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TRANSPARÈNCIA, RECURSOS HUMANS I OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC). 

Les eleccions municipals són una oportunitat per reforçar el republicanisme i per posar en valor la 
importància del món local en l’estratègia de construcció i implementació de la República. 

Cal seguir enfortint la democràcia, amb uns governs ètics, oberts, transparents i participatius. 
Nosaltres també estem cansats del descrèdit de la política i la desafecció de la ciutadania. Tornem a 
creure-hi. 

El diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments 
republicans. La ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les polítiques locals. 
La ciutadania al centre de la governança: transparents, ètics i oberts. 

Volem potenciar l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups. Volem preservar la 
integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de 
tothom al servei de la igualtat d’oportunitats. 

La gent d’Esquerra Republicana, a diferència d’altres partits, considerem l’empoderament ciutadà i la 
democràcia participativa com a eines determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del 
republicanisme: repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible i obrint la democràcia 

PROPOSTES: 

1. Gestions administratives a través de mitjans electrònics. Fer possible la 
gestió de qualsevol tràmit administratiu per part de la ciutadania o les empreses a 
través del web de l’Ajuntament (instàncies, pagaments de taxes...), així com 
resoldre dubtes on-line (xat). 

2. Un Portal de Transparència més accessible. És una garantia de bon Govern i 
una demostració de l’optimització dels recursos disponibles la publicació de 
l’evolució dels comptes municipals i dels acords municipals. 

3. Reforma i adequació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest 
document és la normativa bàsica d’organització i funcionament de l’Ajuntament i 
fa gairebé dues dècades que no s’ha revisat a fons. Creiem que en 20 anys la 
ciutat ha canviat molt i és necessari reformar-ho. 

4. Potenciar la figura del Regidor de Barri. Cada barri de Barberà té un Regidor 
de referència encarregat de vehicular les demandes del veïnatge i les associacions 
a la resta de Govern. És cert, però, que aquesta figura ha estat molt invisibilitzada. 
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BENESTAR SOCIAL 

La societat barbarenca s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, en què tots els ciutadans i 
ciutadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb capacitat de participació social. Hem 
de construir una societat diversa, plural, heterogènia i al mateix temps cohesionada, i ningú n’ha de 
quedar exclòs per raons econòmiques, socials, de gènere, d’origen, etc. 

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats socials, per la qual cosa 
les persones riques cada cop ho són més i les persones més vulnerables cada vegada estan en una 
situació més propera a la pobresa o al llindar. Per tant, Barberà s’ha de caracteritzar per combatre la 
pobresa i implementar mesures que evitin que les persones que estan en risc d’exclusió social caiguin 
en la pobresa estructural. Els serveis socials com a eix central de la política. 

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 tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, tinguin les 
mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més 
bàsics. També ha de garantir el dret a viure en família. 

No hem de permetre la malnutrició infantil i hem de combatre el bullying i el maltractament envers 
infants i adolescents.  

És important deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió en les 
persones” com un element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones 
beneficiàries. De la mateixa manera, cal deixar de parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a 
situacions” o equivalents. 
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PROPOSTES 

1. Implementar progressivament la tarifació social. A les taxes i preus 
públics per accedir als serveis que presti l’Ajuntament en el marc d’una 
política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment 
responsable. Ha de pagar menys qui menys tingui. 

2. Aplicarem la Llei 24/2015, contra l’emergència habitacional i la 
pobresa energètica. Ampliarem els recursos pressupostaris necessaris 
perquè cap barberenc/a tingui problemes per tenir un habitatge digne, 
alimentar-se en condicions o pagar els rebuts de llum, aigua i gas. 

3. Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Donarem a conèixer aquesta 
línia de suport a situacions de vulnerabilitat, impulsat pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Família, per garantir que tots els ciutadans de 
Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al 
manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de 
convivència.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, HISENDA, EMPRESA I TURISME 

Tenim per davant el repte de fer de Catalunya el motor econòmic del sud d’Europa a la Mediterrània. 
Cal construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, aprofitant el talent humà a partir de 
la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a 
corregir les desigualtats socials. 

El desenvolupament econòmic, nosaltres l'entenem com les accions sostingudes en el temps, 
concertades pels responsables polítics i les comunitats per tal de millorar el nivell de vida, l'expansió 
econòmica i el capital humà de la nostra ciutat i, que han de proporcionar benestar econòmic i social 
a les persones. Aquestes accions han d’involucrar diverses àrees, incloent les infraestructures 
bàsiques, la competitivitat, la sostenibilitat, la inclusió social, la salut, la seguretat, l'alfabetisme, i 
altres iniciatives. En aquest marc, proposem restructurar la regidoria de Desenvolupament 
Econòmic, per dotar-la de les eines i l'estructura necessària per donar resposta a les necessitats 
d'una ciutat industrial com és la nostra. 

L’economia a Barberà ha de tenir la capacitat i estar preparada per competir amb la globalització. 
Per això, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes, invertir 
contínuament en R+D+i, disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al finançament 
assignant recursos per potenciar nous sectors productius i creant les condicions per al 
desenvolupament d’ecosistemes empresarials que propicien l’activitat econòmica, reduir els costos 
energètics, impulsar la internacionalització, etc., convertint-se en un país TIC avançat i innovador. 

En un entorn de competència global, guanyar competitivitat és essencial si volem assolir una millora 
dels salaris. És molt important que les administracions acompanyin empreses, treballadors i actors 
econòmics en aquesta transició d’una indústria clàssica cap a una indústria intel·ligent que adopti la 
digitalització com a eina de millora de la productivitat. Aquesta indústria intel·ligent també ha de 
permetre assolir millores en termes ambientals, en les condicions laborals dels treballadors i una 
personalització de la producció més gran segons les preferències dels consumidors. 

El desig d’oferir un futur millor per a les properes generacions és un gran repte d’Esquerra 
Republicana, i alhora, és una oportunitat per al nostre sistema econòmic i, per extensió, per al nostre 
teixit empresarial. Saber transformar els reptes de la sostenibilitat ambiental en un canvi en el model 
industrial és un dels pilars de l’economia del nou país. 

PROPOSTES: 

1. Treballar amb la banca ètica cooperativa. Que impulsa activitat de 
desenvolupament social, com l’educació, el comerç just, el Medi Ambient o les 
energies renovables. No accepten finançament de l’industria armamentística o 
nuclear, a més de ser un exemple de transparència amb els seus projectes. 

2. Impulsar una Assemblea Industrial Municipal. Un lloc de trobada entre 
empresaris, treballadors i Ajuntament per compartir sinergies i analitzar les 
demandes i necessitats de la indústria barberenca. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunitat%22%20%5Co%20%22Comunitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nivell_de_vida%22%20%5Co%20%22Nivell%20de%20vida
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansi%C3%B3_econ%C3%B2mica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansi%C3%B3_econ%C3%B2mica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura_b%C3%A0sica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura_b%C3%A0sica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Competitivitat%22%20%5Co%20%22Competitivitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sostenibilitat%22%20%5Co%20%22Sostenibilitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3_social
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salut%22%20%5Co%20%22Salut
https://ca.wikipedia.org/wiki/Seguretat%22%20%5Co%20%22Seguretat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alfabetisme%22%20%5Co%20%22Alfabetisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunitat%22%20%5Co%20%22Comunitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nivell_de_vida%22%20%5Co%20%22Nivell%20de%20vida
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansi%C3%B3_econ%C3%B2mica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansi%C3%B3_econ%C3%B2mica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura_b%C3%A0sica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura_b%C3%A0sica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Competitivitat%22%20%5Co%20%22Competitivitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sostenibilitat%22%20%5Co%20%22Sostenibilitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3_social
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salut%22%20%5Co%20%22Salut
https://ca.wikipedia.org/wiki/Seguretat%22%20%5Co%20%22Seguretat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alfabetisme%22%20%5Co%20%22Alfabetisme
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3. Impulsar l’Àrea Vallès, de la mà de la CECOT. Com un espai de treball i 
consens per articular conjuntament el territori i trobar l’encaix amb la gran 
Barcelona que, per la suma de voluntats, multipliqui els resultats en benefici 
de tots els que vivim i treballem al Vallès. 

4. Construcció d’un pàrquing per a camions i un àrea de descans per a 
transportistes. Això permetrà dignificar les condicions dels xòfers, 
concentrar tots els camions en un mateix espai i evitar el seu aparcament pels 
carrers de la ciutat. 

5. Seguiment del deute d’altres Administracions. Farem un seguiment 
exhaustiu i reclamarem periòdicament aquestes quantitats als organismes 
corresponents.  

6. Aprofitar els recursos d’altres administracions. Acollir-nos a totes 
aquestes subvencions i recursos que administracions com la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal o l’Àrea Metropolitana de Barcelona posi a la 
disposició dels municipis, i que suposen un estalvi molt important pels 
comptes municipals. 

7. Mantenir i enfortir el nostre teixit industrial. La nostra ciutat es 
caracteritza per tenir un teixit industrial molt ric i amb molt de potencial. Cal 
cuidar i potenciar els polígons (PAE). 

8. Polítiques innovadores a través de la concertació publico-privada. Amb 
l’objectiu de millorar els nostres polígons, fer créixer l’activitat econòmica, la 
creació d’ocupació i les relacions entre el teixit industrial i les institucions 
municipals. 

9. Programa Impulsa’m. Creació d’unes línies d’ajuda a les empreses que 
contractin persones aturades durant un mínim d’1 any. L’Ajuntament de 
Barberà assumirà el 50% dels costos de contractació per l’empresa (inclosos 
els de la Seguretat Social). 

10. Empreses eficients. Oferirem a les empreses del nostre municipi un 
assessorament tècnic en matèria de consum i emissions. 
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11. Marca BdV. Impulsar el potencial de la nostra ciutat i estudiar les 
infraestructures i serveis necessaris per atreure empreses d’alt valor afegit 
aprofitant la proximitat i bona comunicació. 

12. Desenvolupament de Plans d’Ocupació. Amb l’objectiu d’oferir 
oportunitats de treball a les persones aturades de la nostra ciutat, enfocat cap 
a la millora dels espais públics, equipaments municipals i la rehabilitació del 
patrimoni arquitectònic 

13. Relacions empreses-Ajuntament. Establirem i mantindrem una 
comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al 
municipi, a fi de detectar possibles empreses en crisi. 
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PROPOSTES: 

1. Crear la Junta de Comerciants de Barberà del Vallès. Un espai on les 
associacions de comerciants, l’Ajuntament i les Associacions de Veïns es reuneixin 
periòdicament per fer un seguiment de les necessitats i demandes.  

2. Evitar taxes d’obertura excessives. Evitarem que les petites i mitjanes 
empreses, així com els negocis local, hagin d’assumir unes taxes excessives. 
Posarem facilitats i no traves.  

3. Subvencions. Destinades a millorar la imatge dels comerços de la ciutat com per 
exemple, la il·luminació i els aparadors.  

4. Llicències. Simplificarem i agilitzarem els tràmits de concessió de llicències.  

COMERÇ 

Hem de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, que els 
faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i cíviques del 
municipi. Un model que garanteixi la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i 
eficient. 

La localització dels establiments comercials s’ha de produir preferentment dins les trames urbanes 
consolidades, llevat de les activitats les característiques de les quals facin més aconsellable que es 
desenvolupin fora (per la poca freqüència de compra, pel volum de les mercaderies, etc.). 

Des de l’Ajuntament, s’ha de donar tot el suport possible per generar dinàmiques positives que propiciïn 
una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast del sector les eines que 
permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels negocis. 

La funció social del comerç urbà, ajudarà a fer que Barberà sigui més viva, integradora i convivencial, 
perquè se situa en la proximitat de la gent, dóna servei i respon a les necessitats de la població; s’implica 
en la ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, seguretat, 
neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera més 
ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció econòmica i social; 
cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb 
èxit aquesta aparent contradicció. 
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6. Definit un model comercial estratègic. Que identifiqui i potenciï els eixos 
comercials, l’articulació de l’oferta municipal en el context del territori al qual pretén 
donar servei i l’abastiment de les noves àrees de creixement urbà en el mateix terme 
municipal. 

7. Suport a les fires tradicionals i artesanes. Per establir canals de comercialització 
dels productes de la terra. 
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PROPOSTES: 

1. Impuls a la Fundació Barberà Solidària. Hem de fomentar la cooperació 
internacional i la cultura de la pau amb l’objectiu de convertir-nos en una de les 
ciutats més solidaries del país. 

2. Sensibilització. Hem de treballar en totes les vies possibles amb tots els agents 
necessaris per a fomentar la cooperació. 

3. Barberà, ciutat de refugi. Ens adherirem a la Xarxa Internacional de Ciutats de 
Refugi (ICORN) que ofereix abric a escriptors i artistes en risc de persecució, 
assegurant la llibertat d’expressió. 

PAU I COOPERACIÓ 

La crisi econòmica ha afectat els compromisos que països com Catalunya, donants tradicionals d’ajuda al 
desenvolupament, provocant una forta retallada en el finançament per al desenvolupament dels països 
mes empobrits. 

Hem d’aprofitar la riquesa dels ajuntaments per a ser una font primària de la política de cooperació al 
desenvolupament. 

Hem de fer front al discurs de “primer els de casa” que l’extrema dreta ha popularitzat a Catalunya, amb 
l’objectiu d’acabar amb la solidaritat que ens caracteritza. No podem tractat la cooperació i la solidaritat 
com un privilegi. 

La solidaritat no és donar el que ens sobre, sinó compartir el que tenim, la cooperació no és un gest de 
generositat i prestigi, sinó un acte de responsabilitat i coherència. 

15
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PROPOSTES: 

1. Eliminació de barreres arquitectòniques. Hem de facilitar l’accessibilitat i 
la mobilitat de tota la ciutadania, sobretot d’aquelles persones amb més 
dificultats (avis, criatures, persones amb mobilitat reduïda...) tant en la via 
pública com en els equipaments municipals. 

2. Creació de l’Associació de Municipis en Defensa del Riu Ripoll. 
Impulsarem aquesta associació que agrupi a tots els municipis per on passa el 
Ripoll, amb l’objectiu de fomentar el seu desenvolupament, l’adequació per a 
la ciutadania i la realització d’activitats que fomentin la seva conservació i 
cura. 

3. Assignarem un % de l’IBI recaptat a projectes de conservació de la 
natura. Amb l’objectiu de mantenir uns espais verds dignes a Barberà. 

 i artistes en risc de persecució, assegurant la llibertat d’expressió. 

URBANISME I MEDI AMBIENT 

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. 

La generalització dels informes de seguiment de l’execució del planejament previstos a la legislació per 
avaluar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions és un instrument a l’abast dels 
governants per gestionar el ritme de l’urbanisme i corregir decisions quan calgui. 

Dissenyarem un municipi amb veritables espais públics. Hem de liderar la construcció d’un espai cívic 
amb l’objectiu de teixir un espai de convivència real, fet i viscut per la ciutadania tenint en compte la vida 
quotidiana de les persones. No podem continuar fent espais públics neutres i asèptics, projectats sense 
cap valor cívic. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic dels ajuntaments d’Esquerra han de 
donar veu i han de recollir les necessitats de la ciutadania, segons les seves diferències de gènere, edat, 
origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central de la política 
urbanística del municipi. 

Apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, sobre la 
base de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que 
comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de generacions presents 
i futures. 

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. 

17



 

4. Millora de les voreres i l’enllumenat. Amb una actuació preventiva i no 
pal·liativa que faci agradable passejar pels nostres carrers i sentir-te segur 

. 

5. Substitució de la flota de vehicles públics per altres ecològicament 
sostenibles. Com per exemple, vehicles elèctrics o híbrids. 

6. Farem un seguiment de la qualitat ambiental. Prendrem mesures en 
diferents punts de la ciutat i actuarem en aquelles situacions que ho 
requereixi. 

7. A Barberà, energia verda. L’Ajuntament contractarà tot aquell consum 
energètic possible dels equipaments municipals a cooperatives que treballin 
amb energies d’origen renovable. 

8. CAT 2020 i EU 2030, fem-ho possible. Hem d’assolir un 60% de recollida 
selectiva dels nostres residus a l’any 2020 i fins a un 70% a l’any 2030. 
Treballem al present per salvar el futur. 

9. Reforma i adequació dels plans de manteniment.  El clavegueram ha de 
tenir un manteniment periòdic i no puntual i d’urgència com ha passat 
aquests últims anys. Aquest pot ser font de problemes com inundacions o de 
plagues. 

10. Punts de càrrega per a vehicles elèctrics. L’ús de vehicles elèctrics com 
bicicletes, patinets i cotxes s’ha de fomentar en la nostra ciutat. L’Ajuntament 
ha de facilitar les eines. L’objectiu és reduir la pol·lució i aconseguir una 
Barberà amb menys contaminació. 

11. Fomentar el consum responsable. A través de campanyes de 
conscienciació que facin valorar al ciutadà el cost que té per al municipi les 
fonts d’aigua, la calefacció i els aires condicionats als equipaments municipals. 

18



 

12. Beneficis del reciclatge i la recollida selectiva. Els canvis d’hàbits 
mai son fàcils, però si sabem els grans beneficis que aquests ens podem 
aportar pot ser una motivació extra per assolir-ho. Potenciarem les 
campanyes de sensibilització i informatives del que suposa la recollida 
selectiva i el reciclatge, tant pel medi ambient com per les butxaques dels 
barberencs/ques. 

13. Conèixer la biodiversitat de Barberà. Apropar a la gent la riquesa de 
la fauna i la vegetació de la nostra ciutat en punts concrets com al riu 
Ripoll o el bosc de Can Gorgs. 

14. Cuidem els nostres boscos i jardins. Signarem un conveni amb 
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del Vallès Occidental i 
organitzarem jornades de neteja de boscos i jardins de Barberà. Entre 
tots i totes hem de cuidar els nostres espais naturals. 

15. Elaborar una Ordenança Municipal de Protecció del Medi Natural. 
Que sigui una eina que ens serveixi per a protegir i defensar les nostres 
zones verdes i paisatges. 

16. Horta Municipal. Defensem un model d'horta de caràcter social i per la 
ciutadania que vulgui conrear un hort amb destinació a l’autoconsum. 
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7EDUCACIÓ 
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PROPOSTES: 

1. Noves ajudes per a les escoles bressols. Estudiarem noves línies d’ajuts 
econòmics a les famílies que facin ús de les escoles bressols municipals 
segons les rendes familiars. 

2. Millora de l’atenció a la diversitat. Treballarem per fomentar els projectes 
d’acompanyament dels infants amb NEE i la participació en activitats 
extraescolars com un més. 

3. Assumir el cost de les activitats de natació i escacs. Actualment, es duen 
a terme en horari lectiu a les escoles de la nostra ciutat i creiem que no les 
han d’assumir les famílies. 

4. Garantir la doble consergeria i l’augment de persones vetlladores a 
totes les escoles. Per a les escoles és imprescindible la figura de la persona 
conserge si volem donar un servei de qualitat, i l’augment de persones 
vetlladores perquè l’alumnat amb necessitats educatives especials es senti 
acompanyat. 

EDUCACIÓ 

Com a gent d’ERC portem al nostre ADN la defensa de l’escola pública, una escola de tots i per a tots. 
Pensem que s’ha de lluitar contra les discriminacions i hem de fomentar el respecte i valorar la diversitat 
per preparar la nostra joventut a viure en una societat diversa i en constant canvi. Per tots aquests 
motius, el nostre programa defensa l’atenció a la diversitat i la seva millora, a través d’acords amb les 
AMPAS/AFAS i la FBP perquè l’alumnat amb necessitats educatives especials tingui més vetlladors i 
vetlladores al seu costat, perquè per treballar la part més humana a l’escola calen més persones! 
Un projecte educatiu que garanteixi el dret a l’educació per a tothom i que, prenent com a 
fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educació gratuïta i de qualitat.  

El model d’institut-escola és una possible solució per a la problemàtica educativa a la nostra ciutat. 
Aquest és un model de garanties per al nostre municipi, un model de prestigi que proporciona uns grans 
beneficis pedagògics i compta amb una bona valoració per part de les famílies i el professorat. 

Un nou model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat 
d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels resultats educatius i en el qual la 
Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema 
productiu. 

Necessitem un model de Formació Professional que consideri les necessitats formatives del 
sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat de Barberà 
i de la cohesió social, integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua. 
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5. Millora del manteniment de les escoles. A través de plans d’ocupació 
impulsats per la Fundació Barberà Promoció que obri les portes a persones 
en atur a que puguin realitzar aquestes tasques. 

6. Potenciarem la coeducació. Com a acció educativa fonamentada en el 
reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, 
independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real 
d’oportunitats. 

7. .Construcció d’un nou equipament. On hi tinguin cabuda tot tipus 
d’activitats formatives com l’Escola d’Adults, els cursos del Servei Local de 
Català, cursos d’idiomes, nous cicles formatius, etc. 

8. Igualtat d’oportunitats. Augmentarem el suport a les famílies per 
assegurar les mateixes oportunitats en l’adquisició de material escolar, les 
sortides, els serveis de transport i llibres de text. 

9. Escoles, pel comerç just. Proposarem a les escoles que s’adhereixin a la 
Xarxa d’Escoles pel Comerç Just que té com a objectiu principal introduir 
els principis i valors del comerç just i el consum responsable dins el 
currículum escolar de les escoles. 

10. Patis oberts. Obrirem els patis de les nostres escoles en horari no 
lectiu per a que els nostre infants puguin jugar i gaudir en un espai 
protegit, acompanyats de monitors que dinamitzin l’espai. 
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11. Lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament. 
Implementarem propostes d’intervenció proactives en la lluita contra aquesta 
xacra. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter 
exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits. 

12. Apostem per l’Institut-Escola. Confiem en el model com a centre públic que 
imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundària. L’institut 
escola és la fórmula més adequada per garantir un itinerari formatiu coherent i 
de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre 
l’ensenyament infantil i primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra. 

13. Suport a les AMPAS i AFAS. Donarem suports específics a les escoles de 
mares i pares. 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. 

14. Potenciar la col·laboració amb les associacions juvenils de l’educació en el 
lleure. Abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar 
correctament: reconeixement, finançament i espais. 
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PROPOSTES: 

1. Assegurarem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del 
municipi. Una passa vital per assegurar la igualtat de gènere i 
evitar els sostres de vidre i la bretxa salarial entre homes i dones. 

2. Observatori contra l’Homofòbia. Establirem un conveni entre 
l’Ajuntament i aquesta entitat que reculli els drets i deures d’aquest 
col·lectiu i lluitarem per la prevenció de l’homofòbia. 

3. Combatem les violències masclistes. Treballarem per la 
prevenció, l’atenció i detecció i la violència masclista en totes les 
franges d’edat. 

4. Suport i reconeixement a les entitats feministes de la ciutat. 
Es un orgull per Barberà tenir una representació tant nombrosa 
d’entitats feministes que lluiten contra les violències masclistes i la 
desigualtat entre homes i dones. Mereixen tot el respecte i suport 
per part del Govern municipal. 

5. L’espai públic des de la perspectiva de gènere. Pensarem i 
dissenyarem la manera que es puguin aconseguir espais integradors 
amb usos i activitats diverses, intergeneracionals i que fomentin la 
presència de gent diversa, i que facilitin la mobilitat i el 
desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. 

6. Vincularem el disseny urbà i la violència masclista. Per evitar 
entorns i elements que provoquin inseguretat per a les dones, 
eradicant la percepció d’inseguretat en els espais públics, garantint 
la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts. 

IGUALTAT 
Barberà del Vallès ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots 
els àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de 
dependència per raons socioeconòmiques. 

La bretxa o discriminació salarial es manté a l’entorn del 25% (cobren una quarta part menys que els 
homes per fer el mateix treball); assumeixen més del 80% de la parcialitat –no desitjada– en les jornades 
laborals per poder tenir cura d’infants, gent gran i dependents; pateixen una taxa d’atur superior a la 
dels homes; tenen dificultats d’accés a la progressió en la carrera professional, etc. Tot això impacta en 
unes pensions d’una mitjana del 35% inferiors a les dels homes al final de la carrera professional, i l’atur, 
la precarització i fins i tot la pobresa per a dones treballadores
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PROPOSTES: 

1. Creació de la Regidoria dels Drets dels Animals. Un àrea on des de 
l’Ajuntament es posin mesures que ajudin i acompanyin a la ciutadania en el 
respecte cap als animals i en contra de la violència cap a ells. Crearem un numero 
de telèfon per denunciar casos de maltractament animal i rebre informació de 
protectores i veterinaris més propers. 

2. Fomentar l’esterilització i el control de les colònies. Treballarem per a tenir 
les colònies de gats controlades, així com l’esterilització d’aquestes. 

3. Formació amb Policia Local i revisió del Protocol d’actuació amb animals 
abandonats. Treballarem per crear un protocol que formi al cos de Policia Local 
perquè sàpiguen que fer en qualsevol moment. 

4. Impuls d’ajuts econòmics per l’assistència veterinària. S’obrirà una línia 
d’ajuts per a sufragar l’assistència veterinària a les famílies amb més dificultats 
econòmiques que tinguin animals al seu càrrec. L’objectiu és cobrir les despeses 
necessàries per les vacunacions obligatòries, desparasitar o intervencions 
urgents. 

DRETS DELS ANIMALS 

Les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els animals, el seu 
reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. 

Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una societat 
més sensible, responsable i respectuosa i que repercuteix positivament a la salut i a la vida de les 
persones. En definitiva, una comunitat que els respecta, els estima, els acull i els integra esdevé una 
societat més completa, sensible i cohesionada. 



 

5. Potenciar l’ajuda i el suport als tenidors de mascotes per a la 
millora de la salut.  

6. Donar visibilitzat a les gosseres.  Facilitar a la població un llistat 
de les gosseres més properes així com el seu contacte. 

7. Suport i reconeixement a les entitats animalistes de la ciutat. 
Informar i comunicar de les accions que duguin a terme i oferir tot el 
suport possible des de l’Ajuntament 

8. Campanyes informatives i de sensibilització. Amb l’objectiu de 
que les famílies posin el xip al seu animal de companyia i de 
fomentar les adopcions i no la compra d’animals. 

9. Tallers i teràpies amb especialistes. Amb l’objectiu de fomentar 
els beneficis que comporta la relació i interacció entre animals i 
humans. 

10. Elaborarem o revisarem les ordenances municipals. Amb 
l’objectiu d’adequar-les a una major sensibilització i protecció vers els 
animals.  
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 PROPOSTES: 

1. Policia Comunitària. Implementar aquest nou concepte de Policia Local, 
basat en la relació amb la ciutadania per tal de conèixer l’origen dels 
conflictes i treballar en profunditat la seva prevenció, així com lluitar contra 
la marginació social. Tenir efectius policials a peu per la ciutat fomenta una 
imatge de proximitat amb la ciutadania. 

2. Acabar amb la inseguretat. Treballar per acabar amb aquesta sensació. 
Més presencia policial als llocs especialment vulnerables. 

CIVISME, CONVIVENCIA I SEGURETAT 

Hem de 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. 

A les ciutats i els pobles, 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. 

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. 

Els municipis tenen competències en: espais públics, ordenació i regulació del trànsit de vehicles i 
persones a les vies urbanes, cooperació en la resolució de conflictes privats, compliment dels reglaments, 
ordenances, bans, resolucions i d’altres disposicions i actes municipals, protecció d’autoritats i edificis 
municipals, funcions de protecció civil i protecció del medi ambient, salut pública i subministraments. 

La protecció dels col·lectius més vulnerables, dels minoritaris i dels minoritzats; la lluita contra la 
violència de gènere; la prevenció de la radicalització violenta; l’aprofundiment en la cultura de la 
prevenció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC, són alguns dels 
reptes en què, al marge de l’àmbit competencial, els ajuntaments s’han d’implicar com a institucions més 
properes a la ciutadania també en matèria de seguretat. 

La distribució de competències entre els cossos de policia local i els Mossos d’Esquadra s’articula 
mitjançant convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Departament d’Interior, i té com a màxim 
exponent d’aquesta col·laboració la junta local de seguretat, presidida per l’alcalde. Els convenis 
estableixen la delimitació territorial i la complementarietat de les diverses tasques policials, en funció, 
normalment, de la capacitat operativa de cada cos de policia, sota els principis de cooperació i auxili 
mutu. 
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Millora de la seguretat viària. Realitzar un estudi en profunditat de la 
situació viària a la nostra ciutat que ens permeti identificar els possibles 
punts negres. Regualitzarem l’ús dels patinets elèctrics a la ciutat. 

Reforma de l’Ordenança de Civisme. A través d’un estudi professional que 
analitzi les mancances i les necessitats d’una nova ordenança que s’adapti a 
la realitat de Barberà. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i reduir els 
actes incívics.  

Campanyes de respecte per l’espai públic. A través de campanyes de 
conscienciació cap a la ciutadania, sobretot el jovent a les escoles, i en la via 
pública, per tal de que la ciutadania sàpiga el cost dels elements de la via 
pública (bancs, fanals, senyals…). 

Potenciarem el servei de mediació comunitària. Treballarem en 
coordinació amb la Policia Local per atendre conflictes veïnals i altres 
alteracions de la convivència. 
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PROPOSTES: 

1. Pressionarem l’ICS per millorar el servei a la ciutat. En base a un estudi 
de la situació de l’atenció primària (cobertura, ràtios, temps d’espera...) a la 
nostra ciutat per prendre les decisions necessàries. 

2. Desigualtats zero. Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en 
l’accés a la salut 

3. Aplicarem el pla de lluita contra la obesitat infantil. Que 
desenvoluparem amb la col·laboració dels clubs esportius i els centres 
educatius de Barberà. 

4. Control de la contaminació. Farem un control regular de la contaminació 
acústica i atmosfèrica a la ciutat. 

5. Reforçarem els programes específics de control de plagues. Amb 
l’objectiu de millorar la salubritat en l’espai públic. 

SALUT 

Defensem un model de salut públic, universal, equitatiu i integral, que garantirà la qualitat i serà finançat 
amb recursos públics. 

Garantir que totes les baberencs i barberenques rebran una atenció equitativa en l’accés, però també en 
els procediments, sigui quina sigui la seva ubicació territorial i la seva casuística socioeconòmica (ningú 
ha d’emmalaltir o morir per viure lluny de la ciutat o per haver de decidir entre comprar medicaments o 
aliments). 

El model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en el desenvolupament professional, la recerca 
i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la salut, el benestar social i la 
solidaritat global, alhora que impulsa mecanismes per tal de facilitar la seva translació a la pràctica 
clínica. 
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 PROPOSTES: 

1. Reforma integral del Casal de Cultura. Un espai dedicat única i 
exclusivament al món cultural i associatiu de la ciutat, amb espais de qualitat i 
adaptat a cada activitat. 

2. Creació de l’Escola Municipal de les Arts. Inclourà docència en les arts 
plàstiques i escèniques. 

3. Museu i Arxiu Històric de Barberà. Crearem un espai que serveixi per 
explicar la història mil·lenària de Barberà i crear un arxiu històric i públic de la 
nostra ciutat, així com la seva digitalització per crear un fons online accessible. 

CULTURA I ASSOCIACIONISME 

El discurs neoliberal actual redueix sovint la cultura a una mera indústria de consum l’objectiu principal 
de la qual és aconseguir beneficis o patrocinis per mantenir l’activitat creativa. D’aquesta manera, la 
cultura és sotmesa a unes regles que l’allunyen de les que regeixen altres drets i serveis igualment 
importants com la sanitat, l’ensenyament, les infraestructures o les polítiques socials. Aquesta visió 
utilitarista empobreix la creació, ja que només els productes comercials o que agradin als patrocinadors 
poden veure la llum i també impedeix l’accés igualitari a la cultura, ja sigui per falta de programació a tot 
el país o per una política de preus que esdevé una barrera. 

A l’hora de crear o reformar un equipament cultural, abans d’encarregar el projecte arquitectònic, cal 
tenir dos projectes previs: d’una banda, d’ús i funcionament de l’equipament, i de l’altra, de viabilitat 
econòmica i cost de manteniment de l’equipament. 

En qualsevol equipament, primer cal definir-ne l’ús i l’adaptabilitat a futurs usos i, d’altra banda, cal ser 
molt conscients del cost de manteniment, especialment pel que fa a recursos humans, energia, neteja i 
consum d’aigua. Cal tenir en compte que un disseny arquitectònic posterior pot implicar uns sobrecostos 
de manteniment que facin inviable el funcionament de l’equipament. 

Un projecte de ciutat obert a tothom i del qual totes les persones formin part. Una ciutat 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. Barberà 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. 
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4. La Fira de les Cultures. Organitzar aquesta fira on es trobin representades 
el màxim de cultures possibles que representin la diversitat del país a través 
d’activitats folklòriques, gastronòmiques i artístiques. 

5. Cultura popular i tradicional, símbol de Barberà. Mantindrem i 
promocionarem les activitats lligades a la nostra història i cultura popular. A 
més, farem una recerca de totes aquelles celebracions i festivitats històriques 
de la nostra ciutat que s’han perdut amb el pas dels anys per tal de donar-les 
a conèixer i recuperar-les. 

6. Punt de Suport Associatiu. Amb l’objectiu d’assessorar a les entitats 
normativament, ajudar a resoldre tràmits administratius i realitzar formacions 
per tal de facilitar la seva tasca social. 

7. Consolidar el model d’Escola Municipal de Música. Ha quedat demostrat 
l’èxit formatiu i la riquesa educativa de la nostra Escola de Música. Els més de 

300 alumnes anuals ho demostra. Ara és el moment de consolidar-ho i facilitar 
les eines necessàries per a que millori en qualitat. 

8. Formació continuada a les entitats. Com a fòrmula de mantenir unes 
entitats al dia, actives i amb recursos. 

9. Oferta àmplia de tallers culturals. Posarem a disposició de la població una 
oferta àmplia, diversa i assequible de tallers artístics i culturals. 
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10. Cicles de Cinema. Promocionarem el cinema com a art, programant cicles 
de cinema de tots els temps, cinema d’autor, gèneres, exposicions i cinefòrums, 
en diferents espais de la ciutat. 

11. Recerca històrica de Barberà. Impulsarem els estudis d’investigació sobre 
la nostra ciutat que ens permeti saber més del nostre passat, sobretot en 
espais clau com el Castell de Barberà, Ca n’Altimira, etc. 

12. Barberà Ciutat Cultural. Treballarem juntament amb les entitats culturals  per 
situar a Barberà com a Referent Cultural. La nostra identitat és la Cultura, volem fer 
propostes culturals al país, perquè tenim potencial per ser un referent nacional, i volem 
ser-ho. 
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PROPOSTES: 

1. Aplicacarem les Lleis 24/2015 i 4/2016. Per garantir l’accès a l’habitatge. 

2. Negociar amb entitats financeres per adquirir habitatge social. Hem de 
poder facilitar habitatge a totes aquelles famílies sense recursos, desallotjades 
i amb infants o persones en perill d’exclusió social. El primer pas, negociar amb 
grans tenidors que tenen pisos desocupats a la nostra ciutat i arribar a un 
acord per dedicar-ho a lloguer social. 

3. Multes a les entitats financeres. Si aquest procés de negociació no arriba a 
bon port, l’Ajuntament tramitarà importants sancions econòmiques a aquestes 
entitats que es neguin a posar en lloguer socials els seus pisos que portin 
buits més de dos anys. 

HABITATGE
El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’Estat del Benestar. Tan important per a les persones 
com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. 

El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la determinació de les 
desigualtats i l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin la reproducció de les circumstàncies 
que van portar a la bombolla immobiliària i els seus efectes socials col·laterals en el futur. Tenim el repte 
de millorar l’actual ràtio del cost de l’habitatge en relació amb la renda disponible de les famílies i de 
prevenir tensions de preus de factors de demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge. 

Tot i això, sempre és en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on hi 
ha teixits urbans degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, entramat 
d’interessos pocs clars, sobreocupacions de pisos i la problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge 
per execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al pagament del lloguer. 

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en 
un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per 
a Esquerra Republicana l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per 
l’habitatge de les famílies que poden perdre’l, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat i no un valor 
de mercat. També cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que 
l’administració local hi pugui intercedir. 

Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per 
aconseguir la millora de les prestacions dels edificis, la protecció del patrimoni, la gestió racional del parc 
d’habitatges i l’eficiència energètica. 
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4. Impulsarem la rehabilitació. Per garantir el compliment de les obligacions 
envers l’ús de l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per 
afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per 
raons d’eficiència energètica.  

5. Adhesió al Manifest de la PAHB. Fem nostres les demandes del manifest. 
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 PROPOSTES: 

1. Wifi. Facilitarem la connexió a internet a través d’una xarxa Wifi municipal per 
als usuaris dels equipaments esportius municipals. 

2. Millora de les piscines d’estiu de Can Llobet. Modernitzar les piscines d’estiu 
i ampliar el seu aforament i serveis adequant-la a la realitat de Barberà. 

3. Formació esportiva. Dirigida als membres de les entitats esportives, com per 
exemple, cursos de CIATES (Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu) amb la 
col·laboració del Consell de l’Esport. 

4. Activitats esportives/terapèutiques als espais públics de la ciutat. 
Organització d’activitats esportives/ terapèutiques a diferents parcs i places de la 
ciutat. I així donar la possibilitat de promoció a les diferents entitats i 
associacions esportives del municipi. 

5. Manteniment preventiu i no pal·liatiu dels equipaments esportius. Un dels 
problemes actuals és la poca planificació en la millora i adequació dels 
equipaments esportius, per això realitzarem plans anuals que ens permetin tenir 
uns equipaments sempre adequats. 

6. Incorporació al PAFES. Barberà se sumarà al Pla d’Activitat Física Esport i 
Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya. 

ESPORTS 

L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a desenvolupar com a 
condició per millorar els resultats quantitatius i qualitatius del país esportiu. 
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 PROPOSTES: 

1. Parcs educatius, sensorials i integradors. Amb l’objectiu de 
fomentar el joc conjunt d’infants amb i sense discapacitat, així com la 
interacció i el desenvolupament sensorial, psicomotriu i cognitiu. 

2. Espais de creativitat. Alliberarem espais per a artistes joves a 
través de la creació d’una xarxa de murs legals per pintar graffitis. 

CIUTADANIA 

Promourem la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa de Barberà, configurant una societat 
cohesionada, inclusiva i solidària. Llibertat de creences i conviccions, on les actituds discriminadores no 
hi tinguin cabuda. 

Hem de treballar en la defensa de la diversitat sexual i de gènere i fer front a la lgtbifòbia. Hem de ser la 
punta de llança contra les desigualtats i les discriminacions per raons de sexe o gènere. Cal donar suport 
al teixit associatiu de la nostra ciutat, posar en marxa equipaments i serveis adreçats a aquest col·lectiu i 
prendre mesures per lluitar contra l’homofòbia. 

A Catalunya es parlen prop de tres-centes llengües, per tant, la societat catalana és plurilingüe. I, com a 
tal, cal abordar la política lingüística garantint que ningú sigui discriminat per raons de llengua. 

Hem de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia 
universal. Així com, 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. 

Respecte a 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 una ciutat 
sensible i accessible per a tothom. 

Barberà ha de ser garant 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 demes, 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, la nostra ciutat ha 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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3. Potenciarem activitats d’oci a la ciutat. A través d’un model de 
respecte, que faci de Barberà una ciutat viva i activa. No volem ser 
una ciutat dormitori. 

4. Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent 
gran. Garantirem que cap persona quedi exclosa per falta de recursos 
econòmics, i de ser necessari, valorarem obrir una línia d’ajuts 
econòmics. 

5. Crearem espais de trobada entre la Gent Gran i els infants i el 
jovent de la ciutat. Volem fer programes on els objectius clarament 
siguin recuperar la identitat de la persona, millorar la seva autoestima, 
participar en la vida comunitària, crear espais inter-generacionals 
compartint activitats populars amb Escoles Bressol i Instituts del 
municipi, fomentar tot allò que ajudi a millorar, mantenir i/o prevenir el 
deteriorament cognitiu progressiu de les capacitats físiques, 
cognitives, socials i emocionals de la persona. 

6. Donarem suport a les entitats que treballin amb la gent gran de 
la nostra ciutat. Col·laborarem amb aquelles entitats en tot allò que 
sigui necessari per a treballar plegats amb un col·lectiu cada vegada 
més important en la nostra ciutat 

7. Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) perquè la 
gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats 
potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui tots els 
recursos disponibles a la xarxa. 

8. Adequarem els espais domèstics de les persones grans a les 
seves necessitats per evitar riscos innecessaris (arranjament 
d’habitatges). 
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