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EIX SOCIAL: 

Des d’Esquerra Republicana treballarem per la justícia social, la no 

discriminació per raó d’origen, ètnia, religió, gènere o orientació 

sexual, per la dinamització socioeconòmica responsable, per 

l’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i per una gestió pública 

dels serveis que sigui responsable ambientalment. La societat 

diversa, plural i heterogènia de Martorell s’ha de caracteritzar per la 

igualtat d’oportunitats. Cal que s’asseguri l’accés de les persones 

vulnerables als serveis socials bàsics i que es portin a terme 

polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret 

a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les 

persones. 

La dinamització econòmica responsable que defensem té l’objectiu 

d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure 

al treball, digne i de qualitat. Els poders públics han d’assegurar 

conjuntament amb les empreses salaris dignes amb l’objectiu de 

garantir un salari mínim de 1.000 euros també en la contractació 

pública i eliminar la bretxa salarial de gènere.  

La millora de l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats per 

trobar feina ha de centrar l’atenció de la nostra política, que també 

han de contribuir a la implantació de la reforma horària. Els municipis 

republicans han de bastir un model de comerç urbà de proximitat 

que vertebri socialment els barris, els pobles i les ciutats i els faci 

segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats 

econòmiques i cíviques.  

L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per 

fer de l’educació i de la cultura un projecte obert a tothom i on totes 
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les persones en formin part. Hem de garantir l’educació en els valors 

cívics a temps complet, que garanteixen així mateix més i millors 

oportunitats educatives, més enllà de l’escola. 

 La gestió pública dels serveis permet als municipis republicans com 

Martorell assolir un alt nivell d’eficiència, evitar duplicitats i facilitar el 

seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. També 

la incorporació de criteris ètics i de transparència en la contractació 

pública asseguren que totes les despeses tinguin com a objectiu final 

el bé comú.  

La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible 

dels municipis republicans és la seva aportació al benestar present i 

futur de la ciutadania i del territori. L’eficiència energètica, les 

energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la 

protecció del medi natural formen part del nostre ideari per tal 

promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador.  
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Habitatge: 

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’ideari d’Esquerra 

Republicana. 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 i de factors 

de demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge. La política 

d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i tendir cap al 

valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el 

creixement del parc de lloguer i, especialment, del parc subjecte a 

algun tipus de protecció pública. Per tot això, Esquerra Republicana 

ens comprometem amb la ciutadania de Martorell a: 

- Desenvolupar el  sistema d’assessorament i informació encaminat 

a facilitar l’emancipació, posant a disposició de la ciutadania la bossa 

d’habitatge existent. 

- Es desenvoluparan nous models residencials que afavoreixin 

l’emancipació: com la masoveria urbana, cohabitatge... 

- Crear una bossa pròpia d’ajudes al lloguer per aquelles persones 

que queden excloses d’altres ajudes. 

- Replantejar el model urbanístic del Barri de la Sínia, adequant 

l’alçada dels edificis a les recomanacions de seguretat i defensant un 

model d’habitatge social harmònic. 
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- Treballar per a que els bancs que tenen pisos buits i tancats al 

poble els posin a disposició de la oficina d'habitatge, amb l’objectiu 

de facilitar l’emancipació. 

- Habilitar una partida pressupostària per tal de garantir la compra 

progressiva d’habitatges per a la creació d’un parc d’habitatge 

municipal. 

- Treballar per rehabilitar els habitatges en mal estat de Vila per tal 

de garantir una Vila viva. 
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LGTBI: 

Esquerra Republicana volem ser la punta de llança en la lluita contra 

les desigualtats i les discriminacions que es generen a causa de la 

diversitat sexual i de gènere, així com  garantir la implementació de 

la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori. Per això és 

important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere 

a l’agenda política del municipi. I per fer-ho cal donar suport al teixit 

associatiu del municipi, posar en marxa equipaments i serveis 

adreçats a aquest col·lectiu i dur a terme mesures per lluitar contra 

l’homofòbia. En aquest sentit, propugnem dur a terme les següents 

mesures: 

- Elaboració d’un protocol contra l’assetjament per qüestió d’identitat 

sexual, així com vetllar pel seu compliment. 

- Vetllar pel màxim respecte a la diversitat de gènere des de 

l’ajuntament. 

- Dur a terme campanyes de denúncia de comportaments 

LGTBIfòbics 

- Creació d’un espai d’atenció a persones LGTBI perquè puguin 

expressar la seva situació personal i professional, i denunciar en cas 

que sigui necessari actituds de rebuig o bullying. 
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Educació i formació: 

L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva 

ciutadania, i Martorell vol ser també peça clau en aquest procés. La 

qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té 

d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de 

discriminació. Tots els centres que integrin el servei públic 

d’educació hauran d’assumir aquest compromís. Volem assegurar 

un nou model lleial als valors republicans i compromès fermament en 

el poder transformador de la societat que pot tenir l’educació per 

crear veritables ciutadans i ciutadanes de la República Catalana. 

Ens comprometem a: 

- Modernitzar el programa ”Engranatge”, adequant-lo a les 

necessitats reals, tot proposant nous serveis. 

- Fomentar cursos a tots els centres educatius sobre educació 

sexual, feminisme, racisme, ecologisme, assetjament, seguretat 

viaria i qualsevol altre àmbit que afecti a la salut jove i al 

desenvolupament juvenil. 

- Orientar al joves en la tria de la seva formació així com en la sortida 

al mercat laboral. 

- Revisar els protocols d’accés als infants i joves a les activitats 

extraescolars mitjançant un model de tarifació social. 

- Dotació de crèdit necessari per oferir ajudes perquè cap jove quedi 

exclòs dels estudis post-obligatoris per motius econòmics. 

- Facilitar i fomentar la participació dels estudiants en la 

transformació de Martorell. 

- Estudiar les ràtios de diversitat a les inscripcions escolars per tal 

d’evitar la segregació a l’escola. 
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Treball i ocupació: 

Martorell s’ha de bastir d’un mercat de treball enfocat al fet que les 

persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de 

qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat en la feina, amb 

participació en la presa de decisions de les empreses i amb 

concertació social en les relacions laborals. El treball digne no és un 

privilegi, és un dret inalienable a la persona. Esquerra Republicana 

hem estat sempre al costat de la defensa dels drets laborals, i 

lluitarem per acabar amb la precarietat laboral i defensar el treball 

digne. Ens comprometem fermament a: 

- Municipalitzar aquells serveis estratègics del municipi considerant 

sempre la seva viabilitat jurídica i econòmica: aigua, jardineria, 

neteja... 

- Aplicarem la iniciativa “Anem a mil” per tal de garantir que totes les 

persones de l’Ajuntament i d’empreses subcontractades percebin un 

salari mínim de mil euros per 14 pagues. 

- Ens obliguem a la contractació en igualtat de gènere tant a 

l’ajuntament com a les empreses concessionàries de serveis públics. 

- Apostar per la formació potenciant cursos que poden donar una 

sortida més ràpida al mercat laboral, posant especial interès en 

aquells col·lectius més vulnerables ( joves, dones, majors de 45 

anys, aturats de llarga durada...),  reforçant el paper del "Molí 

Fariner". 

- Demanar col·laboració a les  empreses del poble per tal de firmar 

convenis de col·laboració en matèria de formació aconseguint també 

que els treballadors formats puguin fer les pràctiques a les mateixes 

empreses. 
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Associacionisme i cultura:  

Esquerra Republicana es compromet a fomentar la conservació, 

difusió i accés al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i 

qualitat de la producció cultural, així com vetllar per donar suport a 

totes les entitats culturals del poble. Les polítiques públiques tenen 

com a objectiu principal el benestar de les persones. Així doncs, el 

desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés en 

condicions d’igualtat a la producció cultural són un element 

indispensable d’aquest benestar. La cultura és un pilar bàsic del 

nostre ideari, per això ens comprometem a: 

- Ajustar les ajudes a les entitats en funció dels fins socials i la seva 

incidència en l’àmbit social . 

- Dotar de crèdit suficient la cultura, posant especial interès en les  

inversions en equipaments i infraestructura. 

- Oferir una programació cultural àmplia per a tots el públics. 

- Obrir la cultura a la interculturalitat, i per tant, fer més rica la cultura 

del poble de la mà d’entitats i associacions de persones 

nouvingudes. 

- Promoure i donar a conèixer els artistes locals mitjançant 

concursos i exposicions. 

- Fomentar les activitats culturals del municipi a les escoles i instituts; 

acostant-la també a les persones grans. 

- Creació d'un programa per a la divulgació de la història de Martorell 

i el seu patrimoni. Un programa destinat a les escoles i instituts, però 

també a tota la ciutadania, amb l’objectiu últim de conscienciar a la 

ciutadania sobre la riquesa patrimonial i històrica de Martorell. 
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- De la mateixa manera que volem donar a conèixer el nostre 

patrimoni, també el volem protegir. Espais com la Torre de Santa 

Llúcia, el Moli fariner d’en Carmona, així com tants d’altres espais 

han de ser tractat de manera digna. 

- Vetllar per obrir a la ciutadania espais de Martorell com Ca l’Oller i 

altres espais. 

- Buscar una localització a Martorell per tal de crear un espai de 

trobada per a les entitats del poble (Hotel d’Entitats), promocionant 

així el contacte, treball comú i en xarxa. 

- Crear una Taula d’Entitats per tal que les entitats del poble 

participin de l’elaboració del calendari de festes del poble i de les 

seves activitats. 
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Feminisme: 

La República i el Martorell que volem ha de ser la plasmació d’una 

societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les 

responsabilitats, en la qual es garanteixi l’accés de les dones en tots 

els àmbits de representació i presa de decisió. Vetllarem 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 República i el Martorell que volem han de ser 

feministes, la política no es pot fer sense una visió feminista. 

Esquerra Republicana defensem: 

- Crear una regidoria de la Dona i d’Igualtat  

- Oferir una assistència social integral i adaptada a les necessitats de 

les dones del municipi (salut, serveis socials, ocupació, etc.) 

- Vetllar pel compliment del pla d’igualtat de l’Ajuntament. 

- Comptar amb les associacions socials i feministes del municipi per 

a l’elaboració de polítiques amb perspectiva feminista. 

- Exigir que les entitats que rebin ajuts de l’ajuntament elaborin un 

pla d’igualtat. 

- Garantir que els espais d’oci i festes siguin lliures de sexisme.  

- Participar activament del Consell Consultiu de la Dona, vinculat al 

Consell Comarcal i que elabora projectes i polítiques públiques. 

- Incorporar en el nomenclàtor dels carrers i places noms de dones. 

Que els noms dels carrers de la Sínia siguin de dones.  

- Conscienciar a la població en totes les etapes de la seva vida sobre 

el feminisme.  
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Salut: 

La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut seran 

els eixos principals de la nostra política. Aquestes polítiques s’han de 

dur a terme amb la corresponsabilitat de la ciutadania i basant-se en 

un model de col·laboració amb els professionals implicats. En aquest 

sentit, la participació de tots els actors implicats –ciutadania, 

representants d’entitats, representants del món local i altres 

administracions, professionals i proveïdors– serà inclosa com a 

element  en la presa de decisions i en el procés de confecció de 

polítiques públiques. 

- Treballarem per tal que la ciutadania tingui tota la informació 

necessària sobre els efectes, riscos i conseqüències sobre l’abús de 

tòxics i ludopatia; centrant especial interès en el col·lectiu jove.  

- Potenciar la difusió d’alcoholímetres en les festes per tal 

d’assegurar que qui condueixi estigui en condicions d’agafar el 

vehicle. 

- Promourem hàbits alimentaris saludables. 

- Vigilar la publicitat que es troba a l’espai públic i que es dona també 

des de l’ajuntament per tal d’evitar  els cànons de bellesa irreals que 

comporten pressió estètica, pas previ als Trastorns de 

Comportament Alimentari. 

- Millorar el servei d’urgències de l'hospital Sant Joan de Déu davant 

l'augment de població que el te com a centre de referencia. 

- Treballar per elaborar un projecte d’un nou hospital en un 

termini mitjà que pugui atendre  les necessitats actuals i futures del 

poble i les poblacions del voltant. 
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Ecologisme i vida animal: 

Implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i 

integral que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la 

protecció d’un entorn natural de qualitat. Apostarem decididament 

per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, 

impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i 

l’autoconsum, promourem una nova cultura de l’aigua i de l’aire. En 

un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un 

fet, tenim el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model 

productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les 

necessitats de les generacions futures. Per tot això, ens 

comprometem a: 

- Realitzar campanyes de sensibilització sobre la gestió eficient de 

l’aigua, així com realització d’avaluacions per comprovar que es fa 

un bon ús des del propi ajuntament. 

- Instal·lar sistemes de recollida d’aigües pluvials per aprofitar-les en 

diferents serveis. 

- Implementar que tota l’administració municipal utilitzi fulls de paper 

reciclat, al mateix temps que minimitzem el seu ús en favor de 

circuits digitals. 

- Publicitar la reducció de la taxa d’escombraries que s’aplica de 

manera incremental a aquelles persones que portin residus a la 

deixalleria. 

- Instal·lar plaques solars a les teulades dels edificis de l’ajuntament 

que ho possibilitin per tal de generar energia verda i neta. 

- Proporcionar ajudes a la instal·lació de plaques solars en 

habitatges privats. 
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- Millorar conjuntament amb l’ACA i diferents col·lectius els 

ecosistemes dels rius. 

- Creació de la taula del bosc amb la interacció dels diferents 

col·lectius i representació dels propietaris per conciliar millor els seus 

usos.  

- Treballar per portar ramats i pastors a Martorell per tal de netejar el 

sotabosc, prevenint així el risc d’incendis.  

- Desenvolupar conjuntament amb els diferents centres 

d'ensenyament un programa de recerca i coneixement de l'entorn 

natural del nostre municipi, vinculant ensenyament amb  territori.  

- Aplicació de paràmetres sostenibles i de vegetació autòctona en la 

jardineria pública. 

- Impulsar nous espais verds urbans per caminar, anar amb 

bicicleta...els espais verds es relacionen de manera directa amb la 

salut física i, sobretot, amb el benestar mental.  

- Donar a conèixer i  senyalitzar les rutes tradicionals de l’entorn 

natural del municipi. 

- Cuidar i protegir la llera dels rius i el seu entorn natural. 

- Revisar l’ordenança municipal sobre tinença d’animals per tal 

d’adequar-la al tracte just envers als animals.  

- Treballar conjuntament amb entitats i associacions relacionades 

amb el benestar animal i natural per tal d’elaborar polítiques de 

protecció del medi ambient. 
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Mobilitat: 

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels 

elements clau a l’hora d’aconseguir una distribució de la ciutadania 

més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de 

tots els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis. Per això, a 

Esquerra Republicana vetllarem per: 

- Instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics i en facilitarem el 

seu ús. 

- El parc de vehicles de l’Ajuntament serà elèctric de manera 

progressiva, així com els vehicles d’empreses contractades i 

subcontractades.  

- Fomentar les beques de mobilitat quan sigui necessari, per tal de 

garantir que tots els estudiants puguin accedir als seus centres 

d’estudis sense dificultats. 

- Estudiar com podem encabir la mobilitat sostenible, com els carrils 

bicis. 

- Implementar un bus llançadora fins a la RENFE de Castellbisbal 

fins que Martorell no estigui inclosa en la zona tarifària 1. 

- Estudiar l’actual servei de transport públic urbà i adaptar-lo a les 

necessitats de la mobilitat. 

- Indicar de manera adequada els camins segurs a l’escola.  
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Comerç: 

Hem de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni 

socialment els barris de Martorell, els faci 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. Ens comprometem a: 

- Adequar el mobiliari urbà per tal de facilitar l’accés i visibilitat dels 

comerços. 

- Participar, conjuntament amb la diputació, de la iniciativa A PEU 

per tal de promoure la participació dels comerciants. 

- Col·laborar amb els comerciants en la dinamització dels diferents 

eixos comercials, definint els diferents objectius de cadascú d’ells, i 

les seves necessitats. 

- Incentivar l’obertura dels locals comercials tancats de la Vila per tal 

de garantir una Vila viva.  

- Dotar de recursos econòmics i personal a l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor. 

- Potenciar el mercat del dimecres a la Vila.  
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Seguretat ciutadana: 

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són 

molts els prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en 

valor com a principi republicà. Així doncs, en aquest marc, volem un 

nou model en què la convivència i la seguretat configurin un espai 

cívic el més lliure possible i que avanci cap a una societat cada 

vegada més justa. Per això, a Esquerra Republicana ens 

comprometem a treballar per: 

- Divulgar de la cultura de l'autoprotecció a través dels diferents 

serveis d’emergència.  

- Vetllar pel bon compliment de totes les ordenances municipals. 

- Augmentar la presència d’agents a les entrades d’escoles i instituts 

i punts estratègics. 

- Incrementar la plantilla d’agents de policia local. 

- Potenciar el paper dels agents cívics.  
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Serveis socials: 

La República Catalana ha de néixer amb el propòsit d’esdevenir una 

societat inclusiva i cohesionada garantint els mateixos drets i 

oportunitats a tota la ciutadania, i Martorell formarà part d’aquest 

procés. Volem un Martorell que redistribueixi la riquesa per donar 

una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant els que 

més ho necessiten, erradicant la pobresa; un Martorell on ningú 

quedi enrere. El bon funcionament dels serveis socials son 

fonamentals per tal d’assegurar la justícia social que defensem. Som 

els orgullosos abanderats de la lluita constant i diària per la justícia 

social, i per això ens comprometem fermament amb la ciutadania de 

Martorell a:  

- Divulgar a la ciutadania de la cartera de serveis socials. 

- Impulsar el Pla integral de les persones grans: 

o Polítiques adreçades a les persones grans, des de la 

perspectiva d'atenció, de promoció i de participació. 

o Envellir amb seguretat i qualitat a casa. Oferir seguretat, 

autonomia, companyia i suport a les famílies. Eliminar els 

prejudicis vers les persones grans, la discriminació per raó 

d'edat i l'edatisme en els diferents contextos: salut, treball, 

mitjans de comunicació, accés als serveis, etc. 

- Servei d'atenció a domicili:  

o Social: Garantir el servei d'atenció a domicili des de la vesant 

municipal amb l’objectiu de treballar situacions vulnerables i de 

risc de totes les edats (persones grans, infància, família,...). 

Facilitar la feina a la figura del tècnic de l'ajuntament per una 

millor coordinació amb els Serveis Socials de Base (SSB). 

o Dependència: És un dret i s'ha de donar a conèixer.  
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▪ Ampliar les places de residència per cobrir les 

necessitats de les persones que disposen de la resolució 

de grau de dependència. 

▪ Ampliar les places de centre de dia per tal de poder 

cobrir les necessitats de les persones més grans de 65 

anys i afavorir la recuperació i el manteniment de la seva 

autonomia personal i social. I també per aquelles 

persones que disposen de la resolució de grau de 

dependència. 

▪ Ampliar les hores de servei d'atenció a domicili de 

persones que disposen de la resolució de grau de 

dependència i de totes aquelles persones vulnerables que 

per la seva situació de salut i socioeconòmiques ho 

necessitin.  

▪  Fer un estudi de Residències i Centres de Dia del 

municipi per tal de garantir les necessitats vinculades a la 

llei de dependència, així com garantir la qualitat del servei. 

o Teleassistència universal: Per millorar la qualitat de vida, 

l'autonomia i la seguretat de la persona i de la seva família.   

▪ Oferir teleassistència gratuïta a totes les persones 

més grans de 80 anys. Per tal d'arribar a aquest col·lectiu, 

es farà un programa específic. Un cop detectats els 

cassos s’oferirà la teleassistència i es valoraran altres 

necessitats, actuant en conseqüència.  

▪ Oferir teleassistència gratuïta a aquelles persones que 

ho necessitin, amb previ informe tècnic. 

- Promoció: Promocionar els diferents serveis per tal que la 

ciutadania sàpiga a quins serveis pot optar. 
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- Participació: Impulsar-la mitjançant col·lectius de persones, així 

com amb diferents agents socials i un tècnic especialitzat; amb 

l’objectiu de crear una TAULA que treballi per l'atenció de les 

necessitats bàsiques. Conèixer i identificar les necessitats reals i les 

mancances per tal de donar respostes a aquestes necessitats. 

- Banc d'aliments: unificar en un únic banc d'aliments aquest servei a 

través de la taula del tercer sector per garantir l'alimentació de totes 

les persones. 

- Salut mental.  

o Impulsar una taula de salut mental  

o Crear llocs de treball protegits específics per persones amb 

una problemàtica de salut mental 

o Fomentar el treball en xarxa per tal d’assegurar la implicació 

de tots els agents del territori.  

o Fer un estudi de la realitat de la salut mental a Martorell i 

dels seus habitants. 

o Engegar una campanya de sensibilització i contra l'estigma 

en salut mental per tal d’evitar discriminacions. 

o Formació específica dels treballadors municipals en l'atenció 

a persones amb una problemàtica de salut mental. 

- Família i infància 

o Educació: promoure programes de reforç escolar dins dels 

centres educatius o altres espais garantint l’accés especialment 

als més desfavorits.  

o Consolidar les beques menjador, i ampliar-les a beques 

esmorzar en els casos que sigui necessari.  

o Garantir beques per activitats extraescolars per tal que cap 

infant quedi exclòs per motius econòmics.  
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o Treballar transversalment amb servis sanitaris i 

d’ensenyament per prevenir les situacions de maltractament a 

la infància.  

o Establirem una xarxa de serveis i equipaments socials 

destinats a la infància i l’adolescència des d’un vessant de 

prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, 

maltractament, negligència, conductes de risc, etc., com poden 

ser les ludoteques infantils i els centres oberts municipals. 

o Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i 

considerant tots els models familiars. 

o Elaborarem plans de minimització de l’impacte de la pobresa 

en la infància i els adolescents del municipi; potenciarem 

programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, 

conciliació, entre d’altres. 

o Desplegarem serveis dirigits a la infància i l’adolescència 

que abordin problemes socioemocionals, conductuals i 

d’habilitats acadèmiques, amb l’objectiu de corregir a temps 

trajectòries personals que redueixin oportunitats a temps. 

o Potenciarem les taules locals d’infància per fer una diagnosi 

compartida de les necessitats existents i de la rendibilització de 

recursos i la millora en l’atenció dels infants i les famílies. 

- Pobresa energètica 

o Augmentar el pressupost d'ajuda a la pobresa energètica.  

o Adaptarem la xarxa bàsica d’atenció social primària als nous 

requeriments socials i traspassarem l’atenció corresponent als 

àmbits competents, per combatre les situacions de pobresa 

(d’habitatge, renda, prestacions econòmiques, energètica, etc.). 
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- Habitatge  

o Evitar els desnonaments i evitar el sensellarisme (facilitar 

l’habitatge als sensesostre) 

o Garantir una bossa d’hotels i pensions per a situacions 

d’emergències social i facilitar habitatge. La mesura es pot 

aplicar, per exemple, a partir d’habitatges socials o habitatges 

buits provinents d’entitats bancàries. 

- Cal promoure que els ingressos del consistori per motius 

sancionadors es destinin a programes socials. 

- Cohesió social 

o Garantir l’autonomia personal, independència i dignitat de les 

persones grans i persones amb altres capacitats 

o 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. 

o Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació 

intergeneracional entre la gent gran i la gent jove. 

o Adequarem els espais domèstics de les persones grans a 

les seves necessitats per evitar riscos innecessaris 

(arranjament d’habitatges). 

o Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció 

del maltractament envers les persones grans i les persones 

amb discapacitat. 

o Protegir i garantir la igualtat d’oportunitats a tots els nivells, 

tant d’edat (infància, adolescència, gent gran...) com sectorials 

(salut, educació, habitatge...) 
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Ciutadania i diversitat:  

La República Catalana i Martorell es reconeixerà com una societat 

diversa, garantint els mateixos drets i oportunitats per a tothom, 

promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del 

país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària 

d’acord amb els valors republicans i els drets humans. Volem un 

Martorell on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en 

què la diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa. 

Volem un Martorell obert i cohesionat, per això, Esquerra 

Republicana ens comprometem a: 

- Treballar des de l'ajuntament per millorar la convivència entre els 

veïns i les veïnes del poble, independent de la procedència i l'origen. 

- Potenciar la inclusió de totes les entitats que representen els nous 

veïns del poble, potenciant la seva participació a tots els àmbits del 

municipi;  fent un Martorell més divers. 

- Complirem la normativa vigent pel que fa a la inscripció al padró, 

amb una atenció especial a la que es refereix a l’empadronament 

sense domicili fix i emprendre mesures actives per facilitar 

l’empadronament d’aquelles persones que viuen en domicilis dels 

quals no són propietaris o titulars de contracte de lloguer. 

- Implementarem un xarxa d’acollida participada per aquells serveis 

públics i entitats que puguin donar continuïtat a les accions més enllà 

del servei de primera acollida en àmbits com l’alfabetització, 

l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, 

entre d’altres. 
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- Fomentarem la participació en l’associacionisme empresarial i, en 

particular, del comerç, per part de persones empresàries d’origen 

immigrat. 

- Revisarem els criteris de contractació externa i de licitació de 

serveis de l’Ajuntament per garantir la igualtat d’oportunitats en 

l’accés de la població d’origen cultural divers als organismes 

municipals i a les empreses que treballen per a l’Ajuntament. 
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Urbanisme: 

Des d’Esquerra Republicana defensem un urbanisme deliberatiu 

subjecte a control democràtic, de fort contingut social que validi 

l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic 

sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un 

empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització 

dels processos urbanístics al servei de la transparència. Ens 

comprometem a treballar per: 

- Implementar programes de participació ciutadana, més enllà dels 

supòsits legals exigibles, és una bona praxi a adoptar en els 

ajuntaments republicans com Martorell, amb l’objectiu de potenciar 

encara més la cultura participativa. 

- Promoure un model urbanístic de municipi al servei de les persones 

i de la cohesió social, on el municipi sigui un espai de trobada, 

relació i integració a una identitat comuna; en definitiva, la 

construcció quotidiana de l’espai cívic. 

- Dissenyarem municipis 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 

- Apostarem 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 
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- Proposarem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una 

utilització racional i del territori d’acord amb el model territorial de 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

- Aplicar un model urbanístic amb perspectiva feminista. Atenent a 

que, malauradament, encara en molts casos és la dona 

l’encarregada de les tasques de cura i de la llar.  
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Esports: 

La República ha d’apostar decididament per l’esport com a 

instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. Volem 

donar suport a l’esport com a eina transversal econòmica, de salut, 

educativa, social i de lleure. Des de l’Ajuntament de Martorell 

defensarem: 

- Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris 

(obertura nocturna de les instal·lacions) com de modalitats 

- Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica 

esportiva de les entitats i de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar 

l’accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a terme 

activitat física i esportiva en espai condicionat a l’efecte, sense els 

perills de la via pública, i, alhora, proporciona un tracte igualitari a 

tota la població, afavorint la inclusió dels joves i infants que no 

practiquen un esport concret en una determinada associació 

esportiva. És una mesura per al tractament de l’esport com a eina 

d’inclusió i cohesió social. 

- Promocionar la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les 

persones minusvàlides i, en general, de totes aquelles persones amb 

dificultats personals i/o socials mitjançant programes específics. 

- Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element 

vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat, facilitant-los del 

material esportiu necessari perquè puguin implementar programes 

esportius de qualitat. 

- Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i 

l’adequació dels equipaments esportius de xarxa bàsica. 
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Joventut: 

En els municipis republicans, el jovent ha de tenir totes les eines per 

poder viure de forma independent i amb llibertat. Una República on 

els joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou digne, 

accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin 

d’una bona formació per esdevenir una ciutadania preparada, lliures i 

crítica, puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum 

saludable i disposin de les eines necessàries per empoderar-se i 

participar de la vida cultural, social i política. 

El jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma 

independent i amb llibertat. No ens podem permetre una República 

on la joventut catalana hagi d’emigrar per poder sobreviure. La 

manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent 

del nostre país es pugui emancipar amb normalitat; per aquest 

motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, 

hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a joves, amb 

sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència i 

com a font d’aprenentatge. 

És essencial que a la República Catalana es fomentin totes les 

formes de participació com l’associacionisme i els moviments socials 

com a pas necessari per promoure l’empoderament democràtic del 

jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada en 

les persones. Precisament per aquests motius és indispensable una 

forta xarxa associativa que permeti l’assoliment d’una nova cultura 

ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb 

l’entorn i el sentit de comunitat i la cooperació. 
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Esquerra Republicana de Martorell serà un exemple en l’aplicació de 

polítiques públiques destinades al jovent. Amb la intenció de treballar 

activament pel jovent, ens comprometem a: 

- Afavorir l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, mitjançant 

les eines disponibles: oficines joves, punts d’informació juvenil i 

plans d’ocupació. Per reforçar l’orientació professional, caldrà 

introduir aquest acompanyament als centres educatius, d’acord amb 

el consell escolar i la representació de l’alumnat, millorant l’accés del 

jovent a la informació sobre oportunitats professionals.  

- Incrementar i millorar els mecanismes públics d’intermediació 

laboral, per evitar el recurs a empreses de treball temporal (ETT), 

per garantir que no es produeixin pràctiques que contribueixin a la 

precarització del treball juvenil.  

- Posar a disposició del jovent una oferta de formació contínua al 

llarg de la vida per adaptar els coneixements i les competències als 

requisits del teixit productiu del territori.  

- Fomentar el reconeixement social de l’associacionisme com a eina 

de formació en la participació i de cohesió social, donant suport 

tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils.  

- Com en altres països europeus, cal estudiar l’aplicació de mesures 

de reconeixement social de l’educació en el lleure, com ara la lliure 

disposició d’hores associatives sense penalització salarial per 

garantir que el jovent es dediqui plenament a la seva tasca social.  

- Apostar per opcions d’accés i tinença de l’habitatge que vagin més 

enllà de l’individu i incideixin en la transformació social, com ara la 

masoveria urbana, la cessió d’ús o les cooperatives d’habitatge.  
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- Assessorar i donarem les eines necessàries al jovent sobre totes 

les opcions d’accés a l’habitatge, incentivant-ne nous models, més 

enllà de la dicotomia lloguer-compra. 

-  Crear espais per al jovent on siguin ells i elles qui gestionin les 

activitats que es portin a terme.  

- Crear un pla integral contra la violència masclista destinat al 

col·lectiu jove que, d’una banda, detecti i actuï contra determinats 

comportaments que poden suposar un risc de violència i, de l’altra, 

serveixi per formar en la no discriminació.  
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Eix de governança i bon govern: 

Pensem que cal seguir enfortint la democràcia, amb uns governs 

ètics, oberts, transparents i participatius. Si no ho fem, el descrèdit 

de la política i la desafecció de la ciutadania vers les seves 

institucions aniran en augment. Volem estimular el compromís social, 

el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers 

municipals. 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. Aquesta 

concepció de la democràcia oberta ja esdevé natural en nosaltres, 

perquè 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 que defensem: repartir el poder entre el màxim 

nombre de ciutadans possible i obrir la democràcia a tothom. És per 

això que ens comprometem a: 

- Publicació, amb especial visibilitat i transparència, dels processos 

d’adjudicació d’obres i serveis. 

- Publicació dels Pressupostos Municipals amb la informació 

suficient al portal de transparència; així com el seu estat d’execució, 

per tal que els veïns i veïnes puguin veure el grau de compliment i 

de despesa de l’Ajuntament. 

- Garantir que tota la informació sigui oberta, accessible i intel·ligible 

per a totes les persones 
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- Eliminació de la figura dels càrrecs de confiança, estalviant així 

prop de 500.000 euros al llarg de la legislatura. 

- Comunicar les decisions preses i aprovades a través dels diferents 

mecanismes de comunicació per tal de donar-ho a conèixer a la 

població.  

- Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera 

complementària a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal 

de garantir la transparència municipal, la rendició de comptes, la 

informació pública i la participació ciutadana. 

- Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem 

la rendició de comptes. Ens comprometem a presentar: 

o El grau de desenvolupament del programa d’actuació 

municipal.   

o La llista dels programes i projectes desenvolupats amb 

indicació del seu cost. 

o La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i 

l’impacte en el territori i la població. 

o La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.  

o Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció 

utilitzats 

- Participació  

o Fomentar que la ciutadania participi de la vida política de 

l’Ajuntament. 

o Consolidar els pressupostos participatius. 

o Establir un mitjà còmode i ràpid per comunicar-se amb 

l’Ajuntament.  

o Creació del Consell de Joves, que com a resultat sigui un 

altaveu i canal de comunicació de les necessitats dels joves. 
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o Garantir un espai de festes gestionat pel propi jovent en el 

marc de les diferents festes locals.  

o Replantejament dels usos dels espais públics juvenils, amb 

objectius amplis per a satisfer la transversalitat de necessitats 

(socials, oci, educacionals, etc).  
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Eix nacional republicà: 

Volem construir una República per a tothom. No és possible fer un 

país nou i millor, amb més drets, més lliure, més net i més just, 

sense independència. En les actuals circumstàncies de confrontació 

amb un estat autoritari, necessitem que Esquerra Republicana sigui 

decisiva en totes les institucions. Una majoria sòlida i àmplia del 

municipalisme d’Esquerra Republicana és indispensable per articular 

una mobilització cívica i pacífica contra la repressió de l’Estat.  

La República és inevitable. Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. 

Els ajuntaments republicans vam ser garants de la sobirania 

municipal que va permetre l’exercici del dret a vot de la ciutadania. 

Sempre, tant des del govern com des de l’oposició, els electes 

republicans han treballat de la mà de la ciutadania, al carrer i en tots 

els espais de diàleg que s’obrin per fer efectiva la República. Sempre 

ho hem fet sense partidismes, sense escatimar cap esforç i sense 

por a la pròpia integritat física. Aquell dia, fins i tot, interposant-nos 

davant dels atacs violents de les forces policials espanyoles. Les 

persones que treballem pels projectes d’Esquerra Republicana som 

les que fem que les coses passin. Aquell dia, amb la comunió de 

molta gent, ho vam tornar a fer. 

La República és inevitable. Els nous governs municipals republicans 

seran un espai indispensable per fer-nos avançar cap al seu 

assoliment. Des d’un independentisme obert i inclusiu, els 

ajuntaments continuaran la defensa dels drets i les llibertats de la 

ciutadania catalana. 
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El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la 

governança que comporta construir governs participatius i 

col·laboratius que siguin també transparents, ètics i oberts, i que 

acostin la informació i les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A 

més, el diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la 

idiosincràsia dels ajuntaments republicans i situen la ciutadania i les 

entitats en un paper actiu i protagonista envers les polítiques locals. 

Des d’Esquerra Republicana tenim el compromís de construir 

municipis que fan República dia a dia per donar resposta als reptes 

socials amb l’objectiu de millorar la política, enfortir la democràcia, 

crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels 

ciutadans i ciutadanes. 

 

Els municipis han de ser un espai per guanyar complicitats i 

voluntats d’actuació comuna i fer impossibles els designis dels qui 

treballen per fracturar la nostra societat en blocs estancs. 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. 

 Esquerra Republicana està cridada a ser la ròtula del municipis 

republicans atesa la capacitat d’interlocució amb les diferents 

formacions polítiques amb representació municipal. Aquesta mateixa 

articulació es donarà també en els diferents ens supramunicipals, 

consells comarcals i diputacions, que han de servir de motor i de 

corretja de transmissió de les preocupacions municipals. 

A Esquerra Republicana Martorell defensem i defensarem la 

consecució de la República des dels carrers i des del propi 

ajuntament. La defensa dels drets i les llibertats, així com de la 
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justícia social porta inevitablement a la construcció d’un nou estat. La 

lluita social i independència són indestriables, i nosaltres som els 

abanderats d’ambdues lluites. Per això ens comprometem amb la 

ciutadania de Martorell a: 

- Defensar activament la cultura catalana, la seva llengua i les seves 

tradicions. Defensar el model d’èxit de l’escola catalana, i lluitar 

activament contra aquelles posicions ideològiques i polítiques que 

volen relegar al català i la cultura catalana a la marginalitat.  

- Treballar activament des de l’ajuntament així com des de totes les 

institucions on tinguem incidència política per la República.  

- Publicitar d’una vegada per totes que som un municipi adherit a 

l’AMI (Associació de Municipis per la Independència). I treballar 

conjuntament i de manera activa i estreta amb dita organització.  

- Denunciar des del balcó de l’ajuntament així com des de tots els 

edificis municipals la repressió de l’estat espanyol. Posant-hi 

simbologia demanant la llibertat dels presos polítics i la creació de 

la República. Un ajuntament veritablement Republicà no ha de tenir 

por a mostrar clarament el seu posicionament i fer-lo públic, 

nosaltres no tenim por a l’Estat Espanyol. Som hi serem la punta de 

llança de la lluita per la llibertat, i no ens n’amaguem.  

- Promoure i aprovar posicionaments institucionals clars i 

contundents en favor de la independència i la llibertat dels presos 

polítics. 

- Treballar incansablement per aconseguir la República des del 

municipalisme. Som fidels al mandat de l’1 d’octubre, no hi 

renunciem ni hi renunciarem mai. 

 
 


