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MUNICIPALS: 2015
Aquest programa és el resum d’una il·lusió, un desig, un anhel que empeny a un grup de gent de
Pallejà a comprometre’s en la política per un nou Pallejà.
Som nous, joves i no tant joves però conjuntament aportem, equilibri serenor, credibilitat, confiança,
preparació, imaginació i sentit comú.
Ho posarem tot al servei de la gent. Ens mou l’estimació als nostres veïns. Volem per a ells la major
felicitat possible.
Les persones d’ERC Pallejà volem preservar la integritat dels serveis públics i posar els recursos
comuns al servei de la igualtat d’oportunitats.
Volem tornar el poder polític als vilatans, estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels
vilatans per decidir i tenir el control de tots els afers municipals.

AJUDA’NS A ACONSEGUIR-HO.
Estem a la política perquè creiem que és necessari un canvi al poble.
No som dels que és queixen des del sofà. Cal implicació, dedicar part de
les nostres vides a treballar per un #NOU PALLEJÀ.

Som Republicans. Els nostres valors són: Solidaritat, Igualtat, Fraternitat,
Justícia i Compromís.
Creiem que ara més que mai, aquests són els valors que cal potenciar.
Els bons gestors son persones amb capacitat d’estimar a tots els ciutadans.

Som independentistes. Som l’únic partit polític amb més de 80 anys de lluita
per la independència. Anem de cara, sí ho som, però volem deixar de ser-ho.
Volem una República Catalana.

Cal una renovació a l’Ajuntament, una regeneració política. No a la
professionalització dels càrrecs electes. Fugim de les polítiques
destructives, del “i tu més”. Prou als judicis interminables i a la manca de
diàleg. Tolerància zero a la corrupció.
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LES NOSTRES PROPOSTES
1. Reactivació Econòmica
La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària han
posat la hisenda local en una situació precària. Cal desenvolupar un nou model de les finances
locals. En aquest escenari és important mantenir l’austeritat, i sobretot, una gestió eficaç dels
recursos públics.
Un Ajuntament sanejat ens permetrà fer front a nous projectes d’inversió importants i necessaris per
al desenvolupament econòmic.
L’Ajuntament ha de continuar aplicant mesures de racionalització de la despesa.
La nostra proposta ha d’expressar una veritable vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i
transparència en la gestió dels recursos públics.
Cal Auditar l’estat de comptes de l’Ajuntament com a primera mesura del nou govern municipal,
d’una manera exhaustiva i amb la participació de les entitats i la ciutadania.
Elaborar un pressupost municipal auster i socialment compromès; i implicar-hi i coresponsabilitzarne el conjunt de la ciutadania en la seva elaboració, el seguiment i la posterior avaluació.
És necessària la preparació d’un pla, en col·laboració amb entitats, associacions, ciutadans a títol
personal i funcionaris municipals, per a la progressiva implantació de pressupostos participatius,
considerant totes les fases, des de les deliberacions prèvies que inclouen el model de municipi, fins
a l’elaboració, el seguiment i la posterior avaluació.
Punts principals :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polígon Industrial Camps d’en Ricart. Desbloquejar el tema. Ha de ser una font de riquesa i
progrés, NO un problema.
Potenciar el polígon industrial millorant les comunicacions amb la Fibra òptica.
Dinamitzar la bossa de treball municipal.
Recolzar l’emprenedoria donant suport i tutoria als bons projectes. Cursos de formació i
reciclatge subvencionats.
Creació d’espais cooworking, compartir espais comuns i projectes. Ajuda real per iniciar un
projecte empresarial.
Incentius per atraure noves empreses, autònoms i comerços. Crear ajudes i subvencions
sobre les taxes municipals durant el primer any.
Fomentar el cooperativisme i l’autoocupació amb l'assessorament necessari (pla d’empresa,
ajuts fiscals).
Prioritzar la contractació de treballadors residents al municipi, amb convenis i ajuts amb les
empreses del poble.
Creació de plans d'ocupació per les persones en situació d’atur, combinats amb formació
professional adaptats a la demanda del mercat laboral actual, que permetin un cop finalitzat
el pla, tenir una nova oportunitat laboral.
Elaborar un protocol d'acompanyament individualitzat per les persones amb major dificultat
d'inserció laboral.
Creació d’un taller formatiu per orientar en la transició estudis/feina.
Facilitar una finestreta única que agilitzi els processos d’empresa a l’entorn municipal.
Realitzar un estudi de viabilitat sobre la creació d’una indústria al poble, encarregada de
l’aprofitament de la massa boscosa. Potenciar el nou recurs de la biomassa.
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1.1

Comerç

El comerç té un paper fonamental en la dinamització i en la generació de riquesa en el municipi.
Es necessari, doncs, disposar d’una oferta comercial rica, diversificada i variada, tant en sectors,
com en formats comercials i canals de venda, que generi activitat econòmica i que sigui motor per a
generar sinergies amb d'altres sectors econòmics, com la moda, el disseny, els productes locals,
etc. Cal apostar per un comerç de qualitat, adaptat a les necessitats i pròxim al ciutadà. Un comerç
competitiu, generador de llocs de treball i riquesa, vertebrador del municipi i del territori. Un comerç
integrador i que cohesioni la societat. En definitiva, un comerç innovador, modern i sostenible.
Punts principals :
•
•
•
•
•

Creació del consell de comerç i empresa.
Pla de dinamització comercial.
Creació de noves eines de comunicació en l’àmbit del comerç. Creació d’una app comercial
que potenciï i apropi el comerç al ciutadà.
Potenciar fires de comerç.
Fomentar tots els eixos comercials a tot el municipi.

2. Cohesió social.
Els últims anys han estat fortament marcats per les conseqüències socials de la crisi.
La situació és alarmant, però encara apareix com a més alarmant quan ens adonem que de fet,
abans de la crisi la situació social ja mostrava moltes febleses.
La crisi ha posat en perill el conjunt del sistema. Les persones que no poden tirar endavant, que
pateixen per arribar a finals de mes i fins i tot per menjar, no són analfabets sense capacitats per a
relacionar-se. Són persones capacitades, moltes d’elles amb estudis universitaris, que han treballat,
i que tenen moltíssim per aportar a la nostra societat. I malgrat aquestes capacitats, el sistema no
els garanteix una vida digna. Per aquesta raó, des d’ERC Pallejà apostem per una política social
amb un doble enfoc.
D’una banda, donar resposta a totes les necessitats socials existents, tant les derivades de la crisi
com les ja existents prèviament i agreujades per l’actual situació.
D’altra banda, desenvolupar una política global orientada a reduir les desigualtats a llarg termini,
intentant donar la volta a un sistema que de per si castiga les persones i no els dóna oportunitats.

Volem lluitar contra la pobresa i les desigualtats.
L’educació és per a nosaltres una prioritat i defensem
una educació de qualitat perquè tothom tingui les mateixes oportunitats
Punts principals :
•
•
•
•
•

Evitar la pobresa energètica. Creació d’un cens de persones necessitades.
Lluita per eradicar la fam. Banc d’aliments. Beques menjador.
Ajuts a les famílies usuàries de les llars d’infants.
Immigració; seguir treballant amb un programa d'Acollida a la gent nouvinguda, informant
dels serveis bàsics del nostre Ajuntament (Escoles, CAP, Policia, etc.)
Adaptació dels espais a les persones amb discapacitat. Continuar la supressió de les
barreres arquitectòniques: barreres sòniques, guals homologats, accés al transport públic.
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2.1.

Gent gran

Cal destacar les persones grans que pateixen una situació de dependència, principalment degut a
diferents graus de discapacitat o altres malalties.
Com a societat és molt important que ens preocupem d’aquestes persones i que siguem capaços
de donar-hi resposta. Una resposta que ha d’anar més enllà de la família, on idealment el sector
públic ha de ser el màxim responsable i on el tercer sector ha de ser un aliat clau.
El sector públic ha de treballar dur, per detectar aquests casos, conèixer les necessitats i articular la
millor resposta possible.
Actualment a Pallejà hi ha molts casos de gent gran que viuen sols a casa.
Punts principals :
•
•
•
•
•

Treballar per reduir l'aïllament de persones grans, la detecció precoç i el treball coordinat
amb els serveis de salut.
Millora i reforma del Casal d’Avis. Adequació de les instal·lacions.
Fomentar els tallers, les propostes culturals i les activitats per la gent gran.
Impulsar voluntariat entre joves per a ajudar a la gent gran.
Apropar les entitats del poble a la gent gran.

2.2

Joventut

Sens dubte el sector de la nostre societat més mancat de serveis públics, és la joventut.
El nostre poble ha tingut una mancança notable de serveis pels joves.
Cal crear polítiques perquè els nostres joves puguin cobrir totes les seves necessitats al poble, en
tots els àmbits.
Punts principals :
•
•
•
•
•
•

Impulsar espais de participació del jovent, amb prou autonomia que els permeti la implicació
en la vida local i la defensa dels seus interessos i inquietuds.
Crear Consell/Xarxa de Joventut.
Cercar fórmules de cogestió entre la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament i els representants del Consell/Xarxa de Joventut.
Facilitar espais d’estudi de la Biblioteca per adequar les necessitats dels joves, ampliant
l’oferta d’horaris, d’espais i materials del municipi.
Habilitar espais d’expressió i difusió artística juvenil en els diferents àmbits.
Definir i promocionar espais de lleure juvenil, ja siguin esportius, culturals, lúdics, ...

2.3.

Habitatge

Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai
públic, i per tant en la cohesió social de la ciutat.
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Malauradament ha estat l’accés i la conservació de l’habitatge, molt lligat a l’evolució de la renda
familiar i la seva capacitat econòmica, el fet que ha provocat que l’habitatge sigui més un luxe que
no un dret, i per tant, ha estat una de les principals preocupacions dels nostres ciutadans a l’hora
d’abordar el seu dia a dia.
Cal recordar i tenir molt present que ha estat la societat civil la que ha respost d’una manera més
contundent a l’hora de resoldre les situacions socials més complicades, i que l’Ajuntament en molts
dels casos no ha estat a l’alçada, ja sia per falta de voluntat o per incapacitat jurídica, però sigui
com sigui l’Ajuntament ha de liderar i treballar amb la societat civil per donar resposta a l’actual
situació de l’habitatge.
Per això, des d’ERC, l’accés a un habitatge digne és una prioritat en el nostre model de vila i per
tant de la societat que volem. Per això estarem al costat i ajudarem la societat civil perquè a Pallejà
no es produeixi cap desnonament.
Perquè per nosaltres l’accés a l’habitatge, i la bona gestió del parc d’habitatges tant públic com
privat son la clau a l’hora de dotar als veïns de Pallejà de la seguretat per fer front al dia a dia.
Establir acords amb els propietaris d’immobles buits, per incorporar-los al mercat de lloguer. Amb
especial atenció amb les entitats bancàries, que són els grans propietaris.
Punts principals :
•
•
•

Revisió de l’IBI. Modificació dels valors cadastrals.
Promoció del lloguer social. Bonificació de l’IBI que es destini a l’habitatge social.
Suport i mediació en les situacions de desnonament. Pisos d’entitats bancaries vuits,
treballar per la utilització d’aquests immobles per les famílies necessitades.
2.4.

Educació

L’escola és un dels àmbits des d’on es pot treballar més per compensar les desigualtats
socioculturals d’una comunitat. Des de l’administració local cal ajudar les escoles perquè puguin
donar resposta als nous reptes educatius i socials. Alhora els centres escolars són elements
cohesionadors dels barris i cal obrir aquests espais per la reactivació de la interacció social de la
comunitat més pròxima.
L’educació no només es fa a l’escola per això és important promoure i comptar amb les iniciatives
que es fan des d’altres àmbits (formació de persones adultes, entitats amb oferta no reglada per a
joves ...) per garantir que tots els joves puguin fer el seu procés cap al món laboral i la vida adulta
amb un desenvolupament personal i social ple.
Punts principals :
•
•
•

Elaborar el Projecte Educatiu que contempli un pacte municipal de l’educació.
Millora de totes les instal·lacions escolars municipals d’acord a les comissions mixtes
creades en el municipi, encarregades d’aquest àmbit.
Ajudar a crear un enton educatiu inclusiu on tots els alumnes (alumnat amb necessitats
educatives especials, alumnat d’altes capacitats, alumnes amb greu fracàs escolar i alumnat
amb currículum normalitzat) tinguin la resposta educativa adequada.

palleja@esquerra.org

www.esquerra.cat/palleja

ercpalleja

ercpalleja

Programa electoral ERC Pallejà 2015-19
•
•
•
•
•
•
•

Creació de tallers per facilitar la transició al món laboral i/o universitari.
Sala estudi oberta en època d’exàmens.
Fer una previsió i un seguiment sobre la oferta de places escolars, per tal de garantir-ne el
manteniment posterior i l’adequació a les necessitats escolars municipals.
Reforçar les activitats extraescolars i fer-les accessibles a totes les famílies sense que en
quedin excloses per raons econòmiques o socioculturals.
Fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres. Creació de tallers de grups de conversa.
Promoure casals d'estiu adaptats a l'economia familiar per tal que tots els infants tinguin el
dret de gaudir-ne. Adaptar-los a infants amb discapacitats.
Impulsar tallers d'educació vial, educació per a la drogodependència i salut sexual
actualitzats als alumnes d'Educació Secundària.

2.5.

Salut

La salut és també una peça clau de l’estat del benestar i més enllà de l’absència de malaltia, la
salut és un estat de benestar global que permet a les persones portar una vida individual, social i
econòmicament productiva i afrontar els avatars de la vida. Així doncs, la salut és un recurs per a la
vida diària, no l'objectiu de la vida.
L’administració local, d’acord amb les seves competències, ha de treballar en els àmbits de la
promoció i la protecció de la salut i la prevenció de les malalties; però també ha de vetllar perquè
els serveis que depenen d’altres administracions no es redueixin i siguin de qualitat.
Els serveis socials han de prioritzar el seu treball en l’àmbit de la família, la gent gran, la dona, les
persones amb discapacitats, la nova ciutadania, les persones sense sostre i les problemàtiques
derivades de les toxicomanies i l’alcoholisme. També s’ha d’estar atent a les noves necessitats que
puguin aparèixer donant respostes amb celeritat.
Punts principals :
•
•
•
•
•
•

Ajustar el Pla de Salut de Catalunya a les necessitats i possibilitats del municipi.
Implicació i compromís municipal en la gestió dels recursos dels centres d’Atenció Primària
de Salut, adscrits a la població.
Donar suports a les diferents campanyes de prevenció de les malalties en col·laboració amb
entitats del municipi (càncer, alzheimer...) i empreses col·laboradores per endegar
campanyes divulgatives.
Valorar els horaris del CAP. Nou conveni amb CAT/SALUT per retornar els horaris d’obertura
fins les 12 de la nit. Analitzar la cobertura dels dies festius.
Donar suport a les famílies que tenen a càrrec persones amb dependència: ajudes a domicili,
grups de suport.
Impulsar activitats orientades a l'autonomia personal de l'educació sanitària, proporcionada
en tallers oberts a tots els col·lectius.
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2.6.

Cultura

La cultura ha d’esdevenir un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, ja que vertebra la
societat, la dota d’uns trets d’identificació col·lectiva i afavoreix el creixement personal.
Invertir en cultura és una manera d’invertir en la pròpia societat, d’aportar-li recursos per afavorir la
cohesió de la comunitat i evitar l’exclusió o la intolerància. La cultura ens fa ser qui som.
Un municipi culte és un municipi més lliure, més just i més obert. Així, les polítiques culturals d’ordre
municipal han d’anar destinades a facilitar el contacte entre els creadors, els dinamitzadors, les
organitzacions i els espais culturals.

Invertir en cultura és una inversió en la societat
que té un resultat a mitjà i llarg termini de gran transcendència.

Punts principals :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprofitament de tots els espais municipals per actes culturals.
Mantenir el cicle permanent d’exposicions i crear un cicle de conferències.
Engegar la recerca i la divulgació de la memòria de la immigració dels anys 50-60.
Agenda cultural. Cap setmana de l’any sense acte cultural.
Col·laborar amb el CPNL per a facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua
pròpia de Catalunya en tots els àmbits.
Dinamitzar l’ús de la Sala Pal·ladius com a seu d’esdeveniments culturals periòdics.
Fer un Catàleg de Patrimoni Històric i Cultural del poble.
Recolzar el museu de Pallejà perquè esdevingui un referent a la comarca.

2.7.

Esports

L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones
els permet gaudir de més qualitat de vida.
L’esport també és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la cohesió social, és també
motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, és motor del teixit cívic i
associatiu.
Per això és cabdal donar el suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives. L’esport, a
més, és una manera de veure el municipi representat en altres poblacions.
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Punts principals :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamització del funcionament del Consell Municipal de l’Esport.
Replantejament de la zona esportiva del poble. Creació de nous espais per la pràctica de
l’esport.
Estudiar el contracte de concessió de les instal·lacions esportives del municipi.
Estudi de viabilitat per obrir les instal·lacions esportives escolars fora dels horaris lectius.
Fomentar la bicicleta amb la creació de circuits a la muntanya i el riu enllaçant poblacions
veïnes.
Promoure i incentivar l’esport per a persones amb discapacitats .
Facilitar les ajudes necessàries per a què els col·lectius més vulnerables puguin accedir a
les activitats esportives.
Col·laborar amb les escoles d’esport del municipi, ajudar-les en els que ens demanin.
Homologar circuits i recorreguts d’exercici saludable.
Conveni amb altres poblacions per poder gaudir de medicina especialitzada amb l’esport.

3 Governació
Sens dubte els últims anys dins l’Ajuntament de Pallejà, han estat moguts en l’àmbit laboral.
S’han esdevingut diferents situacions que han creat un ambient de treball complicat dins
l’Ajuntament.
Algunes d’aquestes situacions amb resolucions judicials, s’haguessin pogut
solucionar a través del diàleg, o de mediacions amb persones especialitzades.
Cal potenciar al treballador públic donant-li totes les eines necessàries, per tal que pugui
desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions possibles.
Punts principals :
•
•
•
•

Establiment d’una comunicació fluïda entre funcionaris municipals i regidors, per poder
aprofitar la visió i l’experiència dels funcionaris, imprescindible per a la tasca que han de
desenvolupar els polítics a l’administració municipal.
Creació de canals directes perquè els funcionaris tinguin la seguretat i la confiança
necessària per proposar millores sobre la prestació dels serveis públics a fi de que sigui més
efectiva.
Augmentar les aptituds, capacitats i motivació dels funcionaris de l’administració municipal,
com a mesura imprescindible per aconseguir la seva necessària col·laboració en la millora
del servei a la ciutadania i l’optimització dels processos.
Impuls de la carrera professional dels funcionaris mitjançant la formació continuada, amb
cursos i màsters, finançats parcialment.
3.1

Seguretat ciutadana

El nostre municipi ha crescut molt en els últims anys, i aquest augment de la demografia, junt a la
gran extensió del municipi de Pallejà, que engloba el poble, més els barris de Fontpineda i la
Magina, necessita de noves cobertures de seguretat.
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Cal que tots els vilatans del poble, siguin de la zona que siguin, tinguin la sensació que viuen en un
entorn segur.
Hem de fomentar que els cossos de seguretat del poble, tinguin els recursos personals i materials
necessaris per tal de desenvolupar la seva tasca amb totes les garanties.
El cos de protecció civil és una de les entitats del poble més implicades al municipi. En tots els
grans esdeveniments, contem amb la seva presència. Cal remarcar que aquesta activitat és
totalment voluntària.
És molt important dotar tan a la Policia Local com al Cos de Protecció Civil, de les eines que es
creguin necessàries.

Amb més llibertat, més seguretat,
com més cobertes estiguin les necessitats bàsiques de les persones
i més confiança tinguin en el bé comú, més seguretat.
La seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal
en el conjunt de polítiques municipals.
Punts principals :
•
•
•
•

Suports a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
Orientar la tasca de la Policia pensant en el servei a les persones i els barris.
Formació als treballadors del cossos de seguretat pel que fa als plans d’emergència.
Completar el sistema de seguretat amb càmeres de vigilància, instal·lades en els espais del
municipi on siguin necessàries.

4 Participació.
Des d’Esquerra defensem la necessitat que la societat guanyi espais de sobirania en l’exercici diari
de la democràcia i quehi participi més activament.
Creiem que no es poden construir pobles o ciutadanies a partir de dinàmiques dels uns contra els
altres o dels uns al marge dels altres, i defensem la construcció ciutadana amb els uns i els altres,
en benefici de l’interès comú.
Pensem que tot allò que no vagi en aquesta direcció afebleix la democràcia, i per tant, en el nostre
país i en el nostre poble, afebleix la consciència nacional i social.
Entenem la participació com un element imprescindible a l’inici, al mig i al final dels processos
polítics; entenem que cal ser flexible i incorporar necessàriament nous punts de trobada amb
representants electes, de la societat civil i de la ciutadania en general.
La participació però, no l’entenem com un fi en si mateix, sinó que ha de servir per equiparar
oportunitats i permetre a totes les persones la possibilitat de expressar-se i definir què vol per al seu
municipi i per al espais que comparteix amb els seus veïns. Per tant és responsabilitat dels equips
de govern dotar dels mecanismes necessaris per fer-ho possible.
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Punts principals :
•
•
•
•
•

Tota decisió important serà consultada al poble ( revisió d’impostos i taxes, sistema de
tarificació social, nous equipaments municipals, reformes en els vials del poble...)
Incorporar la societat civil en la presa de decisions i en l'elaboració i avaluació dels
pressupostos.
Contribuir a generar coresponsabilitat i sinergies positives entre els diferents actors de la
societat civil i les institucions.
Les entitats i associacions han de ser protagonistes de les decisions.
Posta en marxa d’un servei de suport a les entitats socials, amb l’objectiu d’assessorar-les i
donar-lis suport empresarial, des d’un assessorament comptable, jurídic, recursos humans,
accés a ajuts, plans estratègics, etc.. des d’una visió d’estratègia empresarial i sostenible.

Per fer que les persones siguin el centre, cal que prenguin la paraula.
Hem de fer més passos perquè la ciutadania intervingui
i es comprometi amb les grans decisions.
5. Transparència.
La transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i
acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.
El dret efectiu a la transparència és un dret que permet protegir-ne d’altres, dificulta la corrupció i en
definitiva, legitima la democràcia i el bon govern.
El nou govern municipal mostrarà una tolerància zero amb l’incompliment de la llei en l’exercici de
les funcions públiques, especialment a nivell de partits polítics, càrrecs electes, institucions i
organismes municipals.
Punts principals :
•
•
•
•
•
•
•

Cal obrir les portes i finestres de l’Ajuntament per que entrin aires nous.
Comptes clars i actualitzats, no podem prorrogar els pressupostos.
Noves formes de fer on els vilatans sàpiguen com i en què s’utilitzen els seus diners.
Publicació i consulta fàcil de les partides econòmiques.
Audiències públiques periòdiques on s'informara de l’estat econòmic i del dia a dia del nostre
Ajuntament.
Creació d’un sistema de registre de fàcil accés, on els usuaris puguin consultar
telemàticament, fins l’últim tiquet gastat amb diner públic.
Fomentar que la Casa de la Vila estigui oberta a tots i cadascun dels veïns nostre poble.
L’Ajuntament és la casa de tots!

6. Sostenibilitat
Pallejà necessita una planificació global, que integri tots els barris i que ens permeti definir com
volem que sigui el nostre municipi a llarg termini, dissenyant ara pel futur. Per això, cal fer que la
transparència no es limiti només a donar accés als documents i als procediments sinó que cal la
implicació dels ciutadans i la seva coresponsabilitat en les decisions del planejament urbanístic.
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La planificació s’ha d’adaptar sempre a les persones i a les seves diverses realitats.
Hem de seguir superant barreres de tot tipus perquè la ciutadania pugui accedir fàcilment als
serveis i gaudeixi d’un espai públic fet per viure’l col·lectivament.
Alhora, hem de cuidar el nostre patrimoni natural, històric i cultural com el millor llegat per les
generacions futures.
Punts principals :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprofitament i foment de la muntanya de Pallejà, per l’oci i l’esport de tots els vilatans del
municipi.
Deixar de viure d’esquenes al riu. Apropem el poble al riu millorant els accessos.
Adequar la llera del riu com espai d’oci i gaudiment de les famílies, així com de les mascotes.
Estudi dels espais lúdics del poble per analitzar l’ús més adient per la població.
Accés per tothom a les noves tecnologies.
Zones Wi-Fi públiques i obertes als ciutadans.
Habilitar espais de socialització de mascotes.
Millora en la neteja del municipi.
Renegociació del conveni de l'empresa concessionària de residus i escombraries.
Compromís per tal que Pallejà compleixi criteris màxims de sostenibilitat amb la promoció
d'energies verdes i l'eficiència energètica creant un entorn verd i amable.
Recuperar i potenciar el carril bici a tot el poble.

6.1

La gestió dels recursos: Energia, Aigua i Residus

Si volem aconseguir un desenvolupament fonamentat en la sostenibilitat, la gestió dels recursos
com l’aigua, l’energia i els residus és un tema cabdal i per tant, cal treballar per planificar polítiques
que canviïn l’actual sistema de gestió que no potencia en cap cas aquests objectius. Per això, calen
polítiques clares del foment de l’estalvi i de la generació d’aquest recursos.
Aquestes polítiques han d’ésser abordades també des de l’àmbit de l’educació, on la formació és
clau perquè les accions que s’han d’implantar siguin efectives.
L’aigua és un element preuat i cada cop més car per l’administració i per als veïns del poble, i per
tant, cal trobar la forma de gestionar-la de la manera més competitiva i menys costosa possible. La
Gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorar-ne l’eficiència, sinó que també és aplicar
mesures que ajudin a millorar-ne la sostenibilitat.
Els residus deixen de ser-ho per esdevenir recursos aprofitables, i quan algú disposa d’un recurs, ni
l’enterra ni el crema, sinó que mira de treure’n el màxim profit possible. Per això els residus els
hem de concebre com un recurs. Cal tenir present que ha arribat el moment de passar de la «gestió
dels residus» a la «gestió dels recursos».
Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és la generació i el consum
d’energia als municipis. Cal treballar per assolir un sistema de proveïment energètic suficient, de
qualitat, provinent de fonts renovables i amb un baix impacte en el medi ambient, ja que els
municipis han estat concebuts des de l’inici fins a l’actualitat per consumir sense mesura tot tipus
d’energia.
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Fomentar l’estratègia del Residu Zero, per produir cada cop menys residus i, per altra banda,
aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament.

7. La construcció nacional des del municipi
En les properes municipals no només decidirem com volem que sigui el nostre municipi, també
tenim l'oportunitat d'iniciar el procés constituent del nou país.
Els nous Ajuntaments protagonitzaran la fase decisiva del procés. I en aquest procés serà clau
disposar d'alcaldes, regidors, consistoris i municipis compromesos amb l'exercici del dret a decidir i
l'assoliment de la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat:
el President i el Parlament.
Sabem que no serà un camí planer, el desafiament democràtic a l'Estat per dur a terme la transició,
enllestir les estructures d'Estat i referendar la futura constitució catalana, requerirà de fortalesa i del
compromís personal i institucional de tots nosaltres i dels càrrecs electes municipals. Els
Ajuntaments seran una eina, sens dubte decisiva per engegar el procés constituent i culminar-lo
amb èxit.
Per nosaltres la independència és una oportunitat per generar nous motlles per a la política
municipal, l'oportunitat de superar totes les barreres que avui condicionen els governs de les
nostres ciutats, començant pel finançament i les competències i l’oportunitat per dur a terme noves
polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar la participació
política, la transparència i la lluita contra la corrupció... en definitiva, per posar la política al servei de
la gent.
En conseqüència, els càrrecs municipals electes d'Esquerra Republicana ens comprometem a dur a
terme les següents accions:
•
•
•
•
•
•
•

Participació pro-activa dels municipis i els seus representants en l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI).
Refermar les mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i col·lectiva
dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la independència que ja han estat
aprovades al Ple de l’Ajuntament.
Exercir i fomentar la unitat d'acció amb totes les forces polítiques i representants electes
compromeses amb el procés i amb el dret a decidir.
Facilitar l'acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC,
Òmnium, Sobirania i Justícia, Catalunya diu Prou.
Exercir la sobirania fiscal des de l’Ajuntament en coordinació amb la Generalitat i la societat
civil sobiranista.
Donar suport i posar-se a disposició de les principals institucions del país (Presidència del
Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des de la declaració fins la proclamació
de la independència.
Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la construcció de les estructures d’estat i la
internacionalització del procés constituent.
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