
 

CIUTAT COHESIONADA 

  

COHESIÓ SOCIAL 

És necessari lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia de 
l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. 
Entenem la cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa 
amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de 
qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el prestigi de 
l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon 
funcionament de l’ascensor social. Crearem o coordinarem les polítiques 
en l’àmbit de l’acció social i fomentarem una implicació directa, clara i 
responsable de la ciutadania per tal de crear llaços de solidaritat davant 
dels problemes de desigualtat.  

  

ACCIÓ SOCIAL  

Que ningú es quedi enrere 

Per a nosaltres les persones són el primer i el nostre objectiu en època de 
dificultats és vetllar per a que ningú no es quedi enrere. L’Ajuntament 
d’Ara Mollet – ERC – MES actuarà fomentant els programes municipals 
que lluitin contra la pobresa i l’exclusió social, a partir de la prestació de 
suport personal i d’orientació a tota la ciutadania.  

Creiem que cal abordar la inclusió social a partir de les seves múltiples cares, 
no només la més evident, que és l’econòmica i laboral sinó també les més 
subtils (els nivells de formació, la possibilitat d’accés a serveis com els sanitaris 
o els educatius, l’aïllament i estigmatització, la capacitat d’incidència o de 
participació ciutadana i la facilitat d’accés a l’habitatge). Per això concebem les 
polítiques d’acció social des d’un punt de vista integral, a partir de 
l’anàlisi global de les problemàtiques específiques de Mollet, coordinant-
les, de forma transversal, amb els serveis de salut, d’educació, de treball, 
d’urbanisme, etc. contemplant la incidència en tots aquests àmbits, en major o 
menor mesura. El foment de la solidaritat social és un principi bàsic en 
l’ideari republicà, i ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos.  

 Dotarem els Serveis Socials de recursos suficients per que puguin 
atendre i apoderar les persones, famílies, grups i comunitats amb 



l’objectiu de potenciar les seves capacitats i que recuperin 
l’autonomia personal i col·lectiva. 

 Impulsarem Estratègies Locals d’Inclusió 2015-2019 que continguin 
l’acció pública local en matèria de lluita contra la pobresa i 
actuacions preferents als barris amb més necessitats. Prioritzarem 
un pla per l’eradicació de la Pobresa Infantil i Juvenil. 

 Potenciarem la Taula de coordinació d’entitats per la inclusió 
social, per fer d’aquesta finalitat un objectiu socialment compartit, 
amb un observatori permanent sobre la situació social al municipi. 

 Dissenyarem polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de 
suport a la gent gran que viu sola, i crearem serveis d’atenció integral 
entre tots els agents implicats que donin resposta a les necessitats de 
les persones grans sense plena autonomia i a les persones cuidadores. 
Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la 
cobertura de teleassistència, especialment per persones soles majors de 
85 anys i menors que presenten risc per malaltia. 

 Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant 
tots els models familiars. 

 Promourem des de l’Ajuntament la creació d’una xarxa de persones 
vinculades a través del Banc del Temps de Mollet. Aquest té 
l’objectiu que els ciutadans dediquin part del seu temps a treballs 
per altres persones, a canvi de rebre altres serveis. Alguns dels 
serveis amb més sortida poden ser l’acompanyament de persones, 
cuinar, fer la compra, tècniques de relaxació, transport o petites 
reparacions domèstiques, entre d’altres. Tenint en compte que, en 
alguns casos, anem cap a una economia de subsistència, calen 
noves maneres d’aprofitament dels recursos comunitaris 
disponibles.  

 Farem d’un Fons de Solidaritat, amb recursos municipals, 
extramunicipals i privats, per ajudar a totes les persones en 
situació de pobresa 

 Cal obrir un segon Centre Obert, en coordinació amb el 
Departament de Benestar Social i Família, com el que ja existeix a la 
Plana Lladó (Casal Obert Mollet), perquè a més de ser necessari 
ens toca per ràtio. D’aquesta manera millorarem la xarxa de serveis i 
equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència des d’una 
vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat 
social, maltractament, negligència, conductes de risc, etc 

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

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

 Promocionarem i donarem suport al voluntariat i a l’acció 
voluntària, amb programes com el que ja s’està duent a terme, ”Al teu 
costat”. És important facilitar els serveis i els mitjans necessaris per 
desenvolupar una bona tasca. 

 Promourem que els ingressos del consistori per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 



  

EDUCACIÓ 

Més educació, ciutadania més lliure 

L’educació constitueix per a Ara Mollet – ERC – MES un dels principals 
eixos de la nostra acció política, amb un destacat valor estratègic dins del 
projecte global de construcció ciutadana i nacional. Una ciutadania més 
formada té més esperit crític i capacitat d’incidència sobre el seu entorn. 
El nivell d’estudis a la nostra ciutat és molt baix, i cal invertir aquesta 
tendència, reduint el fracàs escolar i recuperant els adults que tenen 
ganes de complementar i millorar la seva formació. Els ajuntaments hem 
de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi, de qualitat i a 
l’abast de tothom, amb major capacitat de respondre als nous reptes 
educatius i socials des de la proximitat.  

  

 Escoles obertes. Combatre el fracàs escolar vol dir donar oportunitats a 
tothom per sortir-se’n. Potenciarem la implantació d’activitats de suport i 
reforç de l’aprenentatge a les nostres escoles per a les famílies que no 
es poden permetre activitats extraescolars. 

 La Biblioteca, com a principal punt d’informació i accés a la cultura, ha 
d’estar oberta el màxim de dies l’any, reorganitzant el calendari de 
tancament i facilitant l’ús de les aules d’estudi per part dels estudiants de 
la ciutat. No podem tenir la biblioteca tancada durant les vacances; això 
també dóna capitalitat. 

 És necessari atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del 
sistema educatiu. Les AMPA no poden ser vistes des de les 
administracions com unes entitats que es limiten a gestionar uns 
recursos i a organitzar determinades activitats en els centres. 
Fonamentarem la creació d’Escoles de mares i pares, on compartir 
neguits i inquietuds i obtenir recursos per aquesta tasca tant difícil que 
és educar. 

 Promourem l’activitat de les escoles més enllà del centres, utilitzant 
mitjans municipals com la ràdio i la televisió per fomentar el treball 
comunicatiu i el coneixement de la ciutat, establint projectes 
col·laboratius. 

 Potenciarem la instal·lació de l’Institut escola en la programació de 
l’oferta educativa del municipi com a centre públic que imparteix d’una 
manera continuada l’educació primària i la secundària. 

 Aprofitar iniciatives de voluntariat com el programa LEXCIT, que en 
coordinació amb escoles, mares i pares té per objectiu incrementar l’èxit 
educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva 
comprensió lectora, estimulant la lectura i adaptant les activitats als 
seus interessos 

 Vetllarem per a què l’Administració educativa universalitzi els Cicles 
Formatius de Grau Mitjà, els Programes de Qualificació Professional 



Inicial i ampliï l’oferta dels Cicles Formatius de Grau Superior a la ciutat, 
atenent a les especificitats del nostre teixit productiu. 

 Cal avançar en la coresponsabilitat entre l’administració educativa i 
els ajuntaments, bo i impulsant polítiques de proximitat que comptin 
amb un compromís real de les dues administracions. Cal buscar suports 
pel finançament de les escoles bressol o les escoles de música, 
imprescindibles per a la nostra ciutat. 

 Impulsarem la millora dels nivells educatius i formatius dels 
ciutadans i ciutadanes al llarg de la vida. Si fins ara, el sistema educatiu 
tradicional es basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys 
per tal de treballar tota la vida, ara el paradigma ha canviat, de manera 
que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota la 
vida. Cal dignificar l´actual Centre de formació d’adults, i intentar 
trobar una nova ubicació que li donés més visibilitat i millors 
instal·lacions. 

 Assumirem un paper de lideratge polític respecte a la promoció del 
treball educatiu integrat dels diferents agents que intervenen en el 
municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única 
institució sobre la que recaigui l’educació. S’han de superar les 
dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar 
projectes comunitaris amb les famílies, el barri, els veïns, l’esport, l’espai 
púbic… que permetin un treball educatiu d’entorn. 

 Tenim una bona oferta educativa i d’inserció laboral per a les 
persones amb discapacitat, l’Escola Municipal d’Educació Especial 
Can Vila, el Taller Alborada, el Centre Ocupacional del Bosc i el Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que ens 
distingeix d’altres municipis i que cal mantenir i millorar si cal. 

 Cal potenciar eines com el Consell Municipal dels Infants, que 
permeten que les nenes i els nens es familiaritzin amb el funcionament 
de la democràcia a nivell local i que participin amb les seves propostes. 
Obrirem a l’elecció de les escoles la tria dels temes a debatre cada any. 

 Horaris més racionals. La distribució horària actual, amb jornades 
partides que s’allarguen sovint fins al vespre, dificulta enormement la 
conciliació de la vida laboral i familiar, i repercuteix en l’educació dels 
nostres fils. Com a adherits a la Iniciativa per a la Reforma Horària que 
ja s’està debatent al Parlament, aplicarem a nivell municipal polítiques 
en aquest sentit, com estimular i impulsar polítiques de conciliació en les 
empreses del municipi. 

 Impulsarem l’aprofitament d’una masia de Gallecs per tal d’adequar-la i 
utilitzar-la com a Escola de Natura i Casa de colònies municipal, de 
manera que en petits grups (30-40 nens) es puguin celebrar unes 
colònies centrades en Mollet i el seu entorn. S’impartirien diferents 
tallers, ja siguin sobre Gallecs i el seu entorn natural, geològic i ecològic 
o sobre història, cultura o actualitat de Mollet. Així podrem promoure el 
molletanisme entre els mes joves i ampliar la seva cultura del poble. El 
fet de poder oferir aquest servei a les diferents escoles molletanes, faria 
que el preu a pagar pels pares dels alumnes fos inferior, ja que 
estalviaríem en transport. 

  



POLÍTIQUES CULTURALS  

Generar oportunitats per a la cultura 

Tot i les dificultats econòmiques, una bona política cultural, coherent però 
incisiva, permet la vertebració social i la construcció nacional. La 
ciutadania del nostre país, tant a títol individual com col·lectiu, ha de 
poder accedir, dins del seu entorn social, als recursos culturals i la seva 
difusió. La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar 
com a poble.  

També volem promoure la transmissió de coneixement més enllà dels 
estudis reglats i aplicar l’esperit llibertari i popular del ateneus dels anys 
30 que van singularitzar Catalunya davant del món. 

Algunes de les nostres propostes són: 

 Impulsar la creació de la Universitat Lliure de l’Art i la Cultura 
(ULAC), un conjunt d’espais on la gent pugui intercanviar coneixements, 
de manera altruista i pel sol fet de voler aprendre. Promoure també la 
seva autogestió, de forma assembleària, i poder assignar un tècnic de 
l’Ajuntament com a coordinador de l´espai. Ha de ser un espai on hi 
càpiguen tot tipus de disciplines i on hi hauria d’haver una formació 
constant i oberta de diferents matèries culturals: teatre, pintura, 
escriptura, escultura, cinema, dansa, fotografia, creació audiovisual, 
aprenentatge en noves tecnologies basades en el programari lliure, etc. 
A més de la formació, també caldria incentivar l’elaboració i producció de 
manifestacions artístiques i produccions culturals per ser després 
explotades a d’altres espais de la ciutat. Això serviria perquè la feina feta 
esdevingui després útil i exhibida i començar a posar les bases d’una 
futura indústria cultural molletana. 

 Paral·lelament a tota aquesta tasca cal que s’emprin les noves 
tecnologies per tal de promocionar l’art i l’intercanvi entre els molletans. 
Un portal de cultura amb aquesta finalitat podria ser un dels temes 
imminents a treballar. A part de tenir la població de Mollet i la resta de 
pobles del voltant informats sobre actes, cursos, equipaments o dels 
nostres creadors, seria molt positiu que servís també de plataforma de 
les entitats que ofereixen projectes i espectacles, o per als artistes que 
vulguin una promoció exterior. Es tracta d’una porta oberta 
permanentment al ciutadà sigui d’on sigui i es trobi on es trobi. 

 Recuperar la programació estable d’arts escèniques al teatre 
municipal de Can Gomà i a d’altres espais de la ciutat. 

 Perseguir la creació d’una programació cinematogràfica estable, tot 
recuperant part dels antics cinemes de Mollet ubicats a l’Illa, o buscant 
altres espais públics o privats. Negociarem amb la propietat i amb una 
sala d’exhibició aquesta possibilitat, acollint-nos a la Llei del Cinema i 
concretament l’article 6.4, que fa referència a la creació de la Xarxa 
Pública de Sales d’Exhibició Cinematogràfiques. La llei preveu quatre 
possibles règims de gestió, entre aquestes, les sales de titularitat privada 
en règim de concert amb l’Administració. La programació estable podria 



ser de cap de setmana, i crear i recuperar festivals i mostres de cinema 
com la Mostra de Cinema Asiàtic de Mollet o la Mostra de Mollet Ficció. 
Seria una manera de dinamitzar la zona de l’Illa de Mollet, i recuperar 
cinema de qualitat al centre de la ciutat, apostant per interactuar 
Administració, particulars i entitats del món del cinema de Mollet. 

 Crear un òrgan que, juntament amb l’Arxiu Municipal, vetlli per no perdre 
el patrimoni oral de la ciutat. A partir dels testimonis de la gent que viu 
ara a Mollet, seria molt interessant per tal de saber què pensen i com 
parlen els molletans. 

 Promoure la campanya Aparadors culturals, per reutilitzar els molts 
locals comercials de planta baixa i amb aparadors buits. Potser ho 
estaran per molt de temps i aquests donen una imatge de deixadesa i de 
poca activitat. També hi ha molts artistes que no poden exposar la seva 
obra i als quals els agradaria fer-ho. Es tracta que des de l’Ajuntament 
posin en contacte propietaris de locals buits amb els artistes i que 
aquests hi puguin exposar la seva obra mentre el local en qüestió no 
sigui llogat per a una altra activitat. Una relació de simbiosi interessant. 

 Proposem l’estudi sobre la funcionalitat d’ús de les bodegues 
subterrànies que existeixen a Can Gomà, o part d’elles, per tal de poder-
hi adequar un espai per a les arts escèniques i la música en un indret 
que un cop recuperat seria d’una singularitat excepcional. 

 Ens comprometem a donar un gir radical en la política entorn de l’edifici 
del Tabaran, per tal de ser fidels a la idea de recuperar-lo com a espai 
de la cultura i el debat molletà. És necessari que Mollet es doti d’un 
espai adequat al centre de Mollet, amb l’acústica i les condicions 
necessàries, per tal de fer espectacles de tot tipus de petit i mitjà format 
(amb una capacitat d’entre 80 i 120 persones). Després de molts anys 
de demagògia a l’entorn d’aquest espai, proposem recuperar-lo d’una 
vegada. 

 L’antic mercat municipal és l’espai idoni per fer exaltació de propostes 
escèniques i culturals diverses, sobretot de les dels molletans i de la 
comarca. És un espai per encabir-hi el major nombre d’activitats 
artístiques (teatre, poesia, dansa, música) i per fer-hi exposicions, 
debats, col·loquis, passi de vídeos, cinema, tallers, cantautors, etc.  
Després de la seva recuperació, demanada per les forces culturals vives 
de la ciutat, ara és el moment de començar una gestió diferent i decidida 
encarada cap a la ciutadania activa. El Mercat Vell és l’espai idoni, per 
ubicació i condicions, per experimentar un funcionament netament 
cogestionat amb entitats o un grup d’aquestes. Proposem una cogestió 
de l’espai real i plena. Aquesta cogestió aniria a càrrec de les entitats 
interessades, juntament amb la coordinació d’un tècnic especialitzat en 
la matèria proporcionat per l’Ajuntament. Fer del Mercat Vell un lloc 
obert, amb un bar a l’interior, és la millor manera que l’ebullició cultural 
de Mollet, en totes les seves vessants, pugui aflorar a la ciutat. Cal fer-
ne el lloc de trobada imprescindible per a la creació a la ciutat. 

 Les colles de Morats i Torrats han fet una gran feina per consolidar una 
Festa Major més autèntica i molletana. Cal desenvolupar un Espai de 
la Festa permanent i un nou model amb més protagonisme de les 
Colles, més pressupost i més inversió en creativitat. Mollet ha de ser un 



referent també per la seva Festa Major, que doni a la ciutat la 
personalitat que ens mereixem. 

  

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Mitjans de comunicació al dia 

Crearem el Consell Audiovisual i de Premsa escrita de Mollet. Cal la 
creació d’un òrgan de referència dels mitjans audiovisuals i escrits per 
organitzar informació, fer recomanacions i suggeriments, vetllar per la 
pluralitat i la transparència dels mitjans públics i per les relacions entre 
l’Administració pública i els mitjans privats, entre moltes altres coses. Els 
objectius seran els següents: 

 Millorar la qualitat i la competitivitat dels operadors del sector a nivell 
local i comarcal. 

 Garantir i aprofundir en els drets fonamentals relacionats amb la seva 
activitat: llibertat d’expressió, dret a la informació, dret a la pròpia imatge, 
la intimitat i l’honor, llibertat de pensament, dret de rectificació, etc. 

  

PROMOCIÓ DE L’ESPORT 

Motor de canvi, qualitat de vida 

L’esport és un fet social sobradament conegut per tothom, però que 
també necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper 
que té com a motor de canvi i com a eina de millora de la qualitat de vida. 
L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet enfortir la 
cohesió social de la nostra ciutat com a eina de socialització L’esport és 
motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, 
articulant un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un motor 
del teixit cívic i associatiu de Mollet, un teixit que no té comparació en 
quantitat i en extensió i que és la base de l’assoliment dels resultats 
esportius d’alt nivell de l’esport molletà.  

Per tot això és cabdal potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà, donar el 
suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives de base i disposar 
d’unes instal·lacions esportives de qualitat: 

  

 Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a 
element vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat. Donarem més 
rellevància a la participació de totes les entitats esportives federades, 
escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta 



les polítiques esportives municipals, mitjançant una eina com el Consell 
Municipal de l’Esport, però dotant-lo de més contingut. 

 Promourem la col·laboració entre entitats esportives, també amb les 
dels municipis del nostre voltant si cal. Amb la coordinació es podrien 
assumir conjuntament aspectes comuns de totes les entitats esportives: 
fer compres col·lectives, buscar patrocinadors, subvencions, 
assessorament de gestió esportiva i administrativa,… és a dir, 
mancomunar part de la feina administrativa dels clubs, una part que no 
aporta cap valor al club, però que és imprescindible. 

 Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la 
pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania. Facilitarem l’accés a 
tota la població als equipaments esportius municipals. 

 Dissenyarem una xarxa de circuits per a bicicletes segregats del trànsit 
de vehicles de motor per facilitar l’ús d’aquest mitjà de transport . 

 Continuarem promocionant la pràctica esportiva de la gent gran, tant 
en els centres municipals com organitzant activitats físico-esportives als 
centres de gent gran. 

 Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes 
socials, per a donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats 
organitzades pel teixit associatiu esportiu de la ciutat. 

 Promourem campanyes com l’actual l’Esport Educa, fem-ho bé!, que 
potenciïn la potent vessant educativa i formativa que l’esport té ens els 
nostres infants i joves. 

  

POLÍTIQUES DE SALUT PÚBLICA  

La salut és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar 

Des d’Ara Mollet – ERC – MES defensem un model sanitari públic 
universal, equitatiu, de qualitat i finançat íntegrament a través d’impostos 
en tot allò que és essencial i que garanteixi el dret a la salut dels seus 
ciutadans i ciutadanes. Considerem que la protecció i la promoció de la 
salut és una prioritat bàsica, i per això és necessari un sistema de salut 
integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions, 
i sigui una eina cabdal de justícia social. Per això, els ajuntaments juguen 
una peça clau dins d’aquest model, especialment en les competències 
pròpies de salut pública, i tenen un paper fonamental en els àmbits de la 
promoció, i la protecció de la salut i la prevenció de les malalties.  

  

 Treballarem perquè es redefineixin els governs territorials de Salut per 
aconseguir una major capacitat d’incidència de l’administració local 
en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut a nivell 
territorial. 

 Reforçarem els programes de salut comunitària actuals, especialment 
els que afecten més a la salut i a la qualitat de vida d’adolescents i joves, 
encara que no exclusivament. Aquest són, preferentment, els d’educació 



sexual —incloent la diversitat sexual—, l’atenció a la planificació familiar, 
els programes de prevenció i informació sobre les MTS (Malalties de 
Transmissió sexual) i els programes de prevenció i informació sobre els 
trastorns alimentaris i la salut mental. També els programes de 
prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el 
tabaquisme. 

 Fomentarem la creació d’una Xarxa Local de salut pública i 
comunitària amb la participació de tots els actors implicats. 

 Cal donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris 
existents i reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de 
l’autonomia personal. 

 Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció 
de la salut. 

 Crear un programa específic de la salut i la seguretat en el treball. La 
creació de programes de salut laboral són útils per tal de donar 
confiança i suport a empreses i treballadors. 

 Impulsarem la construcció de noves residències, centres de dia i 
hospitals de dia públics i en règim de concertació amb la Generalitat, 
per part d’entitats i empreses, amb treball en xarxa amb els 
responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

 Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució 
d’aigua per al consum humà. 

 Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire a la 
nostra ciutat i impulsarem de manera prioritària actuacions dirigides a 
disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica. 

 Promourem mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de 
l’espectre electromagnètic. 

CIUTADANIA 

A Mollet som 51.735 ciutadans. Totes i tots som ciutadans igual, amb els 
mateixos drets i deures: faci generacions que els nostres familiars 
visquin aquí o acabem d’arribar. La diversitat de llengües, de cultures o 
de creences ens enriqueixen si aprofundim el coneixement mutu i 
aparquem els prejudicis. Vetllarem perquè els drets civils i de ciutadania 
de tota la població siguin respectats, reconeixent així les diferències i 
singularitats dels diferents col·lectius. 

  

POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 

Som diferents, però les oportunitats han de ser iguals 

La igualtat d’oportunitats és un objectiu prioritari en el nostre projecte de 
ciutat perquè la realitat indica que queda lluny la igualtat real entre homes 
i dones. Malgrat que la legislació ha avançat en matèria d’igualtat, és 
evident que les dones no tenen les mateixes oportunitats que els homes, 
tal i com demostra la bretxa salarial, el sostre de vidre o la violència 
masclista (l’expressió més cruel i salvatge d’aquestes desigualtats).  



En moments com els actuals, amb una forta crisi econòmica, les dones 
suporten la major part de la càrrega de treball, compaginant treball 
assalariat amb la cura de les persones en l’àmbit familiar. Elaborar i 
aplicar polítiques d’igualtat és per nosaltres un imperatiu perquè és l’eina 
que permet visibilitzar patrons discriminatoris i transformar, a posteriori, 
el model de reproducció de les conductes patriarcals, especialment en les 
noves generacions. 

Davant d’aquesta situació des de l’Ajuntament promourem la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, el reconeixement de les experiències, els 
coneixements i les aportacions de les dones a la ciutat, la paritat i la 
transversalitat de gènere, i treballarem perquè les dones formin part dels 
òrgans de decisió. 

Cal incidir sobretot en les generacions més joves, que representen la societat 
del demà, per tal de canviar les tendències i dinàmiques de subordinació i 
control que sovint assumeixen sense adonar-se’n. 

La maternitat encara suposa sovint la renúncia de les dones a la promoció en el 
seu àmbit laboral; tenim àvies i avis sovint sobrecarregats que assumeixen 
gran part de la cura dels néts. Calen polítiques públiques de conciliació que 
faciliti compaginar la maternitat i la paternitat amb la feina, que acosti els 
serveis públics a les famílies, com ara les escoles bressol, així com la 
racionalització dels horaris laborals. 

Les dones que pateixen qualsevol tipus de la violència masclista han de rebre 
tota l’atenció, suport i acompanyament per tal que puguin refer les seves vides. 

Malgrat les competències municipals són limitades, hi ha marge per actuar en 
aquest àmbit: 

 Treballarem transversalment en tots i cadascun dels departaments de 
l’Ajuntament. No pot ser que les polítiques d’igualtat es facin només des 
de la Regidoria de la Dona, cal ser coherent amb els criteris marcats en 
totes les àrees de l’administració. 

 Enfortirem la tasca del CIRD (Centre d’informació i recursos per a les 
dones) i el SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a la Dona) i els 
dotarem de més recursos tot introduint actuacions orientades, també, a 
la identificació i prevenció de conductes violentes físiques i 
psicològiques. Pararem especial atenció a la situació, generalment més 
vulnerable, de les dones nouvingudes. 

 Cal visibilitzar els elements discriminatoris que sovint ens passen per alt. 
Per exemple: publicant els Pressupostos amb perspectiva de gènere, 
discernint la despesa dels pressupostos municipals segons a qui es 
destina finalistament. 

 Continuarem la implantació del Pla d’Igualtat, fent un estudi i valoració 
dels aspectes en què s’ha avançat i en els que no, per tal de millorar i 
corregir estratègies. Cal formar els treballadors/es públics en la pràctica 
inclusiva, llenguatge no sexista, identificació d’estereotips… 



 Farem campanyes de sensibilització regularment per combatre 
problemàtiques específiques. Per exemple: als instituts, contra la 
violència sexista o de salut sexual per evitar embarassos no desitjats; 
amb els col·lectius de dones grans per la prevenció en salut, etc. 

 Estimularem i impulsarem polítiques de conciliació de la vida laboral i 
familiar en les empreses del municipi. 

 Potenciarem la participació de les dones en el teixit associatiu de la 
ciutat. Per exemple: tenint en compte els criteris de paritat en les juntes 
a l’hora d’atorgar subvencions 

 Cal impulsar la formació laboral i la incorporació al mercat de treball 
en aquells sectors tradicionalment masculinitzats, i per això la 
EMFO és una bona eina per fer-ho possible. 

 La tasca de les dones, d’avui i del passat, sovint passa desapercebuda. 
És important fer-la més visible, per exemple en el nomenclàtor dels 
carrers de la ciutat o en les distincions a ciutadans, per tal de generar 
processos d’empoderament personal i col·lectiu. 

 Potenciarem les xarxes de solidaritat entre dones generant un espai de 
confluència i intercanvi d’experiències, coneixements i estratègies, 
partint de les associacions de dones que tenim avui i promovent també 
la implicació i organització de dones joves. 

  

RESPECTE PER A LA DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL 

Estimar lliurement 

Al llarg dels últims anys, al nostre país s’han produït canvis 
transcendentals en la normalització de la diversitat afectiva i sexual i que 
ha significat un notable avenç en el reconeixement dels drets de 
ciutadania de les persones LGBT: lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals. Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, 
pública i privada, sense marginacions ni discriminacions, per això cal 
assegurar els drets fonamentals dels gais i lesbianes, millorar els drets 
dels diversos models de família i fomentar la normalització social. D’altra 
banda, cal resoldre el greuge que les persones transsexuals tenen 
plantejat, assegurant-los el dret a viure plenament la seva identitat de 
gènere. Per això, des de les administracions cal garantir aquest dret, 
també des de l’Ajuntament de Mollet, i promocionar el respecte a la 
igualtat de tracte, així com oferir els serveis que cada persona necessiti 
d’acord amb les seves condicions individuals i col·lectives. 

 Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o 
tranfòbiques a la ciutat. Vetllar perquè no es produeixin actuacions 
discriminatòries als centres escolars ni a les empreses. 

 Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte 
la diversitat de models de família. 

 Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTB, amb 
l’objectiu de lluitar contra situacions familiars conflictives, l’assetjament 



social/escolar i altres formes de violència per raó d’orientació sexual o 
identitat de gènere. 

 Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i 
sexual, tot assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les 
accions de formació i d’informació sobre salut sexual. 

 Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte 
de la diversitat sexual i afectiva i de models de família. 

  

POLÍTIQUES PER AL JOVENT (JERC) 

El jovent, present i futur 

Les accions polítiques a la ciutat són poc productives. A més, considerem que 
en l’àmbit de joventut no es dedica atenció suficient ni es satisfà les necessitats 
que el jovent del poble té. És per això, que des de les joventuts d’esquerra a 
Mollet fem un seguit de propostes per tal que la regidoria millori. El jovent 
apostem per una regidoria més participativa, on els joves tinguin la seva veu i 
puguin expressar les seves idees i inquietuds. Creiem que la figura 
representativa ha d’estar prop dels joves i escoltar-los, mantenint una 
comunicació oberta ja que són el futur de la ciutat. 

  

EDUCACIÓ  

L’educació és l’eix vertebrador per al desenvolupament de qualsevol societat, 
per tant, ha de ser una de les màximes prioritats en la política municipal. Volem 
aconseguir un país amb una escola pública de qualitat, laica, en català i 
coeducadora. Per això, hem de començar a treballar des de l’Ajuntament, que 
és l’administració més propera a la ciutadania, que és la que garanteix la 
cohesió social a través de la inclusió en tots els aspectes. 

  

L’educació és la millor eina per trencar amb la perpetuació dels rols de gènere i 
classe i és per això que els ajuntaments hem de donar resposta a aquelles 
necessitats locals concretes per tal de lluitar en contra de les desigualtats i 
procurar una educació el màxim d’ equitativa, no sexista i socialment justa. 

  

Per això des de JERC Mollet proposem diferents temes: 

  

 Augmentar els espais de les aules d’estudi, sobretot en èpoques 
d’exàmens, per a poder aforar la màxima quantitat de gent possible. 



 Ampliar els horaris d’estudi setmanals. Proposem l’obertura de les zones 
d’estudi habilitades, el tancament d’aquestes entre setmana més tard i 
obrir els caps de setmana. 

 Crear un espai educatiu cooperativista: habilitar una sala d’estudi on 
diferents persones de la ciutat puguin rebre i aportar coneixements a la 
resta, de manera altruista per tal de promoure l’ajut mutu entre les 
persones. 

 Conscienciar els joves de temes més diversos i de maneres més 
motivadores que les actuals a partir de programes més enriquidors i de 
temes de tots els àmbits socials com les diferents realitats sexuals 
(LGTB), el perill en les xarxes socials, l’assetjament escolar i la violència 
de gènere en les diferents edats i en les seves diferents etapes. A més 
ens agradaria realitzar aquestes reunions educatives en altres centres a 
més dels escolars per tal que arribessin de diferents maneres als joves i 
que pogués ser més fàcil i menys pesada la transmissió dels 
coneixements com per exemple a les associacions de la ciutat on el 
jovent hi estigui implicat. 

  

  

OCI  

L’oci és un espai fonamental dins la vida del jovent i és un compromís 
primordial garantir a tots els ciutadans una oferta lúdica i de lleure de qualitat, 
cívica i responsable. En una societat cada dia més conscienciada en la defensa 
dels seus drets, les JERC també reivindiquem l’oci com un àmbit que ha de 
permetre, des de la igualtat i unes pautes adequades, desenvolupar i realitzar 
en condicions de llibertat les activitats de lleure que cadascú consideri millors. 
És també necessari recordar que l’oci és un gran actiu en les polítiques socials 
i econòmiques, i les JERC volem aprofitar aquest espai per aprofundir en els 
valors irrenunciables de la igualtat i la justícia social. 

Per això, les JERC proposem: 

Obertura d’un espai públic i jove on es facin activitats lúdiques, educatives i 
ocioses. Amb l’obertura d’aquest centre es potenciaria la implicació del jovent 
en les activitats de la ciutat i es millorarien les relacions entre jovent i adults. A 
més, aquest centre hauria de ser un punt de trobada entre totes les entitats 
juvenils per tal de compartir idees i necessitats. Ens agradaria també que en 
aquest centre s’hi realitzarien diferents activitats com: 

 La promoció del voluntariat a la ciutat per a poder realitzar activitats. 
 Fer un punt de trobada dels joves on puguin desenvolupar activitats 

autogestionades. 
 La proporció un horari nocturn per tal que els joves s’hi puguin trobar i 

relacionar-se. 

  



MOBILITAT 

Desplaçar-se als llocs d’estudi, de treball i de lleure és una necessitat bàsica 
del jovent i cal fomentar que es faci d’una manera sostenible, atractiva i 
econòmica. Per això, la potenciació de la xarxa de transport públic i la promoció 
de vehicles no contaminants han de marcar la política de mobilitat als nostres 
municipis i comarques. 

És per això que des de les JERC ens plantegem: 

 Poder dur a terme una segona línia de bus en sentit contrari , per a que 
aquest pugui ser dinàmic, escurçar el temps de viatge i englobar llocs no 
representats en aquest moment. 

 Ampliar les zones per on poder anar amb bicicleta, i altres transports 
com patins, “skateboard” i demés. Això promouria l’ús alternatiu d’aquest 
mitjans ecològics d’una manera ordenada i cívica dins de la ciutat. 

  

ESPAI NATURAL 

Hem d’entendre l’entorn natural com un espai de treball, d’oci, de coneixement i 
de socialització, sempre des del respecte envers el medi. A Mollet tenim l’espai 
de Gallecs el qual cal conservar i donar a conèixer. Per això des de les JERC 
de Mollet proposem: 

 Promoure activitats esportives juvenils al parc natural de Gallecs, per tal 
de donar-lo a conèixer com a entorn turístic i de coneixement. 

 Prestigiar i fomentar les professions desenvolupades al medi rural de la 
ciutat. 

 Ajudar empreses i cooperatives de serveis agrícoles, ramaders i 
forestals. 

 Promoure l’activitat agrària a les zones urbanes i periurbanes per tal de 
donar la oportunitat a la ciutadania d’adquirir aliments de proximitat. 

POLÍTIQUES PER AL RESPECTE ANIMAL  

Una societat avançada respecta i dignifica els animals 

  

Fins avui hem tingut unes polítiques municipals que han vist els animals 
(bàsicament gossos i gats) com un problema. Hi ha hagut campanyes 
municipals sobre els excrements (que efectivament són un problema) 
però mai campanyes de sensibilització en positiu (animals de companyia 
= socialització i millor qualitat de vida).  

El diàleg amb el món animalista de Mollet ha estat poc fluid i sempre des 
de la desconfiança. No s’ha primat crear polítiques conjuntes i no s’ha 
confiat en un col·lectiu que està fortament organitzat i conscienciat. 



Cal una nova cultura, instigada des de la institució, de l’’estima i l’afecte 
als animals domèstics. Aquest canvi cultural ha de servir per entendre 
que com a societat els animals tenen un component de cohesió i de 
socialització molt important.  

  

Treballarem per la dignificació i el respecte de la vida dels animals, amb qui 
compartim tant els espais urbans com els rurals o naturals. 

 Promourem programes educatius proteccionistes i de tinença 
responsable adreçats als escolars. Calen sinergies entre la societat i els 
animals domèstics: 

 tasques a les escoles on s’ensenyi i es conscienciï els infants de les 
coses bones que aporten els animals domèstics ben cuidats. 

 Activitats amb animals a espais com poden ser les residències de la gent 
gran o als instituts i escoles de discapacitats, ja que els beneficis del 
gaudi i de la tinença d’animals són molt grans. (Hi ha experiències en 
aquest sentit molt interessants en altres ciutats). 

 Col·laborarem en l’organització d’una Fira Animalista Anual a Mollet 
(per exemple al Parc de Can Mulà) amb una data fixa. 

 Calen espais per a gossos per poder córrer i estar amb altres gossos, 
que han de disposar dels serveis necessaris i d’una neteja periòdica per 
garantir-ne el bon estat. Hi ha la possibilitat d’espais que es poden cedir i 
cuidar de manera conjunta. Estudiarem també la possibilitat de crear 
espais comuns (a parcs o altres zones) on compartir espais entre 
persones i gossos. 

 Habilitarem un espai a la web municipal pels animals perduts i en 
adopció, per la normativa de tinença responsable, per consells, per 
contactes en cas d’urgència… Estudiarem incloure dins la programació 
de Vallès Visió i Ràdio Mollet programes de contingut animalista. 

 Traslladarem la gestió dels animals domèstics de la Regidora de Salut a 
la Regidoria de Medi Ambient i assignarem un tècnic responsable 
d’aquesta gestió. 

Elaborarem programes transversals per socialitzar la necessitat de l’adopció, 
el no-abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia. 

 Calen campanyes públiques d’adopció dels animals; un treball conjunt 
amb veterinaris i entitats de la ciutat. 

 Destinarem els recursos econòmics fruit de la taxa d’inscripció al cens 
d’animals i de sancions per tinença incorrecta d’animals a la gestió dels 
animals domèstics de Mollet. 

 És molt important la implantació de xips als animals domèstics i les 
campanyes d’esterilització que en dificulten l’abandonament. 
Treballarem conjuntament amb els veterinaris locals (Movet, Manescalia, 



Sant Antoni Abat, Maskotia, Dogsi, Consultorio Mollet i Anavets) per tal 
d’organitzar una campanya anual d’esterilització (+xip) a baix cost per 
animals de propietaris censats a Mollet. 

 Hi ha d’haver una formació específica de la Policia Municipal i a tota 
l’estructura pública sobre animals de companyia i cal un treball d’equip 
entre Policia, Ajuntament i entitats animalistes. 

 Cal establir un protocol clar de recollida d’animals perduts i d’animals 
morts. La Policia ha de tenir lector de xips per poder avisar els 
propietaris. 

 Control de colònies de gats de carrer. Cal tenir polítiques de castració i 
de control sanitari i de seguretat d’aquestes colònies ja que d’aquesta 
manera es tornen colònies sanes. Cal tenir present i treballar al costat 
dels ciutadans que cuiden d’aquestes colònies. 

 Treballar amb mètodes que incloguin sistemes anticonceptius pel control 
de les colònies de coloms i estudi d’alternatives de control sense mort 
per qualsevol altre animal (porcs senglars, conills, cotorres,….). 

  

Recolzarem l’associació protectora d’animals de Mollet, per a que disposin 
de la cessió d’un equipament municipal i d’una dotació econòmica per a poder 
assumir les despeses d’alimentació i atenció veterinària mínima, a fi de que no 
depengui només de les donacions de voluntaris. 

 Estudiarem la possibilitat de fer un refugi per a animals a Mollet en 
coordinació amb la Protectora, per la qual cosa caldria cedir un espai 
que gestionessin les mateixes entitats animalistes. 

 Tenim una clara conscienciació que cal una feina conjunta entre la 
institució i el món animalista de la ciutat. Si hi ha gent que s’estima, que 
s’associa i que fa feina altruista per als animals i per a la ciutat cal estar 
al seu costat i treballar colze a colze. 

  

Vetllarem pel compliment normatiu actual de la tinença responsable i dels 
drets dels animals. 

 Cal una regulació específica a les ordenances municipals per sancionar 
a qui faci mal als animals, així com per prohibir els collarets amb punxes 
i el mal ús dels collars d’ofec. 

 Control i registre d’armes, llicencies i gossos de caça del municipi. 
Control d’aus de rapinyaires domèstiques, de caça il·legal amb paranys 
d’ocells i altres animals, així com de la cria il·legal i del comerç il·legal 
d’animals. 

 Inspeccions periòdiques i control de les botigues de venda d’animals i de 
les instal·lacions dels criadors autoritzats dins del municipi. 

 Prohibició de la venda ambulant d’animals al mercat setmanal o en 
qualsevol esdeveniment públic. 



 


