

Tota despesa municipal es procurarà fer-la a la ciutat, incentivant la productivitat fins i tot de
coses que no s’hi produeixen, com per exemple, mobiliari de parcs infantils o pilons de les
voreres.

●

Potenciarem les entitats de l‘Economia Social i les cooperatives, així com l’economia verda.

●

Potenciarem les empreses que adoptin polítiques igualitàries i ofereixin més protecció als
treballadors i les treballadores, així com aquelles amb criteris de sostenibilitat ecològica.

●

Impuls del cooperativisme i l’autoocupació. Foment cooperatives de dones: creació, impuls i
acompanyament per a organitzacions d’economia cooperativa i social gestionades per dones

●

Emprenedoria econòmica: considerar la situació de diferència i de desigualtat que pateixen
les dones, establint mesures i intervencions que la corregeixin : bonificació 22% IBI, IAE...
Secció exclusiva per a dones empresàries a Grameimpuls.

●

Impuls de fórmules de cotreball.

●

Donarem a conèixer les iniciatives de desenvolupament dels productes de proximitat i de
temporada. Slow food i Km 0.

●

Promourem el consum de productes de la terra autòctons, de proximitat i de temporada. En
aquest sentit, promourem les cooperatives de consum i de producció locals.

●

Potenciar Santa Coloma com a municipi turístic, establint rutes per Torribera, passant pel veí
Monestir de la Murtra, i fins al Poblat ibèric del Puig Castellar. Informar des de l’hotel de la
ciutat. Crear una APP explicativa de la ruta, des d’un punt de vista natural, històric i
paisatgístic.

●

Tenir els diners municipals només en entitats financeres que inverteixin en la ciutat.

Mesures en matèria d’habitatge i eficiència energètica
La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible dels municipis republicans és la
seva aportació al benestar present i futur de la ciutadania i del territori. L’eficiència energètica, les
energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural formen part de
l’actuació dels ajuntaments republicans per promoure un model mediambiental sostenible, integral i
innovador. També la preservació del patrimoni històric i arquitectònic i la prioritat d’inversió en
rehabilitació del parc d’habitatges i generació d’habitatge públic de lloguer.
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●

Impulsar polítiques i desenvolupar ordenances dirigides a millorar l’eficiència energètica del
parc d’habitatges existents així com als edificis de nova construcció. Els habitatges construïts i
rehabilitats han d‘avançar en l‘objectiu del consum energètic zero (plaques solars, recollida
d‘aigües pluvials i grises…).

●

No es construirà ni un pam més de terra a la ciutat. Si algun espai dels ja construïts queda
alliberat, el barri haurà de decidir si aquell espai serveix per esponjar la ciutat o per construir
un nou equipament.

●

Desenvoluparem mesures per recuperar habitatge buits, pisos i posar-los al servei de la
ciutadania. Comprarem habitatges propietats dels bancs per destinar-los a lloguer social i
evitar les okupacions il·legals.

●

Penalitzarem els habitatges buits. Aplicarem un recàrrec de l‘IBI als habitatges desocupats
després d‘una execució hipotecària.

●

Prevenir i rehabilitar les situacions d’infrahabitatge.

●

No col·laborarem amb entitats bancàries que desnonin famílies sense alternatives
d’habitatge.

Mesures en matèria de interculturalitat i nova ciutadania
La República Gramenet es reconeixerà com una societat diversa, garantint els mateixos drets i
oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del país i
configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els valors republicans i els drets
humans. Una República laica amb llibertat de creences i conviccions, on les actituds discriminadores
no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa
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●

Garantir el compliment dels Drets Humans per tota la ciutadania del municipi, des del dret a
la sanitat al de la participació política.

●

Farem que el padró, com a registre administratiu, respongui a la realitat del municipi, a fi de
garantir els drets i els deures de les persones i facilitarem l’acció de govern local.

●

Durem a terme programes específics per a la inserció laboral de les persones reagrupades, en
especial, de les dones.

●

Fomentarem l’accés, en igualtat de condicions, a l’oferta formativa per a la inserció i millora
laboral per a totes les persones amb independència del seu origen.

●

Promourem la diversitat d’origen en les plantilles de llocs de treball qualificats i, en especial,
de l’administració pública, amb una política d’equitat en l’accés.

●

Garantir els drets socials i polítics de tota la ciutadania.

●

Defensar activament la igualtat i la dignitat de totes les persones i col·lectius: tolerància zero
amb conductes discriminatòries com ara les xenòfobes i racistes, masclistes o homofòbiques i
transfòbiques. Eradicació dels llenguatges institucionals que reforcen estereotips
discriminatoris.

●

Equiparem espais públics de trobada efectiva i compartida des de la normalització de la
interacció i col·laboració de veïns i veïnes a través del lleure educatiu, d’accions formatives,
lúdiques, de sensibilització sobre diferents aspectes de la realitat al municipi, de comunicació
social, de voluntariat lingüístic, bancs del temps, obertura dels centres educatius en horari no
lectiu, dinamització de places i altres formes de treball en medi obert, diàleg interreligiós,
mentoria, etc.

●

Promourem la mediació i el diàleg en la resolució de qualsevol conflicte veïnal.

●

Promourem el treball preventiu a traves de dinàmiques d’apropament entre tota la
ciutadania del municipi

●

Vetllarem pel respecte de les normes de la societat democràtica i de la convivència a l’espai
públic.

●

Promourem una nova cultura basada en el diàleg i la corresponsabilització.

●

Tindrem un òrgan estable de participació de les entitats de la nova ciutadania, inclourem les
persones nouvingudes a tots els òrgans de participació.

Mesures en matèria de solidaritat i cooperació
Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una profunda crisi
mundial, i les conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals han afectat greument
milions de persones.
Una situació que ha empitjorat en la mesura que la crisi financera també ha afectat els compromisos
dels països del nord, donants tradicionals d’ajuda oficial al desenvolupament, provocant una forta
retallada en el finançament del desenvolupament per als països més empobrits.
A Catalunya, l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de casa”, que segmenta el
principi de solidaritat en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als nascuts dins o fora del
país, i als que professen unes creences més o menys allunyades de les de la majoria. Aquests discursos
reivindiquen tancar l’aixeta, com si la cooperació fos un privilegi que “ara no toca”, obliden que la
solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, i que la cooperació és un acte de
responsabilitat i coherència més que de generositat i prestigi.
D’altra banda, l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local aprovada
pel govern del PP ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels ens locals, limitant
o eliminant les partides en aquest àmbit. I, en aquesta crisi, hi tenen molt a veure la manca de
resultats tangibles, l’aparició d’algunes males pràctiques i la poca connexió del teixit solidari català
amb una ciutadania que no percep les polítiques de cooperació com una prioritat per als municipis en
temps de crisi, ja sigui perquè no s’ha rendit comptes davant la ciutadania o perquè la tasca de
sensibilització feta fins ara no ha estat prou eficaç.
Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa
enrere en el finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació
transformador que, al sud, acompanyi processos locals per erradicar la pobresa, lluitar contra les
desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i, al nord, ajudi a construir una ciutadania crítica
solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament.
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●

Impulsarem la defensa pública i política de l‘àmbit de la cooperació i les relacions exteriors
del municipi de Santa Coloma i destinarem el 1% del pressupost municipal a actuacions de
cooperació local amb els països, eixos i àmbits prioritaris.

●

Elaborarem el pla director en matèria de cooperació descentralitzada per al període 2019 2023, segons avaluació estratègica i operativa del pla precedent, i en clau participativa amb els
actors implicats en el desenvolupament de les actuacions de cooperació municipal.

●

Formació de les associacions de solidaritat i cooperació de la ciutat, per tal d’aconseguir una
cooperació que no sigui assistencial i una solidaritat basada en la modificació de les
estructures internacionals que provoquen les desigualtats

●

Potenciar la concentració de projectes en les ciutats agermanades: Jalapa (Nicaragua), Villa
El Salvador (Perú), Edchera (RASD) i La Habana del Este (Cuba).

●

Impuls de projectes sostenibles ecològicament i econòmicament en el temps.

●

Impuls de projectes que cerquin el progrés social i econòmic de les poblacions receptores,
tot fiscalitzant l’estabilitat dels projectes i l’impacte en els col·lectius beneficiaris.

●

Centralitzar la recollida de fons davant de catàstrofes naturals i emergències socials i
sanitàries i vehicular-les mitjançant organitzacions transparents i coherents amb el progrés
social.

●

Proclamació de Santa Coloma de Gramenet com a ciutat pacifista, essent considerat l’Exèrcit
espanyol com a institució non grata a la ciutat, no podent-se fer proselitisme ni en les
institucions ni en els carrers de la ciutat.

●

Assessorament gratuït sobre l’objecció fiscal militar. Impuls de campanyes insubmissió militar
en les campanyes de la declaració de la renda.

●

No tenir diners en entitats financeres que inverteixin en armament.

Mesures en matèria de seguretat
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure
amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn
de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i
que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.
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Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també més
cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més
confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir
consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la
seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es treballa de manera transversal en el
conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit
municipal.
La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals
s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui aquests prismes s’han ampliat i,
quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a la sensació de seguretat, la percepció social
del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present
que el contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència.
La convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit
són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit
amb la mediació com a eina prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de
l’incivisme en problemes de seguretat.
La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat han provocat
que els reptes de la seguretat s’hagin ampliat força. Són moltes les formes en què s’expressa el risc i
l’amenaça, tantes com les oportunitats que sorgeixen del treball amb les comunitats, i les seves
ciutadanes i ciutadans, que són clau per fer-hi front. En aquesta nova realitat, complexa i diversa, cal
emprendre noves polítiques, profundament republicanes, que avancin cap a un nou concepte: la
“coproducció” de seguretat. Cal entendre-la com una oportunitat de crear marcs compartits entre els
diferents ens administratius, i per què no polítics també, i la ciutadania (organitzada o no), de forma
que les dinàmiques de treball situïn els diferents actors implicats en pla d’igualtat, allunyant-se de la
visió clàssica, classista i masclista, de la gestió pública i política.
Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra Republicana en termes de seguretat estan
enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la
convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més lliure possible i que avanci cap a una societat
cada vegada més justa.
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●

Identificar els punts foscos de la ciutat i aplicar mesures correctores per reduir la sensació
d’inseguretat

●

Creació APP de ciutat segura connectada a la Policia Local i amb geolocalització

●

Prova pilot aparcaments liles.

●

Intervenció policial dirigida exclusivament a delictes.

●

Resolució dels problemes de convivència des de l’educació i el treball social.
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●

Impulsar la mediació i altres fórmules pacífiques i dialogades de resolució de conflictes, fins
i tot en casos inicialment judicialitzats.

●

Estretar el control policial sobre els grups feixistes de la ciutat.

●

Potenciar la configuració d’una policia de proximitat i fomentar l’ús de la bicicleta per fer les
seves rondes.

●

Ampliar i feminitzar plantilla municipal policia local i formar agents en perspectiva de gènere

●

Violència masclista. Tolerància 0 Ampliar els serveis d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista incorporant l’atenció global a les víctimes i als fills.

●

Garantirem que els espais d’oci siguin lliures de sexisme. Establir protocols de seguretat en
l’oci nocturn . Adoptar compromís amb els promotors d’oci privats que doni indicacions al
personal de l’establiment de com actuar i què ha de fer davant un assetjament o agressió
sexual.

●

Prohibir les identificacions per motius ètnics o racials. Lliurar una papereta justificativa en
cada una de les identificacions.

●

Potenciar la interculturalitat de mediadors socials.

●

Assistència jurídica i psicosocial per a la ciutadania que veu vulnerats els seus drets bàsics.

CIUTAT EDUCADORA
L’educació, és l’eina més potent i més eficaç al nostre abast, per tal de transformar la societat i dotar a
les persones de la capacitat d’emancipar-se. Una educació accessible a tothom, sensible a les diferents
necessitats, personalitzada i en constant evolució. L’aprenentatge dels nostres infants i joves es dóna a
les aules, patis, menjadors, al lleure, a la natura; i en qualsevol moment del dia. Això fa imprescindible
que hi hagi connexió entre els diferents espais i agents que intervenen en la formació. S’ha de tenir en
consideració tots els agents educatius, entenent-ho com una sola comunitat educadora, i reforçar
l’escola com a principal motor impulsor de la xarxa comunitària. ERC Gramenet apostem per
l’educació com l’eix vertebrador d’aquesta transformació que requereix la ciutat. És imprescindible
habilitar espais a la ciutat, escoles i instituts, on poder realitzar un major nombre d’activitats lúdiques i
culturals. Som el paradigma de la diversitat, és a dir, de la catalanitat, i això ho hem d’aprofitar com
factors socials i culturals enriquidors. Només des de l’educació es pot crear un nou model de societat,
amb igualtat d’oportunitats, cohesionada, prospera, crítica i lliure.
Fer de Santa Coloma un referent en el model educatiu, una ciutat educadora: Camins escolars, patis
oberts, oferta diversificada d'extraescolars a preu únic, Educació a temps complet, educació en el
lleure, suport en trastorns d'aprenentatge. Habilitar espais d'estudi amb horari especial d'obertura
garantint places necessàries en períodes d'exàmens de cicles secundaris i universitaris.
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Mesures en l’àmbit de l’educació
L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de l’educació i de la cultura un
projecte de ciutat obert a tothom i on totes les persones en formin part. Els municipis republicans són
pobles i ciutats educadores en els valors cívics a temps complet que garanteixen més i millors
oportunitats educatives, més enllà de l’escola. La cultura és entesa des de l’òptica republicana com
una eina de transformació social a l’abast de tothom, com un dret fonamental inalienable, que
fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió.
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●

Creació d’un Consell de Participació d’Ensenyament que cogestioni aquest àmbit. El Consell
de Participació serà conformat per directors de les escoles i instituts, Casal del Mestres,
representants del professorat, de l’estudiantat i d’AMPAs.

●

Potenciació de diferents models pedagògics a les escoles amb una clara aposta per la
innovació i per compartir experiències entre els centres així com per la cerca d’experiències
innovadores en altres centres.

●

Escola, espai obert: negociació amb la Generalitat i les AMPAs per tal que les instal·lacions de
les escoles puguin ser utilitzades per a necessitats municipals fora de l’horari escolar (des
d’aules d’estudi fins a espais per associacions). Com a mínim, els patis d’una escola per barri
estarà oberta per a que pugui ser utilitzada pels nens i nenes del barri.

●

Impuls d’escoles de mares i pares que fomenti una educació a casa empàtica, constructiva, i
dialogant per sobre la cultura de l’autoritarisme i el càstig, i faciliti eines per la resolució
pacífica dels conflictes.

●

Sensibilitzar a la ciutadania i fomentar a la comunitat escolar en el principi d’igualtat
d’oportunitats. Impulsar una educació basada en la igualtat, la diversitat i la solidaritat.

●

Planificació de les extraescolars per barri, tot negociant amb les AMPAs, de manera que hi
pugui haver una diversificació que, d’una banda, permeti ampliar l’oferta i, d’altra banda,
aconsegueixi una major eficiència. Caldrà estudiar amb les AMPAs com traslladar els nens i
nenes d’una escola a una altra per realitzar les extraescolars.

●

Es cercarà que totes les extraescolars siguin realitzades per empreses o persones de la
ciutat.

●

Negociar amb les AMPAs una tarificació única de les extraescolars de manera que
l’Ajuntament se’n pugui fer càrrec de la gestió, tot permetent que les activitats més exitoses
puguin compensar aquelles que ho són menys, però que es consideren importants, alhora que
incorporant una tarificació social de les extraescolars, segons renda, per permetre l’accés de
tothom.

●

Les activitats extraescolars disposaran d’una oferta específica per a nens i nenes amb
dificultats d’aprenentatge i/o inserció.
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●

Fomentarem la coeducació i el principi d’igualtat d’oportunitats entre les dones i homes en els
espais de lleure i d’educació no formal. Ampliar l’oferta d’oci educatiu del municipi incloent la
visió de gènere

●

Connexió Escola-Ciutat: Foment de la vida social i cultural de la ciutat entre les famílies
escolars, entre d’altres, amb un panell informatiu a cada centre escolar amb la programació
setmanal d’activitats dirigides a la infància o adolescència. Així mateix, també caldria potenciar
l’entrada a les escoles i instituts d’artistes i companyies artístiques locals.

●

Creació d’un Pla d’Universitats per tal que el màxim d’estudiants universitaris puguin fer les
pràctiques de la carrera a la ciutat, tant per l’Ajuntament o d’altres institucions públiques com
per d’altres empreses o organitzacions de la ciutat.

●

Tarificació social en preus de matrícules d’escoles bressol, escoles artístiques i activitats de
lleure.

●

Beques menjador del 100% en el cas de famílies que ho necessitin. Tots els alumnes que ho
necessiten han de poder ser atesos pel servei de menjador escolar, i aquest ha de respectar les
diversitats alimentàries i culturals d’aquests. Per fer-ho possible, hi ha d’haver les beques
necessàries suficients gestionades en coordinació entre el centre i els serveis socials
corresponents

●

Oferta adequada de places d’aules d’estudi i uns horaris adequats, especialment en època
d‘exàmens ja sigui universitaris, ESO, Batxillerat i altres no reglats. Els perfils d’estudiants
s’han diversificat al llarg dels anys així com els hàbits. Des de l’administració local cal oferir
espais d’estudi fora dels horaris habituals i en període d’exàmens. Aprofitar els centres cívics
dels barris, casals i biblioteques amb l’objectiu d’ampliar els horaris d’obertura i destinar-les a
aules d’estudi.

●

Estudiarem la necessitat d‘incrementar el nombre de places públiques d’escola bressol i la
viabilitat de les comatrícules en aquells casos en què diverses famílies comparteixin l‘horari
d‘escolarització.

●

Impuls de mètodes pedagògics que redueixin la necessitat de llibres de text. Així mateix,
impuls de fórmules de compartiment.

●

Per tal de que no es malbarati menjar, ens comprometem a donar als centres educatius
totes les facilitats possibles per a que puguin establir mecanismes d’aprofitament d’àpats
sobrants, beneficiant-se famílies d‘alumnes amb necessitats econòmiques.

●

Impulsarem l‘ensenyament d’arts plàstiques i disseny.

●

Fomentarem tallers de cooperativisme, emprenedoria i economia social al Batxillerat i als
cicles formatius que s‘imparteixen a la nostra ciutat. Garantirem que l‘alumnat dels instituts
puguin accedir a unes pràctiques ofertes per empreses i entitats de la ciutat.

Mesures en l’àmbit de l’esport
La República ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat
cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat
d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i
una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a
realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.
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●

Revisarem els preus de les instal·lacions esportives públiques per tal d‘aplicar mesures que
afavoreixin aquells col·lectius que disposen de menys recursos econòmics, així com
potenciar els esports gratuïts.

●

Promocionarem l‘esport lliure obrint els equipaments esportius i els patis de les escoles en
horari no lectiu per a permetre que l‘activitat física es desenvolupi als barris.

●

Foment, recolzament i finançament de l’esport femení. L’esport femení arrossega un dèficit
estructural provocat per una estructura patriarcal al llarg dels anys. Cal donar-li la volta.

●

Instaurar premis anuals de l’esport femení igualitari amb l’objectiu de reconèixer els mèrits
en l’esport femení.

●

Desplegarem un pla de promoció esportiva de la gent gran, tant en centres municipals com
organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran.

●

Ubicarem a cada equipament municipal de la ciutat un codi que indicarà els valors de la
pràctica esportiva, que com a font de salut física i mental i de convivència, ha de fomentar.
Treballarem per tal que les entitats esportives se sumin a la proposta.

●

Impuls de l’esport escolar i de base. Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a
element vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat. Promoure l’extensió a tots els
centres educatius del Pla d’esport escolar, creant associacions esportives escolars als centres i
promovent l’activitat física i esportiva no competitiva per a tots els nois i noies.

●

Potenciar les lligues multiesport locals per tal de fomentar la integració i la cohesió dels
nostres joves.

●

Actuar perquè l’esport sigui una eina fonamental per apropar i integrar les persones amb
necessitats especials. Promocionar la pràctica esportiva familiar.

●

Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport com, per exemple,
caminades o bicicletades populars.

●

Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius amb discapacitats

●

Fomentar la senyalització de noves rutes saludables arreu del municipi i d’espais naturals on
es practiquin activitats esportives

●

Assumir aspectes comuns de totes les entitats esportives: fer compres col·lectives, buscar
patrocinadors, subvencions, assessorament de gestió esportiva i administrativa,... és a dir,
mancomunar la part administrativa dels clubs, una part que no aporta cap valor al club, però
que és imprescindible.

●

Dotar als clubs del material esportiu necessari perquè puguin implementar programes
esportius de qualitat.

●

Recuperar l’espai de pavelló de Can Sisteré com a espai obert d’esport al centre de la ciutat
creant una pista poli-esportiva a l’aire lliure.

Mesures en l’àmbit de la seguretat viària i civisme
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●

Creació d’una autèntica xarxa de camins escolars que doni de seguretat per als nostres nens
i nenes. Localitzar i esmenar tots aquells elements dels recorreguts que puguin representar un
perill: escales, baixades, mobiliari urbà. Potenciar la visibilitat del recorregut per part de tots
els usuaris del camí escolar, tant vianants, vehicles i comerços i espais col·laboradors.

●

Foment de l'estacionament de bicicletes als centres escolars i mesures per aconseguir
l'augment de l'ús del transport públic dintre de la ciutat en detriment de l'ús del vehicle privat.

●

Fer campanyes concretes en la recollida d’excrements en els trams dels camins escolars.

●

Fomentar la tinença responsable dels animals de companyia mitjançant programes específics
per garantir el compliment de les ordenances municipals, el benestar de les mascotes i la
convivència amb la resta de ciutadans.
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CIUTAT SOSTENIBLE
Els ajuntaments republicans implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i
integral que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de
qualitat. Apostarem decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu,
impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, promourem una nova
cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una política integral de gestió del territori. En un planeta
on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la responsabilitat de
canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de
les generacions futures. D’aquesta manera, una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant el
repte de la transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir
als objectius generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica. I
també per promoure l’autoconsum.
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 dels recursos naturals de
l’activitat econòmica. La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es
pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de
debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania
sense malmetre les possibilitats futures.
ERC Gramenet vol impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat, recuperar espais pels vianants, modificar
l’actual relació entre l’espai públic dedicat a l’automòbil, el transport públic i la mobilitat no
motoritzada, fomentar la distribució de mercaderies organitzada en plataformes centralitzades i
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distribuïdes al destí, mitjançant vehicles elèctrics o de tracció humana... Aquestes i d’altres propostes
per fer front a la nostra supervivència i a la dels nostres fills. Mesures valentes per lluitar contra
l’emergència climàtica. L’eficiència energètica, les energies renovables, la reducció de residus, el
reciclatge i la protecció del medi natural formen part de l’actuació dels ajuntaments republicans per
promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador.

Mesures en matèria de mobilitat
Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una
distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els
ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis.
En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri
de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les
mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la
contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat.
Cal tenir present que el transport públic col·lectiu és més eficaç i econòmic que el cotxe en el
medi urbà, la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada serà la prioritat en les polítiques
locals. Per això, des dels ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i l’educació de la mobilitat.
El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa
el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són una
peça clau per a una mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més
eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta.
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●

Farem efectiva la xarxa de carrils bici i fomentar la mobilitat sostenible. carrers per a ús
exclusiu de vianants i bicicletes

●

Millorarem, a partir d’un pla de necessitats reals, la xarxa de transport públic
intermunicipal.

●

Impulsarem les zones/illes peatonals.

●

Crear zones d’aparcament prioritari per a veïns per disminuir els desplaçaments cap a santa
Coloma.

●

Finalitzar l’aparcament de Francesc Moragues per a l’ús dels veïns de Singuerlín.

●

Augment de les zones de moderació de velocitat (10,20,30)

●

Millorar accessibilitat, especialment a tots els serveis públics, i fomentar-la als comerços de
la ciutat. Supressió de les barreres arquitectòniques.

●

Optimitzar el temps del semàfor, de manera que la gent gran pugui passar tranquil·lament.

●

Dignificació de les parades de transport públic.

●

Redefinir el sentits dels carrers per disminuir el transits de drecera per dintre dels barris.

Mesures per reduir la contaminació i l’escalfament global
En l’àmbit de l’escalfament global, els municipis republicans també han de corresponsabilitzar-se dels
efectes que poden tenir les seves emissions. En aquest sentit, l’augment de la mobilitat tant de
persones com, especialment, de mercaderies ha estat un fet exponencial en els darrers anys que, a
més de representar un increment d’emissions en el sector més crític, presenta problemes de mobilitat,
congestió, accidentalitat i, fins i tot, sobre la salut de les persones, com ja passa a l’àrea metropolitana
de Barcelona. Per això, la lluita per un medi de qualitat ha de ser una constant en les polítiques locals
d’Esquerra
●

Control de les emissions contaminants relacionades amb el trànsit.

●

Control de la contaminació acústica i elaboració de mapes de soroll.

●

Impulsar el programa d’horts urbans.

Mesures en matèria de reducció i gestió de residus i nova cultura de
l’aigua
La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible dels municipis republicans és la
seva aportació al benestar present i futur de la ciutadania i del territori.
L’eficiència energètica, les energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del
medi natural formen part de l’actuació dels ajuntaments republicans per promoure un model
mediambiental sostenible, integral i innovador. També la preservació del patrimoni històric i
arquitectònic i la prioritat d’inversió en rehabilitació del parc d’habitatges i generació d’habitatge
públic de lloguer.
L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus,
especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. L’estratègia
de residu zero persegueix, d’una banda, produir cada cop menys residus i, de l’altra, aconseguir que la
totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. En aquest context, els
municipis són una peça clau per aconseguir avançar cap a aquests objectius. Des dels ajuntaments
republicans propugnem l’elaboració d’un pla amb els recursos adients, que permeti apostar
decididament per una transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació de l’ecodisseny,
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processos de gestió innovadors i la implantació de les TIC, dins d’una clara visió i implantació de
sistemes d’economia circular.

●

Posarem en marxa un pla de reducció i minimització de residus domèstics i comercials i
contra el malbaratament alimentari. Establirem mesures i normatives que facilitin la
disminució del consum d‘aigua, així com el seu aprofitament i reaprofitament.

●

Ampliarem en nombre de punts de recollida d’oli usat domèstic.

●

Vetllarem pel manteniment i, on sigui possible, l’increment de l‘espai verd urbà.

●

Millorarem la recollida de residus, analitzant els sistemes de recollida, horaris, neteja de
contenidors i recollida de residus comercials.

●

No col·laborar amb l’oligopoli energètic estatal, que és qui dissenya la política energètica que
abusa dels preus i dels recursos naturals i apostar per companyies elèctriques d’energia 100%
renovable, especialment cooperatives.

●

Culminar el procés de municipalització del servei d’aigua a la població. Iniciar el procés cap a
la creació d’operadors energètics públics, amb origen 100% renovable. Pedagogia i acció
municipal per una Nova Cultura de l’Aigua.

Mesures en matèria d’habitatge i edificis municipals
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●

El tramat urbà de la ciutat és fruit d’una manca de planejament urbanístic, víctima a més de la
corruptela de l’època del franquisme i de l’alcalde socialista Bartomeu Muñoz. Oportunitats
perdudes per d’endreçar i esponjar zones fosques, densament poblades i amb poc o zero
zones verdes i d’esbarjo. La situació actual és la que tenim. Proposem el projecte de cobertes
verdes.

●

Cobertes verdes es refereixen al fet d’enjardinar les terrasses o cobertes d’edificis i de patis
interiors d’illa. Hi han beneficis directes per la finca on s’instal·la la coberta verda. En aquest
sentit promourem aquest projecte a edificis comunitaris privats.

●

Aquest projecte a més, permetrà generar lloc de treball mitjançant plans d’ocupació i pel
manteniment de les cobertes .

●

Impulsar polítiques i desenvolupar ordenances dirigides a millorar l’eficiència energètica del
parc d’habitatges existents així com als edificis de nova construcció, així com impulsar un pla
d’autosuficiència energètica, en una primera fase per tots els equipaments municipals.

●

Impulsarem la millora de l’eficiència energètica en els edificis de titularitat municipal –
creant un fons de transició energètica amb els estalvis que es reinvertir en polítiques directes
als ciutadans per facilitar la transició dels particulars.

●

Els habitatges construïts i rehabilitats han d‘avançar en l‘objectiu del consum energètic zero
(plaques solars, recollida d‘aigües pluvials i grises…).

●

Instal·lació d’enllumenat públic Led intel·ligent per estalviar energia.

●

Instal·lar sensors a les escales mecàniques per tal que s’aturin quan no hi ha activitat i
puguin funcionar 24h

Mesures en matèria de protecció del medi natural
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●

Continuar defensant un Can Zam, parc verd i frondós. ERC insisteix en defensar el plànol de
parc verd que va proposar fa una dècada.

●

Farem l’anella verda amb la cobertura del tram nord de la B-20 amb una coberta verda. Can
Zam. Soterrament total de la B-20, tot reclamant a l’Estat la seva responsabilitat en una
partida pressupostària no complerta i que ERC reclama als Pressupostos de l’Estat any rere
any. En cas d’enquistament de la situació, l’Ajuntament impulsarà les accions oportunes per
fer una reclamació eficaç (que pot arribar a talls en la carretera).

●

Valorització de la Serralada de Marina, tot cogestionant amb les associacions de veïns i
ecologistes la seva adequació i impulsant rutes per caminants i per a bicicletes. Crear itineraris
de passeig a la serra de marina.

●

Foment de connexions biològiques entre els espais oberts, espais construïts i masses
forestals.
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CIUTAT CULTURAL
En els municipis, la lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, ha de
quedar establerta com un dret constitucional bàsic i ser considerada un pilar de l’estat del benestar.
Una República que garanteixi l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental inalienable,
que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Catalunya
té en la seva cultura una de les millors cartes de presentació i la República és una oportunitat per
donar-la a conèixer al món.
La cultura ens fa lliures, diverteix, ens fa créixer individualment i com a col·lectiu, societat i país. És un
element de cohesió i de riquesa social. Aproparem la creació cultural a tothom, a places, carrers i
recuperant espais específics, impulsant l'autogestió per entitats locals, i promocionant l'exportació de
les seves creacions. Promoure i fer difusió de les activitats culturals programades pels diferents espais i
associacions de la ciutat. Establir un consell cultural, per coordinar i optimitzar els equipaments, les
entitats i les activitats que hi ha a la ciutat.
●
-

Recuperar espais per la cultura.
Impulsarem la reconversió de Can Xiquet en un centre cultural autogestionat.
Impulsarem la edifici carrer Pedró 14 com a centre cultural juvenil autogestionat.
Impulsarem la oferta d’activitats culturals al carrer a tots els barris de la ciutat per tal
d’augmentar l’accessibilitat a la cultura.
Facilitar i impulsar les activitats culturals pròpies de la ciutat per tal de convertir-les en un alt
valor cultural.
Festival de Blues, festival StreetArt, Sintonitzza, Espais de cultura viva…

● Consell de Participació, dividit en dos grups: 1) Cultura i Patrimoni 2) Activitat artístiques
1) El Consell de Participació de Cultura i Patrimoni exercirà les següents funcions:
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A) Cogestió dels museus, tot fomentant l’adaptació a diferents nivells coneixement, i en
particular, adreçats a la infància.
B) Cogestió de les biblioteques, tot racionalitzant i diversificant l’organització dels espais i el
fons bibliogràfics, en negociació amb les escoles i instituts. En aquest sentit, es procurarà tenir
un fons bibliogràfic que pugui ser útil als estudiants.
C) Cogestió del patrimoni, impulsant panells explicatius –complementats amb Codis QRs- a tot
el patrimoni cultural de la ciutat, així com a aquells espais que permetin conèixer la història
local. En aquest sentit, es considera oportú recuperar la nostra memòria històrica del darrer
segle, concentrant-nos en 3 aspectes:
a) immigració;
b) República i repressió feixista;
c) lluites veïnals.
d) Organització i foment de cursos, xerrades, ponències i debats filosòfics, culturals,
pedagògics, etc...
2)

El Consell de Participació d’Activitats artístiques:
A) Cogestió de les festes populars i fires culturals que tradicionalment es fan a la ciutat, a
l’hora que impulsar-ne de noves, si es consideren adients (en particular, aquelles que fomentin
la multiculturalitat i la interculturalitat). La Comissió de Festes quedarà integrada en aquest
Consell de Participació.
B) Cogestió de la programació i difusió de les activitats culturals, tot realitzant un programa
per estació de l’any, en que s’hi recullin totes les activitats previstes i que permeti el
coneixement de les associacions per poder encaixar les no previstes. Així mateix, es buscarà la
difusió setmanal de la programació cultural en tots els centres i espais públics (des de la porta
de l’Ajuntament a les escoles)
C) Foment de la diversitat d’espais, tot cercant l’equilibri d’oferta entre barris, i l’aprofitament
dels espais públics (des del carrer al Teatre Municipal, passant per les escoles) i privats de
creació o difusió artística i cultural de la ciutat (Ateneu, Ca la Sisqueta o bars i llibreries que
inclouen programació cultural)
D) Foment de la diversitat cultural i la interculturalitat. Fomentarem la participació del teixit
cultural de la nova ciutadania en l’organització d’actes culturals oberts a tota la ciutadania
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●

Revisió de la toponímia i el nomenclàtor dels carrers, tot aplicant criteris de laïcisme alhora
que corregint el dèficit de gènere.

●

Afavorirem la celebració de festes populars (Cap d‘Any, Carnaval, Sant Joan,…)
prioritzant el model participatiu proposat per les entitats locals. Donarem un nou
impuls a la Festa Major amb nous elements culturals i amb la participació executiva de les
entitats culturals de la ciutat i amb noves distribucions de les activitats

●

Vetllar la perspectiva de gènere en el grups contractats per la Festa Major

●

Cicles de concerts amb grups novells locals.

●

Promoure activitats culturals on visibilitzem les dones i el feminisme.

●

Fomentarem opcions alternatives d’oci (espais per a compartir jocs de taula, jocs de rol,
partides de cartes...). Assolirem una programació d‘aquest oci promoguda pel propi jovent.

●

Impuls de cicles de cinema i cinema a la fresca a l‘estiu.

●

Creació de la Agenda de Ciutat per fomentar les activitats de forma dinàmica i efectiva. Edició
paral·lela a l’ajuntament informa

●

Foment de la creació artística i dels espais de creació artística en tots els àmbits.
Recuperació de la Central Escènica.

●

Promoció d‘obra d‘artistes locals mitjançant el web municipal, facilitant-los un punt de
trobada i contacte virtual amb persones programadores, artistes i autores de la resta del país.

●

Estudiar la possibilitat de l’autogestió en els diferents equipaments culturals de la ciutat per
part de les entitats

Memòria històrica
Els municipis han de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets humans
i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la dictadura
franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia
ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. La República haurà de ser exemplar
en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les
víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys a la seva família.
Seguim i seguirem reinvindicant la dignificació de la figura del Celestí Boada
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CIUTAT FEMINISTA
Des d’Esquerra Republicana tenim un compromís inequívoc en treballar per la igualtat de gènere a tots
els nivells i a través de tots els canals possibles. És per aquesta raó que, la incorporació de la
perspectiva de gènere a l’actuació municipal és un element clau. Des d’ERC no permetrem recular ni
un mil·límetre en els drets conquerits, així com, en preparar-nos i seguir avançant amb més
contundència per l'assoliment de la igualtat real. Per aquest motiu, proposarem la creació de la
Regidoria del feminisme i LGTBI+ amb l’objectiu d'engegar polítiques que des del municipi podem
dur a terme per a construir una societat plenament igualitària. Estem fartes. Som els 52% de la
població i en molts àmbits encara arrosseguem les conseqüències d’un patriarcat encara present a la
nostra societat.

Mesures

37

●

Proposarem un pacte municipal per la igualtat de gènere. El drets efectius de les dones són
de tothom per això proposarem un Pacte Municipal per la igualtat de gènere que inclogui
compromisos ferms en la defensa de la igualtat dona-home.

●

Pressupostos de gènere: analitzar els pressupostos posant en primer terme l’impacte que
tenen en la vida de les persones i establir les mesures necessàries per a corregir els impactes
negatius del pressupost en funció del gènere

●

Emprenedoria econòmica: considerar la situació de diferència i de desigualtat que pateixen
les dones, establint mesures i intervencions que la corregeixin : bonificació 22% IBI, IAE,
secció exclusiva dones empresàries a Grameimpuls.
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●

Economia Social. Foment cooperatives de dones: creació, impuls i acompanyament per a
organitzacions d’economia cooperativa i social gestionades per dones

●

Organitzarem xerrades sobre els mètodes higiene intima femenina sense fabricants
encoberts de marques de tampons i compreses i fomentar l’ús de les copes menstruals des de
tres vessants: la salut de la dona, reducció residus i estalvi econòmic.

●

Empoderament social. Promoure l’autonomia i l’empoderament de les dones en risc o
situació d’exclusió social, per tal de millorar la seva qualitat de vida, afavorint el seu
desenvolupament personal, professional i social

●

Àmbit laboral: visibilitzar les condicions laborals de les dones en el mercat de treball per
impulsar polítiques de dignificació, especialment en l’àmbit de les cuidadores professionals ,
treball familiar-domèstic

●

Atenció a la dependència i cura de les persones cuidadores. Ampliació de l’atenció
domiciliària i vetllar pel compliment de les condicions laborals de les persones cuidadores.
Ampliar places de residència per a gent gran i foment cooperativa social de persones
cuidadores.

●

Educació. Sensibilitzar a la ciutadania i formar a la comunitat escolar en el principi d’igualtat
d’oportunitats. Impulsar una educació basada en la igualtat, la diversitat i la solidaritat

●

Educació en el lleure: fomentar la coeducació i el principi d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes en els espais de lleure i d’educació no formal. Ampliar l’oferta formativa del
municipi incloent la visió de gènere

●

Jovent. Fomentarem el teixit associatiu feminista juvenil. Ampliarem els horaris punts liles en
grans esdeveniments

●

Cultura. Promoure activitats culturals on visibilitzem les dones i el feminisme. Teatre
contingut feminista (música, teatre….). Festa major: vetllar la perspectiva de gènere en els
grups contractats.

●

Esport femení. L’esport femení arrossega un dèficit estructural provocat per una estructura
patriarcal al llarg dels anys. Cal fomentar, recolzar i finançament a l’esport femení. Instaurar
premis esport femení.

●

Seguretat. Identificar els punts foscos de la ciutat i aplicar mesures correctores. Creació APP
de ciutat segura. Prova pilot aparcaments liles. Ampliar i feminitzar plantilla municipal policia
local i formar agents en perspectiva de gènere

●

Violència masclista. Tolerància zero Ampliar els serveis d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista incorporant l’atenció global a les víctimes i als fills. Formar a la comunitat
educativa envers la violència masclista.

●

Garantirem que els espais d’oci siguin lliures de sexisme. Establir protocols de seguretat en
l’oci nocturn . Adoptar compromís amb els promotors d’oci privats que doni indicacions al

personal de l’establiment de com actuar i què ha de fer davant un assetjament o agressió
sexual.

39

●

Participació ciutadana. Reformular el Consell de dones per fer-lo més obert i participatiu.
Competència en els pressupostos participatius.

●

Urbanisme. Analitzar l’espai públic per fer-lo més segur. Senyalitzar els lavabos públics i que
estiguin en condicions higièniques adequades. Canviadors de bolquers a tots lavabos públics.

●

LGTBI+. Donarem suport i dinamització l’associacionisme LGTBI. Garantirem que la informació
municipal s’adeqüi a la diversitat familiar i d’identitat de gènere. Farem accions orientades a
prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic als centres educatius

●

Defensar activament la igualtat i la dignitat de totes les persones i col·lectius: tolerància zero
amb conductes discriminatòries com ara les xenòfobes i racistes, masclistes o
homofòbiques i transfòbiques. Eradicació dels llenguatges institucionals que reforcen
estereotips discriminatoris.
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CIUTAT JOVE
Associacionisme
L’associacionisme juvenil és l’espai idoni per aconseguir l’emancipació col·lectiva que el
republicanisme pretén assolir. És un agent de transformació social i un espai des d’on bastir la cohesió
social i l’arrelament. Per tant, creiem fermament en la necessitat d’implementar, promoure’l i donar-li
suport per part dels ajuntaments.
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●

Ajudarem amb tots els recursos que tinguem a l’abast a aquells joves que vulguin organitzarse associativament.

●

Facilitarem l’ús i garantirem que hi hagi suficients equipaments per donar resposta a les
necessitats del jovent organitzat, així com permetrem i facilitarem l’ocupació de la via pública
per part d’aquestes entitats joves quan així ho necessitin per a les seves activitats o
esdeveniments derivats de la seva tasca, tenint en compte l’afectació al veïnat i als comerços.

●

Treballarem per la creació d’eines de participació directa a l’ajuntament, com el Consell Local
de Joventut, les assemblees de joves, els fòrums de joves, els grups de discussió i altres models
participatius.

●

Permetrem i fomentarem l’entrada de l’associacionisme democràtic i voluntari dels centres
educatius. En aquest sentit, promourem que es doni informació a l’alumnat del món
associatiu i vetllarem per una major vinculació entre les organitzacions juvenils i els centres.

Cultura
La cultura és un dels elements més importants de transformació social, ja que fomenta l'esperit crític,
la inclusió i el respecte a la diversitat. Volem una cultura universal, que la seva creació i producció es
faci en condicions d'igualtat; que fomenti el respecte cap a les altres cultures i reforci el projecte de
construcció de la identitat local i nacional.
●

Fomentarem les activitats culturals al municipi a les escoles i instituts amb la creació de tallers
i activitats.

●

Facilitarem l’accés del jovent a la Història del territori promovent tallers, activitats i premis
relacionats amb la Història local.

●

Facilitarem l’accés del Jovent a la oferta cultural àmplia i variada que ha de tenir la nostra
ciutat.

●

Vincularem al jovent a l’elaboració del programa cultural del municipi. D’aquesta manera es
garanteix una oferta adequada a les necessitats del jovent.

●

Promourem la creació d’intercanvis locals entre joves dels Països Catalans i d’altres països com
un projecte d’enriquiment cultural dels joves de la ciutat.

Educació
L’educació és l’eix vertebrador de desenvolupament d’una societat. Permet articular l’emancipació en
l’àmbit laboral, però també fomenta l’existència d’una ciutadania crítica, participativa i trencadora
vers la perpetuació dels diversos eixos de desigualtat. Des de l’ajuntament fomentarem una educació
democràtica, fruit dels agents educadors del municipi; i, dinàmica, adaptada a les necessitats de cada
moment i territori.
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●

Habilitarem sales d’estudi, en especial en èpoques d’exàmens, tot adaptant els horaris a les
necessitats dels estudiants.

●

Crearem una xarxa de patis oberts per fomentar que els infants i joves juguin als patis de les
escoles en horari no lectiu.

●

Fomentarem cursos i xerrades sobre les desigualtats de classe, de gènere, LGTB, etc.

●

Intensificarem cursos als instituts sobre sexualitat, salut sexual, drogues i qualsevol altre àmbit
que afecti la salut jove i al desenvolupament juvenil.

●

Impulsarem programes per fer conèixer els joves el funcionament polític de Santa Coloma de
Gramenet i incentivar-los a participar a les decisions del municipi.

●

Incentivarem que els centres educatius de la ciutat apliquin el model d’Escola Oberta i
Inclusiva.

Habitatge
L‘habitatge és un element nuclear en l‘emancipació dels i les joves, element que encara es troba fora
de l’abast de les possibilitats del jovent. Per això, continuarem apostant de forma inequívoca pel
foment de l’habitatge de lloguer, davant la política de l‘habitatge en propietat que va alimentar la
bombolla immobiliària. Cal dedicar especial èmfasi i atenció a l‘habitatge social específic per a joves i
concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, en especial i de forma prioritària, al
jovent, ja que és el col·lectiu més desprotegit davant de la voracitat especulativa del capitalisme, de
manera que es pugui facilitar la seva primera emancipació.
●

Fomentarem els models alternatius d’accés a l’habitatge: Masoveria urbana, Cessió d’ús, etc.

●

Promourem la realització d’estudis, informes i diagnòstics que tinguin per objectiu detectar les
condicions i necessitats de les persones joves en relació amb l’habitatge.

●

Donarem suport a nous models residencials que afavoreixin l’emancipació i l’accés a
l’habitatge dels i les joves amb diversitat funcional i malalties mentals.

●

Desenvoluparem mesures per recuperar l’habitatge buit i posar-lo al servei de la ciutadania,
especialment dels joves

●

Augmentarem el parc d’habitatge públic, especialment pels joves.

Treball
La nostra generació és una generació que, tot i ser la més formada de la Història, no pot accedir al
treball digne per culpa dels efectes de la crisi econòmica. Aquesta situació s’ha produït per culpa del
finançament de l’economia global. Davant la conjuntura actual, els ajuntaments han de versar els seus
esforços i competències per incidir al mercat laboral juvenil i local i defensar al poble de la voluntat
dels poders econòmics. Nosaltres volem dinamitzar l’economia local per reinvertir els nostres recursos
i força de treball al mateix territori i així guanyar pel jovent el seu futur.
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●

Garantirem un percentatge de la borsa laboral municipal destinat als joves.

●

Fomentarem la creació de nous espais de cooperació per l’emprenedoria juvenil de la ciutat.

●

Potenciarem la promoció d’organismes d’acompanyament i intermediació laboral que
plantegin un model alternatiu a les “ETT”.

●

Treballarem per una contractació igualitària en termes de gènere, ètnia, edat i diversitat
funcional garantint la inclusió laboral dins del treball.

●

Donarem suport als projectes juvenils i cooperatius de la ciutat.
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#RepúblicaGramenet
El republicanisme sempre va prioritzar el bé comú i el benestar de les persones per sobre de qualsevol
altra valor. Una de les seves prioritats, ha estat sempre l’educació. La república va impulsar una
important renovació pedagògica progressista. Avui, també volem donar resposta als grans reptes
globals i de país a què ens enfrontem. Reptes en educació i cultura, en sostenibilitat, en habitatge. A la
nostra ciutat, Esquerra Republicana vol avançar i encarar aquests reptes. Somiem amb una ciutat de i
per a les persones. Una ciutat on poder aprendre, intercanviar i compartir per enriquir la vida, dins la
nostra diversitat.
En l’educació, implicant-hi a tot el teixit associatiu, obrint els espais a la ciutat, donant contingut
educatiu i cultural al temps de lleure de la nostra gent, connectant educació i cultura per tal
d’aconseguir generar esperit crític i autonomia als nostres joves, per generar condicions de plena
igualtat entre ells, propiciant el coneixement de l’altre, el diàleg com a camí per conviure.
La mobilitat és un altra àmbit on hem de ser valents, on hem de prendre decisions amb empenta, hem
de ser capaços de donar un salt endavant, en la prioritat del ciutadà enfront del tràfic fent de la ciutat
més segura i més saludable. On la nostra gent pugui tornar a ocupar el carrer.
Polítiques per augmentar el parc d’habitatge amb protecció social, de limitació dels preus del lloguer,
de rehabilitació de habitatges, prioritzant mesures de millora en l’eficiència energètica i obrint la porta
a solucions innovadores en l’aïllament d’edificis, en l’auto-abastiment d’energia i desenvolupant-ho de
manera prioritària en els edificis públics.
Millores també en la gestió de la recollida de residus per tal d’augmentar els percentatges en
reciclatge a la ciutat, d’aprofitament i d’economia circular. En definitiva, somiem amb una Santa
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Coloma orgullosa de les seves arrels però amb mirada de futur, un futur que entre tots el creguem
possible. I des de ERC pensem que és justament això el que dona significat al terme república, tal i com
van fer els nostres avis, somiar en un futur habitable, en una ciutat habitable. Prioritzant el bé comú i
el benestar dels nostres conciutadans.
Volem construir una República per a millorar la vida de tothom. Fer un país nou i millor, amb més
drets, més lliure, més net i més just, només és possible amb la independència. Necessitem que
Esquerra Republicana sigui forta a Santa Coloma. Ho vam demostrar l'1 d'Octubre de 2017. Vam ser
garants de la sobirania, vam permetre l'exercici del dret a vot de la ciutadania. Les persones que
treballem pel projecte d'ERC som les que fem que les coses passin. Aquell dia, amb la comunió de
molta gent, ho vam tornar a fer. La República és inevitable

Mesures de transparència
El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà als
ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la
participació i la cooperació.
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●

Impulsar un pla de transparència institucional per tal de garantir la total accessibilitat a la
informació municipal

●

Reformular el sistema de subvencions a les entitats de la ciutat per evitar el control
partidista de l’administració i aconseguir una participació activa de les entitats amb el suport
de les institucions.

●

Auditoria de la despesa municipal per tal de reformular-la –dialogadament amb les
treballadores i treballadors municipals- seguint criteris de racionalitat, eficiència i austeritat.
Així mateix, caldrà fer una auditoria del deute, tot reclamant a tots els nivells les
responsabilitats individuals i institucionals que se’n derivin.

●

Donar publicitat a les sessions de les comissions informatives.

●

Web de transparència accessible a la ciutadania i garantirem que hi trobi realment el que
cerca.

●

Establirem pactes d’integritat en l‘àmbit de la contractació pública com a eina per ajudar els
governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l‘àmbit de la
contractació pública. Es tracta d‘un procés que inclou un acord signat entre un govern i tots
els licitadors en qualsevol contracte de l‘Administració. El pacte estableix els drets i les
obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà
suborn, ni participarà en conxorxa amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els
licitadors estaran obligats a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que
guardin relació amb el contracte. L‘incompliment del pacte d‘integritat genera un risc
d‘exclusió permanent del licitador.

●

Les ampliacions dels contractes hauran de ser per majoria qualificada de 2/3

●

Introducció de criteris socials i sostenibles en la contractació pública.

●

Impulsarem un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l‘ús dels espais i mitjans
públics.

●

Els viatges, regals institucionals i els menjars i allotjaments hauran de ser aprovades per una
majoria qualificada de 2/3 parts i publicada la despesa i la seva justificació en el Full
Informatiu.

Mesures per fomentar la democràcia participació i transparència
Fer una assemblea dels més de 100.000 veïnes i veïns de la nostra ciutat és una mica ineficient i per
això sembla oportú que deleguin la seva opinió en uns representants. Les regidores i regidors no són
més que això: representants delegats de la sobirania que cada ciutadana i cada ciutadà els hi hem
atorgat democràticament.
Els polítics no poden tenir un poder absolut. Els temes més importants no han de ser decidits per ells,
sinó que han de ser decidits per la ciutadania en consultes populars. Així mateix, les organitzacions
socials que es mouen a cada àmbit han de tenir un grau de responsabilitat en la gestió i control
d’aquests àmbits.
La participació ciutadana ha de permetre una interlocució directa que permeti tant la decisió de la
ciutadania com el control de l’acció de govern. No debades, hem de recordar que membres d’anteriors
Ajuntaments van robar a la nostra ciutat.
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●

Creació de Consells de Participació, a cada regidoria on sigui possible, formats per les
associacions de l’àrea i, amb dret a veu però no pas vot, de la ciutadania. La regulació
d’aquests Consells serà establerta pels propis Consells (organització, composició, votacions...),
en base a la proposta que faci l’Ajuntament al respecte.

●

Els Consells de Participació gestionaran el 50% del pressupost disponible, fent-lo així
participatiu.

●

Els Consells de Participació exerciran el control sobre la transparència i el lliure accés de cada
una de les regidories, tot establint les dades mínimes que hi han de ser disponibles per al fàcil i
àgil accés de la ciutadania.

●

Els Consells de Participació col·laboraran en la realització de la Consulta Popular que es farà
a meitat de la Legislatura. Cada un dels Consells de Participació proposarà, si ho consideren
adient, una pregunta per aquesta Consulta.

●

Els Consells de Participació col·laboraran en la confecció d’un Llibre Blanc sobre el futur de la
ciutat: Una ciutat habitable.

●

Els Consells de Participació cogestionaran els Casals i centres municipals.

●

Cada un dels Consells de Participació tindran un funcionari al seu servei.

Oficines municipals de barri
●

Cada barri haurà de comptar amb una oficina municipal on la ciutadania pugui fer les seves
gestions municipals.

●

Cada oficina de barri recollirà les demandes, suggeriments i queixes de la ciutadania, que
seran expressades de manera anònima per la ciutadania. Aquesta informació serà
informatitzada i publicada amb les possibles respostes o accions dutes a termes pels
representants municipals al respecte.

●

Les oficines de barri també recolliran les problemàtiques individuals. En aquest cas, la
informació serà traslladada només a les regidories corresponents i/o als Grups Municipals i
Consells de Participació, segons el grau de privacitat del cas que autoritzi la persona. En
qualsevol cas, la identificació personal serà absolutament protegida.

●

Cada oficina de barri tindrà un regidor o regidora responsable.

●

Serà en aquestes oficines municipals de barri on s’adrecin també les comunicacions
tant al Síndic de la Ciutadania com a l’Oficina de Drets del Consumidor.

●

Així mateix, s’establiran convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i amb les
pertinents oficines estatals per tal de construir una Finestra Única.

Mesures en matèria de comunicació
Hem de dotar-nos d’uns mitjans de comunicació públics potents, amb un finançament adequat que
permeti mantenir la qualitat i la producció pròpia. La informació de tot allò que passa al municipi és
clau perquè la relació entre la institució i la ciutadania sigui al més propera, fluïda i clara possible.
L’objecte de la comunicació municipal és donar informació de servei a la ciutadania i retre comptes de
tot allò que fan el govern i l’oposició. Aquesta comunicació ha de ser clara i donar resposta a les
necessitats de tota la ciutadania. Per tant, s’ha d’adaptar als diversos canals i/o mitjans per arribar als
diferents perfils de la ciutadania.

●
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L’Ajuntament informa s’ha de dividir en tres parts:
1) Espai neutre i independent on s’informi dels acords municipals presos o del
desenvolupament d’aquests;
2) Opinió de cada un dels Grups Municipals;
3) agenda.

●

Creació d’un nou full informatiu, en principi de difusió mensual, en que les diferents
associacions de la ciutat publiquin articles sectorials sobre preocupacions ciutadanes o per fer
pedagogia social.

●

Cogestió de la ràdio de les organitzacions socials.

●

Foment d’una televisió pròpia municipal (ni que sigui on-line), tot i parlant amb els
diferents actors del panorama comunicatiu colomenc i organitzacions socials, cercant una
confluència.

●

Creació d’un servidor on ubicar-se totes les organitzacions socials de la ciutat de manera
gratuïta.

Altres mesures
●

Mas Fonollar, Casal de Joves. El Mas Fonollar tornarà a ser un Casal de Joves gestionat per les
organitzacions juvenils de la ciutat.

●

Utilització gratuïta dels espais municipals per a l’organització d’activitats lúdiques i culturals
no lucratives per part de les associacions de la ciutat.

●

Els equipaments de la ciutat deixaran de ser gestionats per empreses privades, tot
fomentant la cogestió ciutadana.

Política municipal
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●

A cada política es realitzaran informes d’impacte de benestar: econòmic, de salut i per tipus
de població (infància, adolescència, adults, gent gran, immigrants, dones i persones en risc
d’exclusió)

●

Augment de la responsabilitat i coresponsabilitat dels treballadors i treballadores
municipals en la gestió de les seves àrees i en la definició de les seves polítiques.

●

Progessivitat fiscal: qui té menys diners, paga menys.

●

Impulsar que la societat civil organitzada pugui presentar mocions i propostes per al seu
debat i votació en el Ple sense necessitat que cap grup municipal les assumeixi com a
pròpies.

●

Establirem un temps de resposta a totes les peticions i escrits de la ciutadania i ens
comprometem a respectar-lo.

●

Facilitarem la conciliació laboral, personal, formativa i familiar, establint mecanismes com
l‘administració electrònica i adaptant els horaris de l‘Ajuntament a les necessitats de la
ciutadania. Afavorirem la incorporació de la perspectiva dels temps a tots els àmbits de les
polítiques locals.
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●

Promourem l'aprovació de plans local sobre els usos del temps al municipi seguint les
recomanacions realitzades per la iniciativa “Ara és l'hora, iniciativa per a la reforma
horària”.

●

Introduirem, sempre que sigui possible, en l‘ús informàtic de l‘Ajuntament i de tots els
equipaments municipals el programari lliure.

●

Impulsarem un Consell Local de Joventut, com una estructura independent de l‘Ajuntament,
amb la finalitat que esdevingui l‘interlocutor entre el jovent i l‘administració local.

