Eleccions Municipals 2011

Begues

Diari de
campanya

ESQUERRA PROPOSA...

Antoni Pérez-Carrasco

Meritxell Llenas

Francesc Sànchez

Jaume Olivella

Mireia Reixach

Un poble políticament pròxim
Per un partit republicà com és Esquerra, la democràcia de proximitat és una de les nostres raons de ser. La participació i la
comunicació han de ser eines al servei del ciutadà per participar de les decisions municipals i omplir de contingut les polítiques que
es duen a terme. De la mateixa manera que com a catalans també hem de poder exercir el nostre dret a decidir sobre la independència
de Catalunya.
Impulsarem una nova cultura de Participació i Comunicació
dinàmica i efectiva que garanteixi una relació de proximitat i
corresponsabilitat amb la ciutadania.

Desenvoluparem l’emissora de ràdio local per internet
incorporant continguts audiovisuals que dinamitzi l’activitat
comunicativa a partir de la iniciativa ciutadana.

Promourem consultes populars en aquelles qüestions que
resultin rellevants per al municipi per enfortir la democràcia.

Situarem Begues a l’avantguarda de l’exercici del dret a
decidir per tal que es pugui celebrar un referèndum oficial sobre
la independència de Catalunya.

Elaborarem pressupostos participatius a partir del criteri de
projectes x objectius com a instrument de participació.

Un poble culturalment avançat
La cultura i l’educació han de tornar ser els referents principals de transformació de la societat per fomentar el pensament crític, la
igualtat d’oportunitats, la fraternitat, l’ètica dels valors, la creativitat i la identitat. Aquesta és, però, una responsabilitat col·lectiva.
En aquests propers quatre anys hem de situar la cultura i l’educació al lloc que els hi correspon. El nou Centre Cívic i Biblioteca és,
en aquest sentit, una gran oportunitat.
Posarem en marxa el nou equipament cultural del Centre
Cívic i Biblioteca: biblioteca, aula de formació, aula tic, sala
polivalent, bucs d’assaig, vestíbul, bar social, sales de reunions
i espai infantil.

Desenvoluparem el Projecte Educatiu de Begues (PEB)
per implicar a tota la ciutadania en la responsabilitat d’educar
mitjançant accions educatives: Mostra d’Entitats, Casals
d’aprenentatge i servei (APS), Espai de Debat Educatiu...

Crearem un Centre d’Interpretació al Petit Casal per posar
en valor i difondre el patrimoni històric, cultural i natural de
Begues i recomanar itineraris ecoturístics.

Instarem al Departament d’Educació a ampliar el batxillerat
a l’Institut d’educació secundària.

Adequarem el jaciment de la cova de Can Sadurní, el Pou del
Glaç i l’antic Camí Ral per a fer-los visitables.

Desenvoluparem el Programa d’Hàbits i Tècniques d’Estudi
adreçat a alumnes de secundària per millorar l’èxit escolar.

Un poble socialment just
Des d’una perspectiva d’esquerres, hem de vetllar perquè tots els col·lectius socials puguin desenvolupar-se amb plenitud en
l’exercici dels seus drets i deures. L’estat del benestar és el principal instrument que ens hem dotat per garantir uns serveis públics
per a tothom i ajudar els que es queden enrera. En els temps que corren, les polítiques socials seran més necessàries que mai.
Construirem el nou Casal de la Gent Gran on traslladarem
l’actual servei públic de l’Espai de la Gent Gran.

Mediarem amb el Departament de Salut per aconseguir el
servei d’una ambulància medicalitzada.

Construirem 16 habitatges socials dotacionals al nou Casal de
la Gent Gran i habitatges socials de lloguer a la Parellada.

Enfortirem els Serveis Socials per posar-los a l’abast de les
persones i famílies més necessitades per tal d’evitar situacions
de risc d’exclusió social

Transformarem l’actual punt d’informació juvenil en un
Serveis de Recursos per a Joves reubicat al Centre Cívic que
esdevingui el referent dinamitzador d’adolescents i joves.

Construirem un espai esportiu d’accés lliure basat en una
pista polivalent d’última generació per a l’ús de diferents esports
(bàsquet, futbol, handbol i voleibol).

Un poble econòmicament pròsper
Actualment vivim en un context econòmic de sis crisis sobreposades (de la construcció, financera, energètica, de productivitat, de
valors i del déficit fiscal català) que generen desocupació i dificultats per guanyar-se la vida. Davant d’això, hem de ser capaços de
generar desenvolupament econcòmic a través d’estimular cadascun dels sectors productius i abandonant, per descomptat, el model
especulatiu que ens ha dut fins aquí.
Desenvoluparem el sector econòmic forestal a través de
l’aprofitament de l’energia de biomassa.

Promourem l’esperit emprenedor a través de la creació d’un
viver d’empreses per estimular projectes empresarials.

Desenvoluparem el projecte ecoturístic de la ruta del Camí
Ral i la ruta dels Castells de Garraf com a itinerari supralocal
que promogui el sector turístic.

Organitzarem Premis a les millors iniciatives empresarials
per crear i consolidar noves activitats empresarials locals.

Revisarem el Pla General per tal de preveure nous espais
per al desenvolupament econòmic de petita indústria i serveis
i desenvolupar el sector turístic.

Agilitarem la tramitació municipal de l’obertura de negocis.
Estimularem la creació de cooperatives com ara en l’àmbit de
la construcció per fer front a obres de mitjana envergadura.

Un poble territorialment sostenible
S’entén per desenvolupament sostenible aquell que és capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre les generacions
futures. Esquerra apostem per consolidar un model de preservació del territori i de respecte de l’entorn natural al voltant de la zona
urbana. Alhora, no podem perdre de vista que cal seguir millorant l’eficiència dels recursos i anar avançant inevitablement cap a un
nou model energètic.
Soterrarem les línies elèctriques d’alta tensió al seu pas per
l’avinguda Mediterrània en tres fases d’actuació.
Desenvoluparem l’energia de biomassa per aconseguir
l’explotació forestal dels boscos de Begues, reduir l’emissió de
CO2 i disminuir el consum de combustibles fòssils.
Crearem horts urbans ecològics per tal de fomentar
l’agricultura sostenible i de proximitat.
Introduirem l’activitat ramadera de la cabra per la neteja del
sota-bosc.

Incrementarem el nombre d’autobusos amb freqüència
de 30 minuts, doblar el servei els caps de setmana i estendre
l’itinerari d’autobús Begues-Barcelona.
Desenvoluparem el projecte d’urbanització del Raval de’n
Martí que s’ajusti a les necessitats reals del barri i que s’adapti
a les característiques de nucli històric de l’indret.
Promourem el desenvolupament del Pla Parcial Can
Romagosa com a opció urbanística preferent per desenvolupar
el centre del poble, afavorir la continuïtat del comerç de
proximitat, preveure noves zones d’aparcament i promoure nous
habitatges socials.
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