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Cerdanyola té un gran potencial. Està dins de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, les principals autopistes del país passen pel nostre terme 
municipal, tenim la Universitat Autònoma de Barcelona, el sincrotró més 
gran del sud d’Europa, el Parc Tecnològic del Vallès i el port i l’aeroport 
són a pocs minuts. Hem de ser capaços d’aprofitar totes aquestes 
potencialitats perquè la nostra ciutat faci un pas endavant i ens sentim 
orgullosos i orgulloses de ser cerdanyolencs i cerdanyolenques. 

Aquest programa és fruit d’un treball en equip en el que hi han participat 
persones vinculades al partit i persones alienes, persones vinculades a 
entitats de la ciutat, persones amb interessos i coneixements en diverses 
àrees. Fruit de totes i cada una de les aportacions i del debat posterior, 
ha nascut aquest document amb el que ens presentem a les eleccions 
municipals del proper 26 de maig i que hem de desenvolupar al llarg 
del mandat 2019-2023. És un programa ambiciós però realista, amb 
350 propostes que donen resposta a les necessitats de la ciutat i a les 
persones que hi viuen. 

Des d’Esquerra Republicana tenim el compromís de construir la República 
també des dels municipis. Hem de 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. 
Cerdanyola ha de ser una de les ciutats capdavanteres en l’assoliment 
de la República. Tenim un doble objectiu, el municipi i el país.

Helena Solà
Candidata a l’alcaldia de Cerdanyola

Maig 2019
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1 - Anem per feina
Amb aquest document, la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya 
assumeix un compromís amb la gent de Cerdanyola. Tant si ens fan confiança com 
si voten alguna altra opció política, tant si comparteixen totes, part o alguna de les 
propostes que aquí es recullen, tant si es senten independentistes, republicans 
o senzillament demòcrates. Cerdanyola mereix un govern millor que encamini la 
ciutat cap al futur que mereixem.

Aquestes pàgines tenen més de 350 propostes. Però sobretot hi trobareu una 
invitació a compartir un trajecte de millora constant des de la neteja dels carrers, la 
millora de les escoles, la creació d’habitatge social o la cura de les persones que ho 
necessitin. Volem aplicar localment una visió global inspirada en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible per al 2030 proposats per les Nacions Unides amb 
els valors republicans de Llibertat, Igualtat i Fraternitat com a guia. Ara bé, com 
a tots els viatges, és tant important saber on volem arribar com el trajecte per on 
transitarem i els companys de viatge amb qui compartirem les dificultats, i això 
depèn del resultat que surti de les urnes.

En qualsevol cas, teniu a les mans una proposta que no està tancada. Tampoc 
podria ser-ho ja que la ciutat està viva i canvia dia a dia. Tota la gent que ha 
treballat per fer aquest document sap que és impossible recollir cadascuna de les 
propostes que hem sentit als diferents actes temàtics, les paradetes, als cafès, a 
les seccions de barri o recollits a les gent que s’adreça espontàniament al nostre 
local o al correu cerdanyola@esquerra.cat . Si trobeu a faltar algun aspecte, ens 
remetem al Programa Marc d’ERC per a les eleccions municipals. Més encara, ens 
comprometem a treballar en base a valors com la transparència i la participació 
aplicats al dia a dia i sense por a equivocar-nos ja que només els que prenen 
decisions corren aquest risc. Esperem tenir l’encert de corregir a temps, si s’escau, 
per acabar el viatge amb un bagatge d’encerts inqüestionable.

No trobareu aquí promeses miraculoses, inversions faraòniques ni demagògia 
amb les legítimes emocions. Si alguna proposta no és realitzable a curt termini 
posarem les bases, en planificarem l’execució i buscarem els recursos necessaris. 
Cerdanyola porta anys d’estancament que no es superaran en un mandat. Som 
conscients que la mateixa administració necessitarà molta dedicació i recursos per 
tal que doni els fruits que necessitem veïns i veïnes. 

Som conscients també que transformar les propostes i les il·lusions que ens mouen 
necessita molt més que un projecte. Sense la força dels vots, sense l’impuls 
constant de la gent, sense el suport honest al bé comú no hi haurà cap partit que 
pugui fer-ho. Esquerra no pretenem fer el camí sols, ni en el cas que una majoria 
ens ho permetés. Creiem en el treball en equip i la recerca activa de consensos 
com a forma de transformar el treball i l’esforç en realitats. 

Però equips i consensos són paraules buides sense tenir les idees clares i lideratges 
forts que permetin avançar. Per això aquest projecte no té sentit sense el lideratge 
de l’Helena Solà i la tenacitat de totes i cadascuna de les persones que formen 
l’equip que han recopilat i donat forma a les pàgines que trobareu a continuació.

Us oferim un projecte, treball i responsabilitat. Us demanem confiança i que sigueu 
exigents.

Anem per feina!

“Aquestes pàgines 
tenen més de 350 
propostes. Però 
sobretot hi trobareu 
una invitació a 
compartir un 
trajecte de millora 
constant de la 
ciutat”

“No trobareu 
aquí promeses 
miraculoses, 
inversions 
faraòniques ni 
demagògia amb les 
legítimes emocions”
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2 - Un Ajuntament modern 
i transparent

• Volem estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per 
decidir en tots els afers municipals. Posarem l’interès general per sobre dels 
interessos particulars o de grups de pressió sense descuidar les minories. 
La gestió dels recursos públics és una responsabilitat que cal exercir amb 
eficiència, eficàcia i posant-los al servei de la igualtat d’oportunitats

• Les polítiques municipals només es poden bastir i aplicar des de la transversalitat 
i la responsabilitat social, des de la governança. Reivindiquem la construcció 
col·lectiva de polítiques públiques amb tota la ciutadania, amb les associacions 
i grups d’interès, encara que defensin opcions contraposades. 

• Hem d’enfortir la democràcia amb uns governs locals ètics, oberts, transparents 
i participatius. El repte passa obligatòriament per potenciar el control ciutadà 
als ajuntaments donant tota la informació disponible per tal que es pugui 
avaluar les polítiques fetes. Els avenços tecnològics dels darrers anys estan 
provocant canvis profunds en la forma de treballar i en com es relacionen entre 
si persones, entitats i empreses permetent noves formes de governança on es 
comparteixi responsabilitats en benefici de tothom.

A Cerdanyola:

• Cal modernitzar l’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès, tant a nivell intern com en relació amb la ciutadania aprofitant els 
avenços tecnològics i els canvis socials que provoquen.

• Volem millorar l’eficiència i eficàcia de les tasques encomanades al personal 
al servei de l’Ajuntament, dotant-los de les eines i la formació necessària, per 
millorar les seves condicions laborals i la qualitat en el treball. Cal introduir 
l’avaluació a la gestió municipal com a eina de millora dels serveis de cara a la 
ciutadania.

• Treballarem per oferir un pla de pagament personalitzat que agrupi els diferents 
impostos de tot l’exercici per tal que es pugui triar la forma de pagament del 
total en períodes mensual, bimensual, trimestral, semestral o pagament únic, 
segons prefereixi cadascú i sense cap increment de cost.

• La pàgina web de l’Ajuntament de Cerdanyola ha de ser un veritable portal 
de transparència, on la ciutadania pugui trobar tota la informació pública que 
genera l’ajuntament de manera ràpida, senzilla, entenedora, pràctica i propera.

• Farem un pla de comunicació separant netament els mitjans de comunicació 
d’actualitat públics de la comunicació institucional amb vocació de servei públic 
i transparència incorporant els canals no formals de com les xarxes socials per 
a apropar la gestió municipal a la ciutadania.

• Impulsarem una revisió del conveni amb la EMD de Bellaterra seguint l’exemple 
de Valldoreix seguint criteris de lleialtat institucional, el consens i el bé comú.

• Cerdanyola necessita establir un nou model de relacions amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona per tal de generar sinergies que afavoreixin tant el seu 
campus excepcional com el concepte de ciutat universitària que desitgem.

• Fa anys que Cerdanyola necessita un nou Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) garantint la participació política, tècnica i ciutadana en el procediment 
d’elaboració. 

“Treballarem 
per oferir un pla 
de pagament 
personalitzat 
que permeti triar 
com es vol pagar 
els impostos 
municipals, 
agrupats: de forma 
mensual, bimensual, 
trimestral, 
pagament únic...”

“Impulsarem una 
revisió del conveni 
de l’EMD de 
Bellaterra seguint 
l’exemple de 
Valldoreix”
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• Junt amb el ROM cal formalitzar canals de participació com les audiències 
ciutadanes i millorar-ne altres d’existents com els consells sectorials i 
específicament el Consell Local de Joventut. Les noves tecnologies han de 
permetre també evolucionar les formes de participació a la política local.

• Recollim la demanda de Jovent Republicà d’impulsar l’Oficina Local Jove 
vinculada a una aplicació informàtica per a mòbil per incrementar la participació 
ciutadana, ja que permet una comunicació més directe, la creació de nous 
espais de participació i l’oportunitat d’arribar a sectors de la població que 
normalment es mantenen allunyats dels ens públics.

• Impulsarem l’administració electrònica, tant a nivell intern com en relació amb 
la ciutadania. La Carpeta Ciutadana ha de permetre a la persona interessada 
saber en tot moment l’estat de gestió dels seus tràmits.

• Evitarem fins on sigui possible demanar aportar documentació que ja es disposa 
a l’Administració pública.

• Cal agilitzar i simplificar els tràmits municipals per tal donar un servei eficaç, àgil, 
ràpid i transparent en la gestió de sol·licituds, llicències, permisos, informes, 
certificats i altres. Reduirem el temps de resposta en la tramitació municipals.

• Revisarem i actualitzarem les ordenances i reglaments municipals, especialment 
les fiscals, per posar-les al dia i homogeneïtzar-les.

• Hem de d’aprofitar al màxim la col·laboració de l’ajuntament de Cerdanyola 
en organismes supramunicipals (Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació 
de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, etc.) tant pels serveis que ens poden prestar 
com per les subvencions que en podem obtenir.

• Avaluarem la viabilitat i l’eficiència de la de la gestió pública de serveis ara 
externalitzats com les escoles bressols municipals, el PEM Guiera o la neteja 
de parcs i jardins.

• Posarem els recursos humans i tècnics per garantir la correcta execució dels 
serveis públics externalitzats com la recollida de residus, neteja de la via pública 
o neteja d’espais públics.

“Posarem els 
recursos humans i 
tècnics necessaris 
per garantir la 
correcta execució 
dels serveis de 
neteja i recollida de 
residus”
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3 - Justícia social, els drets i els deures
Som d’Esquerra per fer polítiques valentes que garanteixin els drets per tothom. 
Defensarem la no discriminació, l’educació, la sanitat o el dret a l’habitatge i 
l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, davant els intolerants, els 
interessos privats o els oligopolis. Entenem la progressivitat fiscal com una eina de 
redistribució social i garantirem l’accés universal als serveis públics.

3.1 Dones, LGTBI i diversitats enriquidores

El món local republicà ha de ser la garantia mes propera a les persones 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. L’Ajuntament ha de vetllar per fer de 
Cerdanyola un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones i un marc de 
creixement personal i professional per a totes les persones.

Actualment les dones continuen sent discriminades en el món laboral. La 
discriminació salarial es manté a l’entorn del 25%, 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 per accedir a la progressió en la carrera professional, etc. 

A nivell local cal que ens plantegem polítiques de formació i ocupació que garanteixin 
l’accés de les dones a llocs de treball en igualtat de condicions, cal facilitar l’accés 
de les dones al treball mitjançant la prestació del servei de llar d’infants i cura de 
les persones dependents. Cal que els serveis locals de treball i ocupació, inserció 
laboral i serveis socials vetllin especialment perquè les dones de qualsevol edat, 
formació i condició puguin viure del seu treball i gaudir d’independència econòmica.

Cal també treballar per la diversitat sexual, afectiva i de gènere i lluitar contra 
qualsevol discriminació i expressió de LGTBfòbia garantint la transversalitat 
d’aquestes polítiques en el conjunt d’actuacions que es realitzin des del consistori 
amb l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu ja que la 
seva posada en pràctica és un benefici per al conjunt de la societat.

A Cerdanyola:

• Hem de garantir la paritat i l’accés de les dones a tots els àmbits de representació 
i presa de decisions.

• Fomentarem la igualtat efectiva entre dones i homes des de la igualtat i la 
justícia de gènere. 

• Cerdanyola del Vallès ha de ser un municipi segur i lliure de violència masclista. 
Treballarem per l’eradicació de la violència col·laborant amb els centres 
educatius i el món associatiu per donar eines de prevenció i detecció de 
violència masclista i de qualsevol  tipus.

• Realitzarem accions de formació i sensibilització adreçades a la ciutadania en 
general, per fomentar relacions igualitàries relacionades amb l’apoderament de 
les dones, el gènere i la diversitat cultural.

• Dotarem de recursos suficients el centre d’informació, atenció i recursos per a 
Dones, assegurant un funcionament òptim de la seva estructura i organització.

• Dinamitzarem el funcionament del Consell Municipal de Polítiques de Dones 
de Cerdanyola potenciant la seva implicació i participació en la governança  
municipal en matèria d’igualtat de gènere.

“Fomentarem la 
igualtat efectiva 
d’homes i dones des 
de la igualtat i la 
justícia de gènere”

“Realitzarem 
accions de formació 
i sensibilització 
adreçades a la 
ciutadania en 
general, per 
fomentar relacions 
igualitàries amb 
l’apoderament de 
les dones, el gènere 
i la diversitat 
cultural”
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• Analitzarem els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere amb la 
finalitat de visibilitzar l’impacte  que tenen en dones i homes, portant a terme 
una planificació, a partir de mesures concretes, que garanteixi una distribució 
de la despesa pública més equitativa.

• Avançarem cap a flexibilitats horàries i permisos laborals paritaris i intransferibles 
que permetin la coresponsabilitat familiar.

• Cal aprofundir el programa de Dones i Polítiques d’Igualtat i LGTBIQ, 
recopilant la informació i analitzant l’acompliment dels indicadors, valorant 
el grau d’adequació i acompliment en les seves diferents fases de disseny, 
implementació i resultats. Cal mesurar l’impacte que han generat les accions 
realitzades per tal de millorar les actuacions i per reorientar el projecte futur en 
matèria de polítiques d’igualtat.

• Incorporarem una visió transversal de la diversitat sexual i de gènere en les 
polítiques municipals (comissions de treball, redacció de plans sectorials 
d’educació, d’acció social, de salut, d’ocupació, de joventut, d’esports, de 
cultura, de lleure, etc.); en les polítiques interculturals en els serveis d’atenció 
i acollida a les persones nouvingudes així com en les polítiques de salut, 
realitzant accions formatives i informatives adreçades als professionals dels 
CAPS.

• Promourem la visibilitat de la diversitat sexual i de gènere en la comunicació 
corporativa i en els mitjans de comunicació local. Adequarem els formularis, 
la documentació oficial i els canals de comunicació amb la ciutadania a la 
diversitat de models familiars i a la pluralitat d’identitats de gènere.

• Cal prevenir i combatre la LGTBIfòbia establint mecanismes d’acompanyament 
i denúncia per a les víctimes, millorar l’actuació de la policia local davant 
les agressions i combatent-la en tots els àmbits des de l’espai públic i els 
equipaments municipals fins als entorns educatius, laborals, sanitaris, esportius, 
culturals, comercials i de lleure.

• Commemorarem els dies internacionals de referència per a les persones 
LGTBI i proposarem a la comissió del nomenclator el reconeixement històric 
de la seva lluita.

• L’Ajuntament de Cerdanyola participarà a la Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya.

3.2 - Polítiques de Joventut transversals

La transcendència de les polítiques de joventut en les accions de govern no és una 
qüestió anecdòtica o que es limiti a gestionar polítiques d’oci o emancipació. Es 
tracta d’articular polítiques que acompanyin i ajudin la gent jove en la determinació 
del propi projecte de vida en el context de dificultats globals de la ciutat i el país.

A aquestes problemàtiques cal afegir les característiques pròpies del jovent: la 
importància de l’etapa formativa, les dificultats afegides per trobar feina, la dificultat 
per trobar pis, les inquietuds socials, esportives o sexuals o les necessitats d’oci 
que es presenten sota òptiques diferents que en el cas de la població adulta.

A Cerdanyola, les polítiques de joventut han estat, i segueixen essent, un desert 
pel que fa a l’acció de l’ajuntament, que ha descuidat històricament les necessitats 
així com les opinions de la gent. Per tant les nostres reivindicacions passen per 
una implicació real de la regidoria de joventut així com d’una dedicació en recursos 
humans i materials adequada per afrontar una política integral de joventut a la 
nostra ciutat.

Pel que fa a la concreció de les propostes, la Secció Local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Cerdanyola incorpora plenament el programa de Jovent Republicà 

“Promourem la 
visibilitat de la 
diversitat sexual 
i de gènere en 
la comunicació 
corporativa i en 
els mitjans de 
comunicació local”

“L’Ajuntament 
de Cerdanyola 
participarà a 
la Xarxa de 
Municipis LGTBI de 
Catalunya”

“Avançarem cap 
a flexibilitats 
horàries i permisos 
laborals paritaris 
i intransferibles 
que permetin la 
coresponsabilitat 
familiar.”
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de forma transversal a tots els punts del projecte de ciutat que volem aplicar després 
de les eleccions municipals. 

En qualsevol cas, dinamitzarem l’Oficina Local Jove i el Consell Local de Joventut per 
tal que siguin els protagonistes de les polítiques de joventut, des del reconeixement 
de la diversitat, passant per les polítiques d’emancipació i treball, o l’oferta de 
recursos i formacions que considerin interessants.

No considerem les polítiques de joventut una filigrana del programa o una aposta 
de futur. Creiem que la gent jove és el nostre present i la seva perspectiva 
imprescindible per construir una ciutat millor per a tota la societat.

3.3 Ciutadania i orígens diversos

La condició de ciutadania és imprescindible per a viure en societat. Negar l’altre o 
fer-lo diferent ens empobreix i limita les potencialitats que podem desenvolupar com 
a ciutat. Quan parlem de garantir els drets de la dona, de les diverses orientacions 
sexuals i formes de convivència, de respectar i ajudar els joves en el seu camí no 
hem d’oblidar mai la població que ha arribat a Cerdanyola des de diferents orígens 
geogràfics o culturals. 

A Cerdanyola, la Secció Local d’Esquerra no parlem de «nova ciutadania». Només 
hi ha una manera d’entendre la ciutadania que és gaudint dels mateixos drets i 
assumint les mateixes responsabilitats que la resta de persones amb qui es conviu. 
A més, la nostra ciutat ha tingut successives arribades migratòries al llarg del segle 
que posen en evidència l’absurditat de distingir entre nous i antics.

Igual que als capítols dedicats als drets de les dones o al jovent, trobarem les 
polítiques adreçades a fomentar la convivència i la diversitat al llarg de tot el 
programa. En aquest punt recollim només alguns d’específicament destinats a 
garantir la interculturalitat, el plurilingüisme i la cohesió social. Volem una ciutat 
laica amb llibertat de creences i valors. El nostre objectiu serà desenvolupar una 
cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets 
humans, tot fomentant les polítiques d’inclusió, la interacció entre les persones de 
diferents orígens culturals que vivim juntes, el coneixement i el reconeixement de 
la diversitat, per tal d’assolir la identificació i el sentit de pertinença de totes les 
persones que viuen a Catalunya amb la societat catalana.

A Cerdanyola:

• Farem que el padró, com a registre administratiu, respongui a la realitat del 
municipi, a fi de garantir els drets i els deures de les persones.

• 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.

• Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida 
on entre els mentors hi hagi persones de diversos orígens.

“Dinamitzarem 
l’Oficina Jove i el 
Consell Local de 
Joventut per tal que 
siguin protagonistes 
de les polítiques de 
joventut”

“A ERC Cerdanyola 
no parlem de 
‘nova ciutadania’. 
Només hi ha una 
forma d’entendre la 
ciutadania: tenint 
els mateixos drets i 
responsabilitats”

“Implementarem 
una xarxa d’acollida 
participada per 
aquells serveis 
públics i entitats 
que puguin donar 
continuitat a les 
accions més enllà 
del servei de primer 
acollida”
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• L’arrelament social és la principal via d’accés a la regularitat administrativa per 
a les persones que no en tenen i viuen al nostre municipi. Vetllarem perquè 
aquelles persones que viuen des de fa temps al nostre municipi tinguin accés a 
aquesta possibilitat. És una forma de defensar els seus drets i de reduir la seva 
vulnerabilitat i dependència de les ajudes socials. També és una oportunitat per 
treballar amb la persona interessada aspectes com el seu accés a formació 
lingüística, treball, participació, entre d’altres.

3.4 - Salut, sanitat comunitària i salut pública

• Tot i no tenir competències en sanitat, l’Ajuntament pot fer polítiques de sanitat 
comunitària i salut pública que, per ser les més properes a la gent, poden millorar 
la qualitat de vida de manera immediata. Salut no és només curar malalties sinó 
prevenir-les i gaudir d’un entorn que ajudi a ser feliç. En aquest aspecte el 
municipi ha de coordinar els serveis socials amb els serveis de salut per donar 
la resposta adequada a cada situació individual, i vetllant específicament per 
les persones i col·lectius que en podrien quedar al marge. 

• Farem polítiques de sanitat comunitària on la prevenció de la malaltia i la 
protecció i promoció de la salut siguin els eixos principals de tot el sistema en 
tots els períodes de la vida de la persona. Treballarem amb els professionals 
sanitaris i els diferents col·lectius socials per abordar la salut des de diferents 
punts de vista a més de l’estrictament mèdic afavorint iniciatives de prescripció 
comunitària, l’educació per la salut i la prevenció, l’esport i la lluita contra els 
hàbits tòxics o els tòpics sense fonament.

• Volem un model sanitari públic orientat a l’excel·lència fonamentat 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 impulsi mecanismes per tal de facilitar la seva 
translació a la pràctica clínica. Des de l’Ajuntament impulsarem la vinculació 
dels nostres serveis de Salut i Sanitat amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
i amb les empreses del sector que treballen en el Parc Tecnològic.

• Específicament a Cerdanyola haurem d’aplicar totes les polítiques aprovades 
al ple municipal per a la retirada d’elements i restes de fibrociment de la ciutat, 
i impulsar conjuntament amb les altres administracions competents un fons de 
compensació i ajuda a les víctimes de l’amiant.

A Cerdanyola:

• Treballarem amb el Departament de Salut per la creació d’un Hospital de 
proximitat, d’aguts, i de pacients crònics a Cerdanyola, coordinat amb l’Hospital 
Taulí per tal de descongestionar-lo. Entenem aquesta infraestructura no només 
com un centre sociosanitari, sinó com un centre amb capacitat d’atendre el gruix 
de les necessitats de a nostra població, ja siguin les derivades de l’augment de 
l’esperança de vida com per la falta de serveis propers en àrees com pediatria.

• Impulsarem un pla de desaminantatge de la ciutat. Treballarem amb el 
Departament de Salut de la Generalitat per eliminar les restes d’amiant dels 
espais públics i privats.

• Promourem el treball intersectorial i transversal (PINSAP: Pla interdepartamental 
i intersectorial de Salut Pública) implantant, en tots els àmbits, els plantejaments 
de “Salut a totes les polítiques”. 

• Considerarem l’Atenció Primària comunitària com a base de l’atenció integral i 
la principal porta d’entrada al Sistema Nacional de Salut i Social. Treballarem 
amb el Departament perquè l’Atenció Primària sigui resolutiva i vertebradora 
dels diversos nivells assistencials.

“Treballarem amb el 
servei de salut per 
crear un hospital 
de proximitat 
coordinat amb 
l’Hospital Taulí”

“Impulsarem un pla 
de desaminantatge 
de la ciutat. 
Treballarem amb 
el Departament 
de Salut de la 
Generalitat per 
eliminar les restes 
d’amiant dels espais 
públics i privats”

“Dissenyarem 
estratègies per 
promoure la vida 
independent de les 
persones grans, 
tant al seu domicili 
com a la comunitat”
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• Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut: desigualtats 

zero en salut. S’haurà de treballar coordinadament amb serveis socials perquè 
tothom tingui accés a la sanitat pública.

• Impulsarem una atenció social i sanitària de proximitat, prioritzant l’atenció 
domiciliària, atenent tant com es pugui els condicionants propis del pacient i 
del seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...) i observant una cura 
especial per als col·lectius més fràgils i vulnerables. 

• Potenciarem el disseny de plans de salut comunitaris amb la participació de 
la ciutadania i dels actors socials de Cerdanyola elaborant i desenvolupant 
objectius i accions concretes. Dotarem aquests plans de salut d’indicadors i 
mecanismes d’avaluació permanents. 

• Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de 
la salut. Facilitarem l’exercici físic en espais públics i de lliure accés amb les 
instal·lacions adequades. Inclourem les instal·lacions esportives municipals en 
els programes de salut específics (cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, 
geriatria, salut mental...).

• Impulsarem programes de suport per als familiars directes dels pacients tractats 
de diferents patologies. Ajudarem les associacions de familiars i malats per tal 
d’acompanyar-los en el procés de la malaltia.

• Dissenyarem estratègies per promoure la vida independent de les persones 
grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora 
de la seva salut en general. Facilitarem l’atenció domiciliària i promourem pisos 
assistits per minimitzar la necessitat d’ingressar la gent gran en una residència 
sociosanitària.

• La nova residència haurà de tenir serveis per a no residents com ara un centre 
de dia i activitats lúdiques i esportives per tal de facilitar un entorn sanitari i 
social òptim a les persones usuàries i al barri on presti els serveis.

• Donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut que 
s’organitzin als centres educatius i en qualsevol entitat que formi part del teixit 
associatiu de la ciutat. Caldrà dotar de recursos aquestes iniciatives posant 
l’accent especialment en els col·lectius més vulnerables així com la gent jove, 
la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 

• Promourem la creació de xarxes d’acompanyament des de l’associacionisme 
i voluntariat de la població per tal de donar suport als grups de dependència. 
Crear espais on persones amb una determinada malaltia (hipertensió arterial, 
diabetis, cardiopatia, asma,...) puguin explicar la seva experiència ajuda 
a persones diagnosticades, afavorint la detecció de problemes, millorant 
l’eficiència del sistema i la qualitat de vida dels pacients. En aquest treball 
volem buscar també la complicitat de les farmàcies del municipi que poden fer 
una tasca important d’acompanyament a aquests malalts.

• Dotarem d’aparells desfibril·ladors aquells equipaments esportius, mercats 
i altres espais públics que encara no en disposin, connectats al Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 

• Seguirem recolzant i promovent les xerrades informatives adreçades als pares 
i mares per oferir eines per educar en la salut els seus fills en temes com:

• Prevenció d’accidents i primers cures

• Salut bucodental

• Prevenció de malalties transmissibles a l’edat infantil

• Alimentació i nutrició

“Impulsarem 
una atenció 
social i sanitària 
de proximitat, 
prioritzant l’atenció 
domiciliària, atenent 
tant com es pugui 
els condicionants 
propis del pacient i 
del seu entorn més 
immediat”

“La nova residència 
haurà de tenir 
serveis per a no 
residents com ara 
un centre de dia i 
activitats lúdiques i 
esportives”

“Promourem la 
creació de xarxes 
d’acompanyamentdes 
de l’associacionisme 
i voluntariat de la 
població per tal de 
donar suport als grups 
de dependència”
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• Reforçarem els programes relatius a la salut i la qualitat de vida d’adolescents 
i joves en coordinació amb els IES, el Casal de Joves i les entitats de lleure 
que treballen amb joves i adolescents de la ciutat. Donarem impuls a les 
actuacions previstes en el Pla municipal sobre drogues i comportaments de risc 
DOLIUM 2019-2023. Ens comprometem a abordar les accions considerades 
de priorització alta, desenvolupant en paral·lel un pla de treball per la restes 
d’accions proposades. Aquest Pla s’haurà de vehicular amb l’àrea d’educació, 
de serveis socials i la d’esports per tal de que la resposta i les actuacions siguin 
complertes i integrades.

• Conjuntament amb els serveis d’acció social farem un seguiment especial 
de col·lectius vulnerables com poden ser, per exemple, les persones amb 
dificultats per a l’accés al padró, la població sense domicili fix o les persones 
sense permís de residència.

• Treballarem amb el Parc de Collserola per un manteniment adequat dels camins 
afectats per les restes d’aminat. Garantirem el manteniment de les mesures de 
protecció que es van aplicar al camí de Can Catà.

• Desplegarem i farem efectius els àmbits de responsabilitat en Salut Pública 
dels municipis (aigües, zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, 
instal·lacions amb risc de legionel·losi, etc.). 

• Informarem al portal de transparència de les dades de control d’aqüífers, 
contaminació atmosfèrica, plagues, etc.

• Mantindrem la prohibició d’usar el Glifosat i altres pesticides perillosos per a les 
persones i el medi ambient, utilitzant alternatives ecològiques de control.

• Impulsarem una taula de treball amb les empreses de telecomunicacions per 
tal d’elaborar un pla d’antenes de que garanteixi la prestació dels serveis amb 
el mínim impacte sobre habitatges i serveis així com el control més exigent de 
les radiacions electromagnètiques. 

3.5 Cementiri, tanatori i no al crematori

• És una necessitat social poder acomiadar les persones difuntes amb dignitat i 
respecte a les diferents sensibilitats i creences. A Cerdanyola el cementiri antic 
fa anys que necessita manteniment, no tenim tanatori i aquests serveis estan 
bloquejats des de que es van vincular a la construcció d’un crematori.

• La Secció Local d’ERC a Cerdanyola hem estat sempre en contra de la 
construcció del crematori a tocar de les cases per la seva toxicitat i menys 
encara sense la garantia d’uns filtres de la més alta exigència.

• Respectarem les creences i les pràctiques religioses entorn de l’àmbit funerari 
fent-les compatibles amb la convivència en una societat diversa i amb els únics 
límits posats per la política sanitària com ara l’enterrament directa a terra.

• Farem el manteniment necessari per tal que el cementiri torni a tenir la dignitat 
que mereix.

• Seguirem negociant amb la funerària Truyols per trobar una solució que permeti 
construir el tanatori sense el crematori.

• Ens oposarem a la construcció d’un crematori en un entorn urbà fins on sigui 
legalment possible.

3.6 - Acció social per no deixar ningú enrere

• Tenim i volem una societat diversa, plural, heterogènia, en la que han d’estar 
garantits els drets socials i la igualtat d’oportunitats. Aspirem a ser una 
societat inclusiva i cohesionada que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les 

“Treballarem amb 
el Parc de Collserola 
per un manteniment 
adequat dels camins 
afectats per les 
restes d’amiant”

“Impulsarem una 
taula de treball amb 
les empreses de 
telecomunicacions 
per tal d’elaborar 
un pla d’antenes 
de que garanteixi 
la prestació dels 
serveis amb el 
mínim impacte”

“Seguirem 
negociant amb la 
funerària Truyols 
per trobar una 
solució que permeti 
construir el tanatori 
sense el crematori”
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desigualtats. Una ciutat on l’acció política garanteixi els drets fonamentals i el 
dret a la participació. 

• La finalitat última de l’acció social ha de ser la normalització de la vida de les 
persones en el seu entorn social habitual, evitant que si estan en risc d’exclusió 
social caiguin en la pobresa estructural. És important deixar de parlar de 
“despesa social” i parlar “d’inversió social” i “d’inversió en les persones” com 
un element positiu i alhora facilitador de les contraprestacions a les persones 
beneficiàries. Cal deixar de parlar d’ajuts socials i parlar de suports a situacions 
o equivalents. 

• Cal plantejar els serveis socials de manera integral. No es poden quedar en 
derivacions sense seguiment i implicació de la resta de serveis municipals. 
Treballarem també amb tot el respecte i suport cap a les entitats del municipi 
que treballen en el camp de l’acció social i el tercer sector.

A Cerdanyola:

• Dinamitzarem el Consell Municipal de Serveis Socials, coordinat però 
independent del de Salut, per tal que esdevingui un consell amb capacitats 
reals d’influir en les polítiques socials de Cerdanyola.

• Desenvoluparem el Pla d’Inclusió Social.

• Millorarem l’atenció que es presta actualment tant des de l’àmbit educatiu com 
del sociosanitari amb un servei de proximitat. Descentralitzarem els serveis 
socials apropant el treball socials als seus usuari amb dies d’atenció als barris 
en instal·lacions adequades ja disponibles.

• Elaborarem la Cartera de Serveis Socials Bàsics i crearem una Guia de Serveis 
socials amb informació dels procediments que l’ajuntament o les entitats del 
municipi puguin vehicular.

• Cal agilitzar la tramitació i concessió de beques i ajuts econòmics garantint que 
tinguin la suficient dotació econòmica i millorarem la dotació de beques per 
accedir a l’escola bressol. 

• Revisarem el funcionament de les beques per tal d’informar millor, treure 
burocràcia a la gestió, racionalitzar terminis i convocatòries, simplificar 
procediments i reduir la documentació que es demani a la imprescindible i que 
no estigui ja en les bases de dades de què es disposa.

• Els serveis d’atenció domiciliària i teleassistència per a persones grans han 
d’estar a l’abast de tothom que ho necessiti, no només a partir de 80 anys. Les 
noves prestacions que s’incorporin al catàleg de serveis contemplaran tarifació 
social per tal que ningú n’hagi de prescindir per motius econòmics.

• Promourem la figura dels pisos assistits per les persones que no poden 
seguir a casa seva però que volen viure amb independència. En aquesta 
modalitat d’habitatge es podrà demandar, si cal, serveis com neteja, bugaderia, 
perruqueria etc. a més de disposar d’espais comuns i visites periòdiques dels 
serveis sanitaris i socials.

• Promourem, mitjançant la negociació amb la Generalitat, la construcció d’una 
nova residència sociosanitària pública per a persones grans.

• Associat amb la residència sociosanitària o als pisos tutelats cal posar en 
funcionament un nou centre de dia que ofereixi serveis de lleure, culturals i 
sociosanitaris a la gent gran que, tot i viure a casa seva, li ofereixi eines per a 
una plena socialització.

• Millorarem el programa “Viure i conviure” per tal d’ampliar el nombre de 
persones grans i estudiants que comparteixen habitatge. Donarem suport a les 

“Dinamitzarem el 
Consell Municipal 
de Serveis Socials, 
coordinat però 
independent del de 
Salut”

“Descentralitzarem 
els serveis socials 
apropant el treball 
socials als seus 
usuari amb dies 
d’atenció als barris 
en instal·lacions 
adequades ja 
disponibles”

“Els serveis 
d’atenció 
domiciliària i 
teleassistència per 
a persones grans 
han d’estar a l’abast 
de tothom que ho 
necessiti, no només 
a partir de 80 anys”
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iniciatives i programes que facilitin la relació entre joves, nens i persones grans 
pel mutu benefici que els suposa.

• Crearem una Oficina d’Habitatge i Pobresa Energètica que assessori en 
matèria legal, gestioni ajudes i reclamacions i actuï si es produeix un tall 
de subministraments energètics o d’aigua sanitària i que vetlli per evitar el 
malbaratament energètic. Aquesta oficina ha de poder detectar i revertir 
situacions de crisi habitacional abans dels talls de subministraments o 
desnonaments i en casos d’habitatges en males condicions d’habitabilitat o ús.

• És imprescindible ampliar la borsa d’habitatge social i d’emergència construint 
habitatge social, incorporant habitatges provinents de grans tenidors i 
recuperant habitatges de protecció oficial adquirits per tempteig i retracta, 
evitant així l’especulació amb el parc d’habitatge protegit. 

• Com s’esmenta al capítol sobre habitatge, cal potenciar la borsa d’habitatge 
social per poder oferir solucions fora del mercat a les persones que no poden 
seguir el joc especulatiu de la oferta i la demanda.

• Quan parlem de via pública i de mobilitat, cal tenir sempre present la necessitat 
de les persones amb mobilitat reduïda.

• La revisió de la xarxa de transport públic urbà i supramunicipal garantirà els 
desplaçaments a centres sanitaris de referència dins i fora la ciutat, i que estigui 
adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. 

• Totes les persones que no puguin usar el transport públic per als seus 
desplaçaments de mobilitat obligada han de disposar de transport adaptat. El 
cost ha d’estar bonificat mitjançant tarifació social per tal que ningú que ho 
necessiti n’hagi de prescindir per motius econòmics.

• Farem formació en matèria d’interculturalitat, igualtat i no discriminació, i 
combatrem el discurs d’odi.

• Farem un seguiment d’aquelles persones, dones principalment, que puguin 
trobar-se en una situació d’aïllament social (mestresses de casa que no 
coneguin ningú, víctimes de violència, treballadores de les cures en règim 
d’internes, etc.) i crearem espais per a la seva sociabilitat.

• Identificarem i potenciarem espais naturals de relació (escola, comerços, 
places...) i hi actuarem a través del treball comunitari per afavorir la interacció 
i el suport mutu.

3.7 - L’esport més enllà de la competició

• Anys de promeses incomplertes pel que fa l’esport han configurat una situació 
preocupant i un malestar creixent entre la gent vinculada a aquest àmbit fins al 
punt que resulta impossible abordar totes les urgències en un sol mandat. Més 
enllà de les inversions en nous equipaments i reparar els existents, la principal 
mancança és de polítiques d’esports concretes, pel que cal una profunda 
reflexió de com fomentar la pràctica esportiva i l’esport de base i escolar.

• L’esport és un element clau pel benestar personal, la salut i el lleure, alhora 
que destaca com a factor de cohesió social, lluita contra l’exclusió i foment de 
l’associacionisme entre persones de totes les edats i condicions. És en aquest 
objectiu que resulta imprescindible establir un model de foment de la pràctica 
esportiva, pactat amb tots els actors de la ciutat, per optimitzar els recursos, 
millorar els serveis a oferir a les entitats esportives, i un pla d’infraestructures 
racional, suficient i sostenible al servei de tothom.

• Serem especialment curosos en corregir els desequilibris existents entre  dones  
i  homes  en  l’àmbit  de  l’esport,  a  tots  els  nivells,  i  fomentar  mecanismes  
d’intercanvi  de  coneixements  i  d’experiències  entre les entitats esportives i 

“Cal posar en 
funcionament un 
nou centre de dia 
que ofereixi serveis 
de lleure, culturals 
i sociosanitaris a la 
gent gran”

“Crearem una 
Oficina d’Habitatge 
i Pobresa Energètica 
que assessori en 
matèria legal, 
gestioni ajudes 
i reclamacions 
i actuï si es 
produeix un tall de 
subministraments 
energètics o d’aigua 
sanitària”

“Totes les persones 
que no puguin 
usar el transport 
públic per als seus 
desplaçaments de 
mobilitat obligada 
han de disposar de 
transport adaptat a 
un cost bonificat”
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les entitats de dones que facin possible avançar cap a la igualtat d’oportunitats 
efectiva.

• El model esportiu pel qual apostem és un projecte formatiu de base, sota la 
premissa que l’escola fa esport i fa ciutat, entenem que l’esport escolar és un 
espai bàsic sobre el que cal actuar i que obre les portes a un gran número 
de persones que puguin gaudir de les polítiques públiques. Treballarem per la 
implantació d’un programa per apropar l’esport a tots els infants de Cerdanyola 
del Vallès mitjançant la pràctica esportiva extraescolar de qualitat i sense que 
el cost d’aquest sigui un impediment. Les noves accions que cal generar van 
en la línia de fer efectiva la col·laboració de l’esport escolar amb les entitats 
esportives de la ciutat aportant el monitoratge necessari; assessorar i fer suport 
en l’organització de les activitats. Per això caldrà fer difusió de les activitats 
d’esport escolar dins de l’oferta esportiva de la ciutat i posar a disposició dels 
centres docents de diferents recursos materials i formatius per a la millora de la 
qualitat de la pràctica esportiva que ofereixen.

• Cal una aposta decidida també per la promoció de l’esport adaptat i el foment de 
la inclusió, no només per la vàlua en el procés de rehabilitació de les persones 
amb diversitat funcional, sinó principalment com a un element d’integració 
social.

• Dissortadament aquesta diagnosi de necessitats convida a no prometre-ho tot, 
ni  a generar falses expectatives. Per tot això el mandat 2019 – 2023 és clau per 
establir un canvi radical de model, que aposti per la base, per l’esport escolar, 
per la integració social i corregir els desequilibris existents entre dones i homes. 
Pel que fa a les inversions, el mandat ha de permetre iniciar les obres d’una 
nova gran nova instal·lació, i la licitació d’una altra.

A Cerdanyola:

• Actualitzarem el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, d’acord amb les 
necessitats actuals i la planificació necessària a curt i llarg termini

• Abordarem les necessitats més urgents com pot ser la construcció d’una piscina 
de 25 metres amb graderies pel públic, la construcció d’una pista d’atletisme, 
pistes poliesportives sota sostre i rocòdrom. El nostre objectiu és iniciar les 
obres d’una d’aquestes infraestructures durant el mandat, licitar-ne la segona i 
planificar la tercera.

• Donarem una solució a la Zona Esportiva Municipal de Riu Sec que posi en 
servei l’equipament i acabi amb el seu deteriorament.

• Adequarem la nau de Mafinsa per que esdevingui un espai plurifuncional per 
entitats esportives i culturals. 

• Ajudarem de forma activa a les entitats a la cerca de patrocinis.

• Millorarem les condicions d’ús i els horaris dels equipaments per garantir la 
seva pràctica al major número de persones.

• Buscarem subscriure els convenis necessaris de col·laboració amb la UAB per 
a la utilització de les seves instal·lacions esportives per part de les entitats 
locals en un nou context de col·laboració amb la UAB.

• Adaptarem les zones esportives per l’accés i la participació de persones amb 
diversitat funcional, així com potenciar l’esport inclusiu i l’esport adaptat.

• Defensem un model esportiu participatiu i integrador que aposti per la promoció 
de l’esport escolar i el de base, amb ferma col·laboració amb centres escolars, 
les Associacions de Familiars d’Alumnes i les entitats esportives de la ciutat. 

“Apostem per un 
model projecte 
formatiu de base, 
sota la premissa que 
l’escola fa esport i fa 
ciutat”

“Actualitzarem 
el Mapa 
d’Instal·lacions 
Esportives 
Municipals, 
d’acord amb les 
necessitats actuals 
i la planificació 
necessària a curt i 
llarg termini”

“Durant el primer 
mandat iniciarem 
una primera 
gran estructura 
esportiva, licitarem 
la segona i 
planificarem la 
tercera”
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• Proposarem accions de sensibilització i fomentarem la participació, visibilització 
i equitat de la participació de la dona en l’esport. 

• Introduirem la perspectiva de gènere en la planificació estratègica de l’esport, 
així com accions positives per a què, més enllà  d’acreditar que en la seva 
organització i funcionament actuen respectant plenament la igualtat i la 
perspectiva de gènere, es valori la presència de dones en les juntes directives, 
l’existència de seccions femenines i mixtes, i la proporcionalitat de gènere de la 
massa social i de llicències federatives.

• Potenciarem les activitats fisicoesportives conjuntes en l’espai lliure en l’entorn 
familiar i per a gent gran. 

• Dissenyarem i implantarem rutes saludables vinculades a espais públics i a 
l’entorn natural. Condicionarem espais públics per la pràctica esportiva lliure.

• Fomentarem la medicina esportiva i la salut pública incorporant la pràctica de 
l’esport a les polítiques de sanitat comunitària.

• Volem fer del Consell Municipal de l’Esport l’òrgan de participació ciutadana 
eficient per a què les seves decisions reverteixin en polítiques municipals 
concretes.

“Donarem una 
solució a la Zona 
Esportiva Municipal 
de Riu Sec que 
posi en servei 
l’equipament i 
acabi amb el seu 
deteriorament”

“Volem fer del 
Consell Municipal 
de l’Esport l’òrgan 
de participació 
ciutadana eficient 
per a què les 
seves decisions 
reverteixin en 
polítiques municipals 
concretes”
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4 - Una economia al servei de
les persones

L’economia té sentit quan està al servei de les persones sense deixar ningú enrere. 
Som conscients del pes de l’economia productiva i la importància que té en forma 
de producció de bens i serveis així com dels llocs de treball que genera. Tenim clar 
que Cerdanyola disposa d’elements com la UAB, el sincrotró o el Parc Tecnològic 
que ens permeten aspirar a una economia basada en el coneixement, la recerca 
i la innovació. La situació estratègica a tocar de Barcelona i centrada sobre els 
principals eixos de comunicació del país fan atractiva la nostra ciutat.

Però no ens volem limitar a reproduir models existents. Volem aprofitar les 
potencialitats promovent una economia social i solidària basada en els principis 
següents:

• Posar l’interès general per sobre del particular.

• Servir a les necessitats de les persones per sobre del benefici econòmic.

• Practicar els valors d’equitat, solidaritat, sostenibilitat, participació, inclusió i 
compromís amb la comunitat.

• Ampliar el concepte de riquesa més enllà dels diners per incloure també afectes 
i vincles, temps lliure, coneixement, i realització personal.

• Incorporar la democràcia a l’empresa i a l’economia i la governança com a 
model de gestió d’allò públic.

• La igualtat d’oportunitats es posa en pràctica començant per l’equitat de gènere.

• L’economia social i solidària no sols és una manera de produir, sinó també de 
comercialitzar i de consumir. El consum anomenat ètic, conscient, transformador 
o responsable consisteix a evitar el consumisme i, quan comprem, a triar 
productes fets en condicions laborals justes, respectuoses amb el medi i de 
proximitat. 

4.1 - Una visió estratègica i responsable de l’economia

Volem una empresa motor d’una economia productiva, innovadora i solidària. Hem 
d’afavorir que el teixit empresarial sigui competitiu en una economia globalitzada 
especialment de les pimes. És clau la inversió en R+D+i, disposar de les 
infraestructures necessàries, garantir l’accés al finançament assignant recursos per 
potenciar nous sectors productius i crear les condicions per al desenvolupament 
d’ecosistemes empresarials que propicien l’activitat econòmica, reduir els costos 
energètics, impulsar la internacionalització, etc., convertir la nostra ciutat, en una 
ciutat TIC avançada i innovadora. La majoria d’aquests factors no estan a les 
mans de l’administració local però si que pot intervenir en alguns de clau com les 
infraestructures de telecomunicacions, generant sinergies amb la UAB i els centres 
tecnològics situats a Cerdanyola, millorant els accessos i el transport públic als 
polígons i àrees de creació de llocs de treball.

Sense oblidar els grans polígons industrials de la comarca i la seva antiga potència 
industrial, Cerdanyola ha de poder evolucionar cap a nous models industrials a partir 
d’oportunitats que ens són excepcionals. La Universitat Autònoma de Barcelona i 
tots els centres de recerca vinculats que acull, el sincrotró, el Parc Tecnològic i del 
Parc de l’Alba, imprimeixen a la ciutat un rol que supera el de l’economia industrial 
tradicional. 

“Volem promoure 
una economia social 
i solidària que posi 
l’interès general 
per sobre del 
particular”

“Cerdanyola ha de 
poder evolucionar 
cap a nous models 
industrials a partir 
d’oportunitats 
que ens són 
excepcionals”
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Si obrim el focus veiem que Cerdanyola es posiciona com a ciutat enmig d’una 
immensa àrea de coneixement i tecnologia. El Parc Tecnològic de Cerdanyola 
queda petit al costat de l’Eix de la B-30, altrament dit Catalonia Innovation Triangle 
(CIT). La unió entre Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola en aquest metaclúster formarà 
la Bioregió de Catalunya, com un nou model de desenvolupament que farà front als 
reptes territorials de desenvolupament econòmic que comparteixen les tres ciutats.

Actualment parlem de transferència tecnològica i de coneixement. Aquests nodes 
generen sinergies amb les empreses de la zona, oportunitats de creixement, un 
important nombre de llocs de treball de qualitat, milloren la competitivitat... Tot al 
costat de Barcelona i amb un entorn natural privilegiat com el Parc de Collserola. 
Ara cal fer un pas més i fer arribar aquesta generació de valor a la gent.

El progrés i la cohesió social d’un municipi s’assoleix més fàcilment quan tothom 
s’hi implica, des dels càrrecs públics i els governs fins a la societat civil, i no 
només des de les empreses. Incorporar la Responsabilitat Social Corporativa no 
és només una qüestió conceptual sinó una opció política, d’interès col·lectiu. Des 
del govern local es pot reconèixer i afavorir aquesta vessant social de l’empresa i 
obrir noves formes de governança quan es treballa conjuntament per al bé comú. 
Acompanyarem les empreses de la ciutat, treballadors/es i actors econòmics que 
apostin per la transició cap a una indústria 4.0. En un entorn de competència global, 
guanyar competitivitat està directament relacionada amb la millora dels salaris i les 
condicions de treball. Aquesta evolució ha de permetre assolir millores en temes 
ambientals, en les condicions laborals dels treballadors i adaptar la producció de 
bens i serveis a les necessitats d’un mon en constant evolució. 

A Cerdanyola:

• Coordinarem el teixit empresarial local per a la generació de sinergies afavorint 
la fortalesa d’un entramat econòmic local i en benefici de la ciutat.

• Escoltarem les necessitats de l’empresa per definir recursos formatius destinats 
a capacitar el seu personal amb especial atenció en la digitalització del sector 
industrial.

• Estarem atents a les oportunitats per atraure noves empreses que aportin valor 
afegit i generin ocupació a la nostra ciutat, simplificant els tràmits administratiu 
en una sola oficina de gestió i atenció a les empreses.

• Afavorirem les empreses del tercer sector, d’inserció i integració laboral per a 
persones vulnerables i discapacitades.

• Buscarem noves fórmules de partenariat entre l’administració pública i les 
empreses de l’economia social per a la gestió de serveis de responsabilitat 
pública, incentivant la cooperació i la coresponsabilitat pública i privada.

• Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi.

• Modernitzarem els polígons existents, amb una xarxa de connexió a internet 
d’alta velocitat, garantint la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i l’extensió 
de les possibilitats de la innovació. 

• És urgent millorar el manteniment físic dels polígons industrials i les àrees 
comercials en aspectes tant bàsics com enllumenat, neteja, voreres, vials, i 
senyalitzacions.

• On sigui possible millorarem la connectivitat dels polígons industrials amb les 
grans infraestructures viàries o altres mitjans de transport. 

• Facilitarem l’accessibilitat a peu, en bicicleta i en transport públics a les àrees 
industrials i comercials i posarem punts de càrrega per a vehicles elèctrics per 
facilitar un nou model de mobilitat més sostenible.

“Afavorirem les 
empreses del tercer 
sector, d’inserció i 
integració laboral 
per a persones 
vulnerables i 
discapacitades”

“Posarem punts 
de càrrega per a 
vehicles elèctrics 
per facilitar un nou 
model de mobilitat 
més sostenible”

“Modernitzarem els 
polígons existents, 
amb una xarxa de 
connexió a internet 
d’alta velocitat, 
garantint la igualtat 
d’oportunitats”
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• Fomentarem la creació de noves empreses i donarem suport a les empreses 

existents a través de la creació d’entorns de qualitat per a empreses i personal.

• Buscarem la implicació dels agents econòmics en les decisions estratègiques 
de la ciutat generant un entorn de confiança i previsibilitat de l’administració 
local.

• Fomentarem que les empreses facin realitat un Pla de Responsabilitat Social 
Corporativa vinculat a Cerdanyola.

• Desenvoluparem un programa de suport a les treballadores de les cures que 
inclogui formació en drets laborals i en prevenció de la violència masclista, 
capacitació professional, prevenció de riscos laborals, salut laboral, assessoria 
jurídica i, especialment per a les que treballen en règim d’internes, activitats per 
a la interacció i la sociabilitat.

• Promourem l’adopció de programes d’acollida i interacció al centre de treball, 
especialment en les empreses de titularitat municipal, amb la participació dels 
comitès d’empresa i les organitzacions sindicals més representatives.

• Donarem a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar 
persones amb permís de residència i sense permís de treball (permisos 
humanitaris, extutelats, etc.), persones refugiades i persones en situació 
d’irregularitat administrativa però amb possibilitats d’assolir un arrelament 
social.

• Publicarem a la web de transparència quin és el cost dels serveis públics i 
quines les fonts d’ingressos amb els que es sufraguen. La informació en mans 
de la ciutadania és una eina poderosa tant per fiscalitzar el que no es fa bé com 
per sentir-se coresponsable d’allò públic. 

4.2 - Treball i ocupació digne i de qualitat

La darrera crisi va suposar, entre altres efectes perversos a la societat cerdanyolenca, 
una enorme destrucció de llocs de treball. És cert que quantitativament s’ha tornat 
a generar ocupació fins al punt que Cerdanyola té menys atur que la resta de 
Catalunya i molt menys que la mitjana espanyola. També és cert que els nous llocs 
de treball són més precaris i pitjor remunerats. L’objectiu del proper mandat ha 
de ser generar i potenciar una ocupació digna i de qualitat per a totes les dones i 
els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat 
de remuneració per treball d’igual valor. Des de l’Ajuntament protegirem els drets 
laborals i promourem un entorn de treball segur i sense riscos per a totes les 
persones treballadores, en particular les dones, les persones migrants i aquelles 
que estiguin en risc o desprotegides davant el mercat laboral.

A Cerdanyola:

• Millorarem la relació entre el sistema d’ocupació i el territori, coneixedors de la 
realitat local, potenciant l’intercanvi d’informació, i compartint-la per elaborar 
programes efectius.

• Posarem en contacte els centres educatius, les empreses i les administracions 
per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat 
de treball.

• Promourem la contractació responsable, tant a l’Ajuntament (fomentant la 
participació en concursos públics d’empreses del tercer sector) com al teixit 
empresarial i comercial dels municipis.

• Donarem suport a les empreses que incloguin mesures per fomentar la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes dins de l’empresa.

“Buscarem la 
implicació dels 
agents econòmics 
en les decisions 
estratègiques de la 
ciutat ”

“Publicarem 
a la web de 
transparència 
quin és el cost dels 
serveis públics i 
quines les fonts 
d’ingressos amb els 
que es sufraguen”

“Promourem 
la contractació 
responsable, tant a 
l’Ajuntament com al 
teixit empresarial 
i comercial dels 
municipis”
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• Garantirem l’orientació intensiva en les polítiques d’ocupació com a instrument 
per empoderar les persones en un mercat de treball complex i alhora fer eficient 
la inversió en formació ocupacional.

• Treballarem per ajudar les persones per millorar la seva ocupabilitat, fent visible 
currículums ocults, treballant per competències facilitant formació que ajudi a 
reduir desigualtats i oferint igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball.

• Fem nostra la proposta de Jovent Republicà de creació, dins de l’Oficina Local 
Jove, d’una Borsa de Treball Jove a través de punts d’informació als centres 
educatius públics, formació emprenedora, garantint que aquesta no esdevingui 
una font de precarietat laboral per el jovent.

4.3 - El comerç fa ciutat

El comerç local és molt més que una activitat econòmica o un servei a la ciutadania. 
El comerç local estructura la societat, genera relacions personals, fomenta la 
cultura i l’associacionisme, dóna seguretat als barris i a les persones... en definitiva, 
el comerç fa les ciutats humanes. També se li exigeix molt al comerç que està 
majoritàriament basat en la figura dels autònoms i les microempreses sovint 
familiars. Cal que l’administració local escolti les seves necessitats i posi les eines 
al seu abast per fer-lo viable en un entorn canviant i sovint hostil. El repte del comerç 
per internet és l’última de les amenaces que només es podrà superar el millor que 
ofereixen: l’atenció personalitzada i el valor afegit de la qualitat dels que pensen en 
la satisfacció del client.

Però per tal que superi les crisis actuals cal que el comerç i els serveis de proximitat 
siguin econòmicament viables. A falta d’un creixement impensable dels ingressos 
mitjans a Cerdanyola cal pensar en les formes de fer atractiu el comerç local per tal 
d’evitar que es desplaci part de la despesa a les ciutats del voltant i, si és possible, 
atraure part dels clients que tenen aquestes. Necessitem un centre comercial 
equilibrat, de proximitat i sostenible que sigui atractiu i, a partir d’aquest eix, fer 
créixer el comerç dels barris i els mercats.

A Cerdanyola:

• Aplicarem les recomanacions de l’estudi elaborat per la Diputació de Barcelona 
durant aquest mandat, respecte les mancances i les oportunitats del comerç 
local, de comú acord amb les associacions de comerciants.

• Potenciarem l’eix comercial des de l’estació de RENFE, passant per l’Avinguda 
Catalunya, el centre i fins al carrer Sant Ramon amb dues branques al Passeig 
Cordelles i a l’Avinguda Primavera. Cal una intervenció urbanística que faci 
atractiu els carrers, l’enllumenat, el mobiliari urbà i que doni continuïtat a tot el 
recorregut per oferir un espai de passeig on l’oferta comercial i de restauració 
es complementin.

• Posicionar i reforçar el nostre comerç com a factor clau per fer ciutat. Crearem 
una marca comercial del tipus «Queda’t a Cerdanyola»

• Pacificarem el trànsit de l’eix comercial i el tancarem al trànsit de vehicles de 
motor els caps de setmana per donar espai a fires, tastets, promocions i altres 
activitats que activin l’eix com a referència local.

• Posarem els aparcaments soterrats i els aparcaments en zona blava al 
servei del comerç local i la restauració. Estudiarem bonificacions en aquests 
aparcaments vinculats al comerç local.

• Donarem a conèixer el comerç i la restauració de Cerdanyola a entorns propers 
com la UAB, el Parc Tecnològic i el Parc de l’Alba així com a les ciutats veïnes.

“Pacificarem el 
trànsit de l’eix 
comercial i el 
tancarem al trànsit 
de vehicles de 
motor els caps de 
setmana”

“Aplicarem les 
recomanacions 
de l’estudi sobre 
comerç elaborat 
per la Diputació de 
Barcelona durant 
aquest mandat”

“Posarem els 
aparcaments 
soterrats i els 
aparcaments en 
zona blava al servei 
del comerç local i la 
restauració”
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• Treballarem de bracet amb les associacions de comerciants i empresarials per 

definir l’estratègia de desenvolupament comercial de la ciutat amb estabilitat 
i previsibilitat. En aquest espai de trobada buscarem generar actuacions 
conjuntes: fires, certàmens, festes i esdeveniments per promocionar el comerç 
i la ciutat.

• Fomentarem el consum responsable sobre la base de criteris de sostenibilitat 
com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat, 
amb programes de formació i campanyes de sensibilització continuades.

• Incentivarem la creació de comerços amb productes especialitzats autòctons, 
no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les 
manufactures de qualitat elaborades a casa nostra. Buscarem el valor afegit 
d’una oferta diversificada en un entorn urbà agradable i amable on tothom s’hi 
senti a gust.

• Dins del marc de les ciutats intel·ligents, potenciant el desenvolupament i 
incentivant aplicacions mòbils funcionals que beneficiïn la ciutadania, el comerç, 
les empreses i el turisme de la ciutat, que millorin la informació dels serveis i les 
activitats que es presten com a mitjà de venda. 

• Promourem l’ús de la llengua catalana i el llenguatge no sexista en el nostre 
comerç tant en la retolació, cartells en general com en la grafia que s’utilitza en 
els mercats i comerços com en l’atenció al client.

• Ajudarem als mercats a ser competitius fent-ne uns espais moderns i propers, 
que ofereixin excel·lència a nivell de productes, de serveis, seguretat alimentària, 
informació, professionalitat i horaris a l’abast de la població.

• Promourem tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació 
segura i saludable.

• Estudiarem l’aplicació del model d’èxit implementat a Barcelona per al 
creixement futur dels mercats, incloent solucions de mobilitat sostenibles i una 
zona de pàrquing subterrani per als clients de fora del barri de referència.

• Ampliarem al mercat de Serraparera la zona de guixetes refrigerades estrenada 
a Fontetes per a la recollida de comandes fora d’hores de servei del mercat.

• Vetllarem per la diversificació de la oferta comercial, en especial als mercats 
municipals.

• Mantindrem i ampliarem les campanyes de difusió de productes de proximitat 
i de temporada.

4.4 - Turisme de qualitat a Cerdanyola

• Cerdanyola no té atractius per al turisme barat de sol i platja. En canvi estem 
convençuts que sí podem ser una destinació per al turisme cultural i de qualitat. 
La nostra ciutat disposa d’una gran quantitat de places hoteleres que s’omplen 
amb visitants de tot el món en viatges d’empresa o vinculats amb la UAB i la 
investigació. Aquest turista potencial demanda una oferta cultural i gastronòmica 
que sí pot oferir Cerdanyola, que té un alt valor afegit i que no porta associats 
els problemes d’explotació del territori, de manca de recursos i la conflictivitat 
del turisme massiu. 

• Més concretament, el recent descobriment de restes romanes de gran 
importància a la falda vallesana de Collserola obren la porta a situar a Cerdanyola 
al mapa del turisme cultural. Si sabem coordinar aquest descobriment amb 
el jaciment iber i el museu de Ca n’Olivé podem oferir una experiència que 
en altres llocs de Catalunya i d’arreu d’Europa són referències internacionals 
en història i patrimoni cultural. Tot plegat acompanyat d’altres joies locals 
com l’ermita de Santa Maria de les Feixes i de la de Sant Iscle, les masies, 

“Dins del marc 
de les ciutats 
intel·ligents, 
potenciant el 
desenvolupament 
i incentivant 
aplicacions mòbils 
que beneficiïn 
la ciutadania, 
el comerç, les 
empreses i el 
turisme”

“Ajudarem als 
mercats a ser 
competitius fent-ne 
uns espais moderns 
i propers”

“Mantindrem i 
ampliarem les 
campanyes de 
difusió de productes 
de proximitat i de 
temporada”
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el Museu d’Art de Cerdanyola, amb els magnífics vitralls modernistes de les 
Dames de Cerdanyola, les cases modernistes i noucentistes, i en el context del 
Parc Natural de Collserola. Correctament gestionat permetria posar la ciutat al 
mapa de les rutes culturals i aportar una nova font de dinamisme econòmica 
perfectament complementària amb les activitats actuals, escalonada al llarg 
de tot l’any i un complement extraordinari per a la restauració, l’hosteleria i el 
comerç local.

• Per aconseguir-ho cal pensar en clau de ciutat i més enllà dels terminis 
marcats pels cicles polítics. Cal consensuar amb les principals forces polítiques 
i els actors socials clau de la ciutat un desenvolupament ordenat i amb sentit 
estratègic del sector turístic entès com el conjunt de les seves empreses i 
activitats.

A Cerdanyola: 

• Elaborarem un Pla de Desenvolupament Turístic amb consens entre els actors 
locals i supramunicipals implicats que serveixi per al desenvolupament del 
sector a mig termini.

• Posarem un pla de comunicació al servei del turisme per tal que tothom que 
vingui a Cerdanyola per motius laborals o estudis conegui els actius culturals i 
naturals de la ciutat així com els serveis d’hosteleria, restauració i comerç que 
pot gaudir. Aquesta és una via per acollir els visitants a la ciutat però també per 
generar identitat. 

• Encomanarem un nou plànol de la ciutat que ofereixi una imatge de qualitat, 
moderna, ecològica i tecnològica, i una guia en diversos idiomes.

• Revisarem la imatge a la xarxa de Cerdanyola assegurant que s’hi pot trobar 
tota la informació necessària per arribar i gaudir de la ciutat, en especial en 
recursos compartits com la Viquipèdia o en plataformes d’ús massiu com 
Google Maps.

• Buscarem la integració dels diversos esdeveniments culturals i comercials 
locals com el Festival Internacional de Blues, el Festival Internacional de Teatre 
Infantil i Juvenil, la Mostra Internacional de Dansa, o el Fantosfreak, dins l’oferta 
turística del municipi. Els mercats, les fires i la Festa Major actuen sovint com a 
motor que atrau el turisme de proximitat i de qualitat. 

• Desenvoluparem un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels 
diversos sectors del teixit social que intervenen en l’oferta turística del municipi, 
implicant el sector privat i avançant així cap a models de gestió on les decisions 
i el finançament siguin compartits pels diversos agents presents en el sector, 
tant públics com privats.

• Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris 
estiguin donats d’alta, per garantir la qualitat del servei. En aquesta línia de 
treball, regularem els habitatges d’ús turístic per garantir la convivència 
d’aquestes activitats amb el veïnatge.

• Destinarem la part de la taxa turística que queda al municipi a millorar i ampliar 
l’oferta turística de la ciutat.

“Elaborarem 
un Pla de 
Desenvolupament 
Turístic amb 
consens entre 
els actors locals i 
supramunicipals 
implicats”

“Vetllarem perquè 
tots els allotjaments 
turístics i 
els negocis 
complementaris 
estiguin donats 
d’alta, per garantir 
la qualitat del 
servei”

“Buscarem 
la integració 
dels diversos 
esdeveniments 
culturals i 
comercials locals 
com el Festival 
Internacional de 
Blues, el Festival 
Internacional de 
Teatre Infantil i 
Juvenil, la Mostra 
Internacional 
de Dansa, o el 
Fantosfreak, dins 
l’oferta turística del 
municipi”
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5 - L’educació, el fonament del futur
Cerdanyola ha de bastir un projecte educatiu de ciutat 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. Un nou model educatiu 
i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la 
inclusió educativa, prioritzant la millora dels resultats educatius. En el Projecte 
Educatiu de la nostra ciutat cal que la Formació Professional sigui un element 
cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu, és per això que cal 
repensar l’oferta educativa de Formació Professional que tenim per poder donar 
resposta a les necessitats i interessos dels i les estudiants. 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.

L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. I 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. Volem liderar que tots 
els centres educatius de Cerdanyola assumeixin el  compromís de l’èxit educatiu 
de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. El salt de millora qualitativa del 
nostre sistema només serà possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota 
la comunitat educativa.

A Cerdanyola cal treballar per combatre la segregació escolar, aquest ha de 
ser un objectiu de primer ordre en l’àmbit municipal. Malgrat no tenim totes les 
competències en matèria educativa, volem liderar una política que permeti una 
escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament necessària per millorar 
l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una política pública que ha 
de basar-se en el màxim consens de tots els agents implicats i en la implementació 
de mesures d’acord amb les necessitats detectades a Cerdanyola. Per tot això, 
impulsarem diagnòstics per analitzar les causes de la segregació escolar, de tal 
manera que es pugui arribar a pactes locals contra la segregació amb mesures 
concretes i eficaces.

Els centres educatius de la nostra ciutat han de tenir com a objectiu l’assoliment de 
l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit 
personal, l’èxit social i l’èxit professional, aquest és un repte de primer ordre. A 
Cerdanyola tenim centres que estan treballant en aquesta direcció, cal recolzar-los 
i treballar perquè tots els centres educatius busquin aquest objectiu. Prioritzarem 
i impulsarem el treball en xarxa. En concret aquelles xarxes en les quals ja hi ha 
escoles i instituts de la ciutat adherits com és EN21 i xarxes XIEP entre altres. Al 
mateix temps, cal que aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les 
famílies i per la societat. En definitiva, l’educació és una qüestió de país.

A Cerdanyola ens cal impulsar un model de Formació Professional que consideri 
les necessitats formatives de la població, integrant la formació inicial, la formació 
ocupacional i la formació contínua. S’ha d’ampliar l’oferta formativa, redistribuir els 
recursos actuals tenint en compte les necessitats d’espais, i aprofitant al màxim els 
equipaments ja existents.

Inclourem la perspectiva sobre diversitat sexual i de gènere de manera transversal 
a totes les polítiques i serveis d’infància, adolescència i joventut. Jovent Republicà 
posa èmfasi en la necessitat de fomentar des de l’Oficina Local Jove una oferta de 
cursos de formació juvenil, des d’on potenciar el coneixement del jovent per diferents 
elements que han de tenir en compte a l’hora d’impulsar el seu propi projecte de vida 
per exemple, cursos d’economia domèstica, d’hàbits alimentaris, habitatge, salut 
sexual, drogues, i qualsevol altre àmbit que afecti la salut jove i el desenvolupament 
juvenil. Ofertarem cursos i xerrades als instituts sobre les desigualtats de classe, de 
gènere LTBIQ+, sobre mediació per als casos d’abús escolar, així com la prevenció 
de violència masclista entre els i les joves, el cooperativisme, l’economia social i el 
pensament crític de l’economia.

“A Cerdanyola 
cal treballar 
per combatre la 
segregació escolar, 
aquest ha de ser un 
objectiu de primer 
ordre en l’àmbit 
municipal”

“A Cerdanyola ens 
cal impulsar un 
model de Formació 
Professional 
que consideri 
les necessitats 
formatives de la 
població”

“Cerdanyola 
necessita un 
canvi en el model 
d’escolarització 
actual”
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Per donar resposta a aquests reptes que ens plantegem per la nostra ciutat 
proposem quatre blocs de mesures.

5.1 - Escolarització

La ciutat de Cerdanyola necessita un canvi en el model d’escolarització actual, ja 
que hi ha un alt grau de segregació i ha esdevingut un model poc inclusiu. Acabar 
amb la segregació a la ciutat de Cerdanyola ha de tenir com a objectiu primordial 
la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzant la millora dels resultats 
educatius. Això es podrà portar a terme sempre que hi hagi un equilibri en l’alumnat 
amb NEE, famílies amb diversitat de rendes i d’orígens a tots els centres de la 
ciutat. 

A Cerdanyola:

Treballarem amb tota la comunitat educativa i amb el Departament d’Educació per 
poder aplicar mesures com el tancament d’admissió per sota  dels 25  alumnes 
actuals per tal de poder donar resposta a la matrícula viva de tot el municipi, 
l’alumnat amb NEE i de famílies amb diversitat de rendes i d’orígens. 

Impulsarem la creació d’Instituts Escola. Els estudis i exemples d’aquestes 
pràctiques demostren que l’oferta d’Institut escola disminueix la segregació de 
l’alumnat, disminueix l’absentisme a secundària, i milloren els resultats educatius ja 
que hi ha una línia de continuïtat en el projecte educatiu de les diferents etapes. La 
creació dels Institut Escola ens permetrà descongestionar els Instituts de secundària 
actuals podent plantejar una oferta educativa postobligatòria més àmplia.

Treballarem amb el Departament d’Educació i amb les empreses de la ciutat i del 
nostre àmbit de proximitat per oferir la possibilitat de la Formació Professional 
dual, per respondre a les necessitats del mercat laboral, donant així una formació 
coherent amb les necessitats empresarials i el reconeixement i certificació de 
professionalitat dels treballadors.

Caldrà fer una atenció especial en els programes d’orientació, acompanyament 
i formació de jovent de més de 18 anys sense titulació ni feina per facilitar-los la 
inserció al món del treball. Cal treballar conjuntament amb els programes formatius 
del SOC.

L’Oficina Municipal d’Escolarització ha de ser un punt d’informació de tota l’oferta 
educativa de la ciutat. Ha de gestionar de manera coherent i seguint els criteris 
establerts la matricula de l’alumnat de la ciutat, des de les etapes no obligatòries de 
0-6, passant per les etapes obligatòries de la primària i la secundària, fins arribar a 
les postobligatòries. També ha de donar resposta i orientar en l’oferta postobligatòria, 
així com conèixer l’oferta de formació complementària que hi ha a Cerdanyola. 
L’OME ha de vehicular i articular l’acord de ciutat per arribar a un model local propi 
d’escolarització que garanteixi la inclusió educativa i social. Caldrà arribar a un 
acord i establir instruments normatius per garantir aquests criteris d’inclusió i equitat. 
Aquests acords han d’estar recolzats pel Departament d’Educació. L’OME haurà de 
gestionar la resolució de l’escolarització amb la participació de representants dels 
centres educatius, de les famílies i de la inspecció d’educació.

Tots els centres escolars finançats amb fons públics han d’acollir la diversitat 
d’alumnat de Cerdanyola reflectint la diversitat social

Els serveis de primera acollida informaran dels recursos educatius formals i no 
formals, dels criteris de matriculació i de les formes de participació en la comunitat 
educativa, promovent la participació a les associacions de famílies d’alumnes de 
cada centre.

“Treballarem amb 
tota la comunitat 
educativa i amb 
el Departament 
d’Educació per 
poder aplicar 
mesures com 
el tancament 
d’admissió per sota  
dels 25  alumnes 
actuals”

“La creació dels 
Institut Escola 
ens permetrà 
descongestionar 
els Instituts 
de secundària 
actuals podent 
plantejar una 
oferta educativa 
postobligatòria més 
àmplia”

“Tots els centres 
escolars finançats 
amb fons públics 
han d’acollir la 
diversitat d’alumnat 
de Cerdanyola 
reflectint la 
diversitat social”
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Oferirem formació en llengua catalana per a tots els familiars d’alumnes que la 
desconeguin corregint les situacions d’analfabetisme que es detectin.

Obrirem aules d’estudi assistit, activitats de reforç escolar i altres tipus d’activitats 
compensatòries a l’abast de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

Promourem el voluntariat educatiu que pugui participar i reforçar els plans educatius 
dels centres.

Promourem la participació en les entitats de lleure educatiu d’infants, adolescents i 
joves de famílies immigrades.

Donarem suport al programa Instituts Oberts per a la dinamització del temps 
educatiu no lectiu per a joves adolescents mitjançant activitats programades als 
instituts de secundària en horari no lectiu.

Buscarem un acord amb Ripollet i Montcada en relació a la zona d’afectació 
educativa comuna entre els tres municipis. Cal veure com es resol la matriculació 
dels infants de la zona de la Carretera de Barcelona que poden estar empadronats 
a un municipi i ser escolaritzats en un altre. En aquesta mateixa línia d’acord caldria 
establir criteris comuns en la gestió de les beques escolars d’aquesta zona.

5.2 - Atenció a la petita infància

L’eix principal de l’atenció als infants més petits i les seves famílies és l’Escola 
Bressol. Des d’ERC apostem per la gestió pública d’aquest servei sempre que els 
informes tècnics siguin favorables tan a nivell econòmic, com de gestió, com de 
normativa. 

L’Escola Bressol és la primer institució educativa que treballarà per l’equitat i la 
inclusivitat. Hem de passar de les polítiques socials passives a les proactives. Això 
vol dir oferir els serveis d’atenció a la petita infància a totes aquelles famílies que 
puguin patir una situació de risc d’exclusió social. 

• Municipalitzarem la gestió del servei d’escoles bressol.

• Implementarem aules d’estimulació multi-sensorial a les escoles bressol 
municipals.

• Aplicarem la tarifació social a les matrícules i facilitarem l’accés als serveis 
complementaris d’atenció a la petita infància com poden ser espais nadó, 
espais familiar, menjador, o d’altres.

5.3 - Edificis i infraestructures

L’estat actual de manteniment dels edificis escolars de la ciutat requereix una 
actuació urgent per solucionar aquells problemes més greus. L’escola pública 
no pot ser digna sinó excel·lent i això comença pel manteniment dels edificis i el 
seu entorn. Caldrà fer una auditoria de la situació actual i validar les necessitats 
detectades amb els equips directius dels centres. 

A Cerdanyola:

Els dos primers cursos del mandat s’haurà de desenvolupar un pla de xoc que 
requerirà d’un esforç econòmic extraordinari. Les actuacions que siguin d’un 
gran abast s’haurà d’arribar a acords amb el Departament d’Educació per 
coresponsabilitzar-se de les inversions necessàries. 

Les intervencions es prioritzaran tenint en compte criteris de seguretat, sostenibilitat 
i eficiència i projecte educatiu de centre.

“Obrirem aules 
d’estudi assistit, 
activitats de reforç 
escolar i altres 
tipus d’activitats 
compensatòries a 
l’abast de l’alumnat 
en situació de 
vulnerabilitat”

“Buscarem un 
acord amb Ripollet i 
Montcada en relació 
a la zona d’afectació 
educativa comuna 
entre els tres 
municipis”

“Aplicarem la 
tarifació social a les 
matrícules de les 
escoles bressol”
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S’elaborarà un nou pla de manteniment ordinari dels edificis públics de la ciutat, 
prioritzant els edificis escolars i aquells que són d’atenció al públic. 

5.4 - Educació 360

Tenim la ferma convicció que l’educació no és només responsabilitat dels centres 
educatius sinó una responsabilitat compartida amb tota la societat. És per això que 
impulsarem el projecte Educació 360, integrant tots els plans que actualment s’estan 
fent a la ciutat. Volem que s’hi impliquin totes aquelles entitats que d’una manera o 
altre treballen en la formació dels nens i nenes de la nostra ciutat. Aquestes entitats 
són tots els centres educatius de la ciutat, però també l’escola de música, l’escola 
d’arts de l’Ateneu, els clubs esportius, els centres de lleure o les entitats culturals. 
També caldrà revisar el sistema de beques i ajuts  perquè es contempli també la 
formació complementària dels nostres infants. Aplicarem la tarifació social en els 
preus de les matrícules de les escoles de música, d’art i les activitats de lleure 
(extraescolars i casals).

Considerarem les necessitats de les famílies i farem compatibles els requeriments 
laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius. Per això es proposa que 
hi hagi centres que obrin des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol i que ofereixin 
activitats educatives de lleure, caldrà estudiar la viabilitat d’oferir activitats durant 
el mes d’agost. 

“Aplicarem la 
tarifació social en 
els preus de les 
matrícules de les 
escoles de música, 
d’art i les activitats 
de lleure”
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6 - La cultura, eina de transformació 
social

El discurs neoliberal actual redueix sovint la cultura a una mera indústria de consum 
o un patrimoni al qual se li ha de treure rendiment però cal anar molt més enllà. La 
cultura és una eina de transformació social que ha d’estar a l’abast de tothom amb 
accés lliure i universal, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en 
totes les seves formes d’expressió. 

Cerdanyola té un gran patrimoni cultural que explica d’on venim i en bona part el 
que som. Cal preservar-lo, fer-lo accessible i ampliar-lo amb totes les expressions 
contemporànies de l’art i el coneixement. Assegurarem la possibilitat d’accedir a la 
cultura al conjunt de tota la ciutadania, sense excepcions. 

Els equipaments culturals són la cara visible del patrimoni històric i museogràfic 
de la ciutat i ajuden a configurar la imatge que tenim de la nostra ciutat. Cal ser 
prudent i evitar demagògia prometent inversions faraòniques en aquest àmbit si bé 
és evident que Cerdanyola té mancances en aquest sentit.

A Cerdanyola:

• Aprofitant la urbanització del parc del carrer Josep Panné, proposem crear un 
auditori fix a l’aire lliure per poder-hi fer tota mena d’activitats culturals de petit 
format.

• Definirem un catàleg i adquirir infraestructures demandades per les entitats 
socials i culturals de Cerdanyola com ara escenaris, equips de so i de llum, 
taules i cadires així com el reglament que en reguli la petició, l’ús i les possibles 
fiances o despeses a assumir.

• Fomentarem l’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics que 
s’imparteixen en instal·lacions municipals, establint tarifació social per tal que 
ningú en quedi exclòs per motius econòmics.

• Reactivarem el programa d’abonaments als espectacles que es va posar en 
marxa durant els mesos en els quals ERC va ser al govern municipal.

• Potenciar la informació de les activitats culturals mitjançant les noves tecnologies 
i les xarxes socials.

• Crearem una biblioteca mòbil, que acosti l’oferta de la biblioteca central de 
Cerdanyola a tots els barris, mercats o punts d’afluència de gent de forma 
periòdica. 

• Ajudarem a la creació de petites biblioteques personals seguint el model de 
bookcrossing o “little free library” facilitant la infraestructura necessària a les 
persones o entitats que les vulguin impulsar.

• Dinamitzarem el Consell Municipal de Cultura per donar-li més rellevància i 
activar les relacions entre les entitats que el componen i d’abordar la política 
cultural des d’una visió global de les àrees principals d’activitat cultural: creació 
artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments.

• Actualitzarem la base de dades d’entitats culturals de Cerdanyola i les seves 
dades de contacte per facilitar la comunicació amb elles. Ampliarem el concepte 
d’entitats culturals per donar cabuda a les activitats de caràcter sociocultural de 
les Associacions de Familiars d’Alumnes o les Associacions de Veïns i Veïnes.

“Aprofitant la 
urbanització del 
parc del carrer 
Josep Panné, 
proposem crear un 
auditori fix a l’aire 
lliure per poder-
hi fer tota mena 
d’activitats culturals 
de petit format”

“Crearem una 
biblioteca mòbil, 
que acosti l’oferta 
de la biblioteca 
central de 
Cerdanyola a tots 
els barris, mercats 
o punts d’afluència 
de gent de forma 
periòdica”

“Dinamitzarem el 
Consell Municipal de 
Cultura per donar-
li més rellevància i 
activar les relacions 
entre les entitats 
que el componen”
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• L’Ajuntament ha de poder informar i acompanyar totes les entitats culturals de 
la ciutat en la participació en concursos, sol·licitud de subvencions o qualsevol 
altre convocatòria d’interès d’administracions públiques com la Diputació, 
l’Àrea Metropolitana, la Generalitat, la Unió Europea o d’entitats privades com 
fundacions.

• Promocionarem l’obra d’artistes locals mitjançant el web municipal, facilitant-
los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació, 
artistes i persones autores de la resta del país.

• Impulsarem la recerca sobre la història local de les dones que han format part 
de la identitat i en facilitarem la difusió.

• Crearem un espai adequat per a l’assaig i els concerts de petit format per 
als grups locals remodelant les instal·lacions de l’antiga fàbrica Mafinsa per 
convertir-la en un espai d’activitats socioculturals i esportives.

• Mantindrem el suport a les activitats culturals tradicionals com la Foguera de 
Sant Joan, la passada dels Tres Tombs i les expressions de cultura tradicional 
com els castellers, les sardanes o els balls de gitanes, entre d’altres.

• Vetllarem per mantenir la cultura cinematogràfica donant suport a les iniciatives 
existents com la programació de Xiscnèfils, el festival Fantosfreak, les 
projeccions de cinema a la fresca i estudiarem la viabilitat de programar cinema 
a la sala de l’Ateneu.

• Col·laborarem activament amb les entitats que treballen per recuperar la 
memòria històrica de la ciutat.

• Promourem la gestió cívica dels equipaments socials i culturals on conflueixen 
diverses entitats per tal que es puguin coordinar i fer-se coresponsables de 
l’espai i els recursos que utilitzen.

• Actualitzarem i ampliarem el catàleg del pla especial del patrimoni arquitectònic 
i arqueològic de Cerdanyola del Vallès, amb l’oportuna participació ciutadana i 
de les entitats de la ciutat per a preservar l’herència del passat.

• A proposta de Jovent Republicà incentivarem al compliment de la llei de memòria 
històrica proposant canviar tots els noms del nomenclàtor o d’equipaments 
municipals que tinguin relació amb el franquisme així com la retirada de 
simbologia feixista encara existent.

“Promocionarem 
l’obra d’artistes 
locals mitjançant 
el web municipal, 
facilitant-los un 
punt de trobada 
i contacte virtual 
amb professionals 
de la programació”

“Crearem un 
espai adequat 
per a l’assaig i els 
concerts de petit 
format per als grups 
locals”

“Promourem la 
gestió cívica dels 
equipaments 
socials i culturals on 
conflueixen diverses 
entitats”
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La nostra ciutat, tal com la coneixem, va créixer de cop durant unes poques 
dècades. L’explosió urbanística poc o mal controlada va generar uns desequilibris 
que avui encara condicionen la vida a l’entorn més immediat de la gent que hi vivim, 
treballem, estudiem, estimem o hi trobem les rutines diàries.

Cerdanyola ha de evolucionar per transformar-se en una ciutat més equilibrada on 
guanyem en qualitat de vida i que pugui allotjar els serveis que necessita la seva 
gent. Carrers, places i jardins han de ser més agradables modernitzant els espais, 
renovant l’enllumenat, cuidant l’arbrat, sense tant soroll i contaminació atmosfèrica. 
Hem de protegir, millorar i gaudir del medi ambient urbà, periurbà i de Collserola. 
Cal revolucionar com gestionem els residus per reduir-ne la generació i augmentar 
el reciclatge, com a pas previ a un objectiu de «residu zero». Hem de poder garantir 
el dret a l’habitatge entenent la complexitat del model de mercat i posant els 
recursos per evitar que caigui en mans de l’especulació. La mobilitat és un dret 
que cal garantir amb un nou model basat en criteris de sostenibilitat, potenciant els 
trajectes a peu o en bicicleta, ampliant i millorant el transport públic, ajudant al canvi 
tecnològic del vehicle de combustió cap als model elèctrics amb ajudes i una xarxa 
de carregadors. També el comerç i l’economia han de tenir el seu espai en aquesta 
ciutat mosaic facilitant-los les eines i infraestructures que permetin el creixement 
d’una economia productiva amb criteris d’economia circular.

El repte és transformar la ciutat per fer-la més humana, per posar-la al servei de les 
necessitats de totes i cadascuna de les persones que la compartim. Amb aquest 
criteri Esquerra fa aquestes propostes per a Cerdanyola.

7.1 - Sostenibilitat per garantir el futur

7.1.1. La garantia d’un desenvolupament local sostenible 

La idea de creixement sostenible no és realista si la considerem a llarg termini. Cal 
focalitzar el desenvolupament en àmbits de coneixement, innovació i cultura més 
que en la idea, gens realista, de creixement indefinit en el temps.

A Cerdanyola:

• Desenvoluparem el Pla Estratègic de Ciutat basat en el desenvolupament 
sostenible i amb perspectiva temporal de llarg termini, superior en tot cas 
a un mandat. Cal que integri amb una visió de futur ambiciosa però realista 
els millors actius que tenim com la UAB, el sincrotró, Collserola i la situació 
estratègica de Cerdanyola. Ha d’integrar tots els aspectes, econòmics i socials, 
ambientals i territorials. Ha de ser el full de ruta d’un desenvolupament integral 
de Cerdanyola i de la millora de la qualitat de vida perdurable.

• Crearem les condicions per aconseguir una Economia Verda i Circular, 
fomentant la producció local, el consum de proximitat i de Km. 0, la reutilització 
i el reciclatge, i fomentant l’economia social i la cooperació intermunicipal.

• Bastirem un nou model de relacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
en base a la col·laboració entre la ciutat i la universitat. Buscarem formes 
de col·laboració oferint llocs de treball en pràctiques a estudiants, beques i 
premis sobre temes de mutu interès i cooperant en àmbits com la mobilitat, el 
creixement urbanístic, l’habitatge o els serveis a la comunitat educativa.

• Exigirem que el nou Pla Director del Centre direccional es faci de forma 
consensuada i d’acord amb les necessitats del territori. Qualsevol nova 
planificació ha de minimitzar l’ocupació de la Plana del Castell, el creixement 
urbanístic, preveure un model de mobilitat sostenible, una activitat comercial 

7 - Una ciutat per viure-hi

“Desenvoluparem 
el Pla Estratègic de 
Ciutat basat en el 
desenvolupament 
sostenible i amb 
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aconseguir una 
Economia Verda i 
Circular, fomentant 
la producció local, 
el consum de 
proximitat”

“Bastirem un nou 
model de relacions 
amb la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona en base 
a la col·laboració 
entre la ciutat i la 
universitat”
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integrada a la ciutat i un model industrial relacionat amb el coneixement i la 
innovació. 

• Cal implementar mesures de contenció als abocadors de la Plana del Castell, 
controlar les possibles emissions de gasos i lixiviats mentre es  busca activament 
una solució tècnica i els recursos per executar-la als terrenys contaminats.

• Recuperarem, dignificarem i ampliarem l’espai agrari com a un valor de diversitat 
econòmica i ecològica a preservar que ens connecti culturalment amb el passat 
encara recent de Cerdanyola.

• Més enllà d’etiquetes com Smartcity o Smartrural posarem les tecnologies al 
servei del bon funcionament dels serveis amb les persones com a objectiu final.

7.1.2. - Cap a una nova cultura del territori

Cerdanyola ha patit un consum accelerat de sòl, que ha degradat àrees molt 
extenses i ens ha deixat un territori malmès. Els serveis són insuficients i sovint han 
quedat endarrerits respecte als estàndards de qualitat exigibles com ara els dels 
municipis veïns. Cal una revisió amb profunditat tant de Pla General Metropolità 
com d’alguns Plans Directors Urbanístics que permeti el creixement als barris de la 
ciutat on és possible i distribueixi serveis on són necessaris.

És responsabilitat de la nostra generació aturar la degradació, preservar i recuperar 
el patrimoni natural, agrari i cultural del Vallès. La preservació de la serra de 
Collserola, de la Via Verda al pas per la Plana del Castell i dels espais periurbans 
és una responsabilitat i una oportunitat per dotar Cerdanyola d’un entorn privilegiat 
que ja voldrien moltes ciutats metropolitanes.

A Cerdanyola:

Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural i dels sistemes 
agraris que resten al municipi i que configuren la identitat local, potenciant-la com a 
generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica garantint la diversitat d’espais i 
d’usos per a generacions futures.

Treballarem amb el Parc de Collserola i amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
per recuperar i mantenir l’entorn natural com un dels valors més reconeguts i 
estimats de Cerdanyola.

Dignificarem i regularem els espais periurbans. Crearem horts urbans i un sistema 
d’adjudicació rotatiu públic i transparent. Cal evitar l’ocupació indiscriminada de 
lleres, barraquisme i ocupacions privades de sòl públic.

Posarem en valor i potenciarem el patrimoni històric i cultural com el Museu de Ca 
n’Oliver, el Museu d’Art de Cerdanyola i els diferents espais urbans museïtzats per 
fomentar un turisme de proximitat i revaloritzar la ciutat. Protegirem i recuperarem 
les restes arqueològiques posant-les en valor com a patrimoni cultural, font de 
coneixement i aprofitant-ne fins on sigui possible el potencial turístic.

Promourem els itineraris i centres d’interpretació de natura, els històrics i d’interès 
etnològic. També fomentarem els circuits per donar a conèixer els productes locals 
i els seus productors.

Promourem els acords de custòdia, implicant tots els agents en la gestió i millora 
dels espais agraris i el medi local.

7.1.3 - Una planificació sostenible

Serem estrictes en l’avaluació ambiental de plans i projectes, més enllà de la 
obligació legal quan sigui recomanable per voluntat política.

“Exigirem que el 
nou Pla Director del 
Centre direccional 
es faci de forma 
consensuada i 
d’acord amb les 
necessitats del 
territori”

“Vetllarem pel 
manteniment de 
la qualitat del 
patrimoni cultural 
i natural i dels 
sistemes agraris que 
resten al municipi 
i que configuren la 
identitat local”

“Fomentarem els 
circuits per donar 
a conèixer els 
productes locals i 
els seus productors”



34

ERC Cerdanyola del Vallès

A Cerdanyola:

• Treballarem amb les administracions supramunicipals la revisió del PGM 
per tal de aconseguir una planificació harmònica entre els usos humans, la 
funcionalitat i el patrimoni natural que garanteixi un medi local, urbà o rural, de 
qualitat i que esdevingui un pol d’atenció d’activitats d’alt nivell tecnològic.

• Volem un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos amb 
un centre urbà fort i cohesionat i ben relacionat amb els barris.

• Potenciarem els espais per a vianants i bicicletes amb un urbanisme d’escala 
humana tant als eixos comercials com als barris residencials. 

• Treballarem la mobilitat de forma integrada revisant els usos actuals i les 
necessitats que han de cobrir amb criteris de sostenibilitat, intermodalitat i 
eficiència energètica. No només cal ampliar i millorar el transport púbic, també 
cal revisar l’aparcament en via pública i augmentar-ne la rotació vinculada al 
comerç i la restauració.

• Crearem una xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics com una de les 
mesures per evolucionar el model actual. Afavorirem les iniciatives sostenibles 
destinades a crear xarxes de vehicles compartits.

• Seguirem defensant la Via Verda com a sistema de connexió biològica entre 
els espais oberts. Recuperarem i protegirem els ja existents i elaborarem els 
corresponents plans de gestió i preservació en tots els espais oberts d’interès 
ecològic o paisatgístic: vies verdes, parc de Collserola, cursos fluvials del Riu 
Sec, de la Riera de Sant Cugat i del torrent dels Gorgs i Can Magrans entre 
d’altres.

• Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial, treballant conjuntament 
amb el Parc Natural de la Serra de Collserola per garantir la preservació, 
conservació i lluita contra els incendis, alhora que garantint un ús sostenible 
de l’espai fent-lo compatible amb el lleure i l’activitat esportiva de la ciutadania.

7.1.4 Objectiu: residu zero

La nostra societat de consum malbarata quantitats ingents de matèries primeres en 
forma de residus. El sistema de producció i distribució, els embalatges i els models 
de consum descarten enormes fraccions de productes i embalatges posant en crisi 
el sistema de gestió. 

Cerdanyola té un sistema de recollida selectiva basat en cinc fraccions  bàsiques 
(orgànica, vidre, paper, envasos i rebuig) que no aconsegueix superar el 36% 
de reciclatge. Les directrius de la UE assumides pel pla PRECAT20 de l’Agència 
Catalana de Residus, obliguen que pel 2020 hem de reduir la generació de residus 
urbans un 15% i augmentar el reciclatge fins al 50% entre altres progressos. De 
no assolir aquests objectius haurem d’afrontar sancions i es dispararà el cost de la 
recollida de residus que acabarà repercutint en forma de taxa local. Cal canviar el 
model i Esquerra proposa l’objectiu «residu zero».

L’estratègia de residu zero vol anar més enllà de les famoses tres erres de reduir, 
reutilitzar i reciclar. Incorpora valors com treballar des del moment del disseny dels 
productes per minimitzar les matèries primeres consumides, fabricar productes 
duradors i sense obsolescència programada, facilitar que es puguin reparar, 
preveure’n un fàcil reciclatge. En un context d’economia circular també cal preveure 
l’abastiment de matèries primes de proximitat, minimitzar els transports i fer 
eficients les línies de distribució, informar correctament els consumidors i assumir 
les responsabilitats socials i ambientals lligades al producte.

Treballarem amb 
les administracions 
supramunicipals la 
revisió del PGM per 
tal de aconseguir 
una planificació 
harmònica entre 
els usos humans, 
la funcionalitat i el 
patrimoni natural

Potenciarem 
els espais per a 
vianants i bicicletes 
amb un urbanisme 
d’escala humana

“Seguirem 
defensant la 
Via Verda com a 
sistema de connexió 
biològica entre els 
espais oberts”
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A Cerdanyola:

• Licitarem un nou contracte de recollida de residus i neteja que contempli nous 
sistemes de recollida de residus com el «porta a porta» o amb contenidors amb 
targeta identificativa que augmentin significativament el reciclatge de residus 
urbans. El contracte actual acaba el 2020 i caldria no haver de prorrogar-lo.

• Dotarem els serveis municipals de personal adequat per a la supervisió i el 
control de la recollida de residus. Sense aquest control és impossible saber si 
l’empresa concessionària compleix amb el contracte ni adaptar el servei a les 
necessitats de veïns i veïnes.

• Modernitzarem la deixalleria actual per ampliar-ne la capacitat i facilitar-ne 
l’accés. 

• Instal·larem punts verds de recollida selectiva als barris que concentrin totes les 
fraccions de reciclatge a més dels contenidors ordinaris com ara oli de cuina, 
roba, piles i bateries, petit material electrònic, restes de poda i altres que puguin 
acostar i facilitar el reciclatge a la gent.

• Millorarem i ampliarem els circuits específics de reciclatge com ara oli de cuina 
usat, cartró comercial, orgànica de restauració, mercats i comerç minorista 
d’aliments, o vidre comercial.

• Informarem als barris dels dies i hores de recollida de les diferents fraccions 
de residus per tal que puguin detectar-ne les incidències i comunicar-ho als 
serveis de supervisió i control. Establir canals de comunicació per recollir les 
incidències, propostes o queixes i respondre amb temps i forma.

• Publicarem a la web de transparència i farem campanyes de comunicació 
anuals informant dels volums de generació de residus per fraccions, els costos 
de cada fracció i els ingressos per taxa de residus.

• Modificarem la taxa de residus municipal per vincular-ne el preu amb el 
volum i el cost dels residus realment generats. Rebaixar la taxa de residus 
proporcionalment a les reduccions de costos per menor generació de residus, a 
un major reciclatge, i a una millor selecció de les fraccions (reducció d’impropis).

• Regalarem compostadors i donar la formació necessària per utilitzar-los a 
tothom que ho demani i es comprometi a fer-ne ús.

• Repartirem contenidors específics per a restes de poda durant caps de setmana 
de primavera i tardor als barris amb menys densitat tot informant a veïns i 
veïnes de les dates que estaran disponibles.

• Introduirem criteris de sostenibilitat en la compra i contractació públiques.

• Promourem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació 
dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos com l’ús del cabàs, la 
bossa del pa, etc.

• Treballarem amb els comerços per oferir sistemes de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos.

• Recollirem totes les propostes i iniciatives en un Pla Local de Residu Zero que 
impliqui les administracions, empreses, comerç i ciutadania per determinar els 
objectius, supervisar les actuacions i avaluar-ne els resultats en el context del 
Consell de Medi Ambient.

• Estudiarem la possibilitat d’oferir tallers de formació de reparació i reutilització 
de mobles i electrodomèstics. Aquests tallers podrien evitar la generació de 
residus voluminosos, reutilitzar productes i genera activitat d’economia circular 

“Licitarem un 
nou contracte 
de recollida de 
residus i neteja 
que contempli 
nous sistemes de 
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fomentant la inserció laboral o fins i tot la creació de cooperatives que facin 
viable aquesta tasca de manera autònoma.

7.1.5 - Una ciutat eficient i 100% renovable

Catalunya importa entre el 75% i el 80% de l’energia que consumeix. Un 45% 
de l’electricitat està produïda a les centrals nuclears. Per si fos poc, les ciutats 
són consumidores netes d’energia que cal transportar, sovint de distàncies 
quilomètriques amb unes pèrdues que en el millor dels casos són del 10%. A més, 
la generació d’electricitat és el principal emissor de gasos d’efecte hivernacle (junt 
amb els motors de combustió dels vehicles). Tot plegat és un sistema econòmic 
monstruós que està en mans d’unes poques grans corporacions. El model actual 
és insostenible, ineficient i econòmicament ruïnós.

En el context actual de baixada de costos de les energies renovables, les ciutats 
tenen un paper clau. Es poden fer polítiques decidides per reduir els consums, 
contractar-los amb criteris de sostenibilitat i fomentar la producció local de 
renovables. No només l’administració pot fer aquestes passes sinó que pot facilitar 
que particulars i empreses emprenguin aquest camí amb exempcions fiscals, 
impulsant cooperatives de productors i consumidors, o creant espais d’assessoria 
i informació. La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model 
que fugi de l’oligopoli cap a una governança al servei de les persones. 

Per iniciar aquest canvi Esquerra proposa crear una oficina local d’estalvi i eficiència 
energètica. Aquesta oficina haurà d’implementar les següents mesures:

Elaborar un pla d’estalvi energètic amb una proposta d’inversions i un pla 
d’amortització d’aquestes per a cadascuna de les dependències municipals o 
espais on l’Ajuntament en pagui els costos energètics.

Elaborar un pla d’energies renovables indicant quines es poden aplicar a cadascuna 
de les dependències municipals, com ara plaques solars tèrmiques per aigua 
calenta, plaques fotovoltaiques per a generació d’electricitat o calefacció a partir de 
biomassa. Aquestes possibles inversions també hauran d’anar acompanyades del 
pla d’amortització.

Elaborar un pla de renovació de l’enllumenat públic amb criteris d’estalvi energètic, 
d’eficiència econòmica, qualitat de servei i reducció de la contaminació lumínica.

En segon lloc proposar un pla d’inversions per prioritzar les propostes d’inversió 
atenent a criteris d’estalvi econòmic i reducció d’emissions.

Aquesta oficina ha de poder oferir els serveis a altres institucions públiques i privades 
de Cerdanyola com ara comunitats de veïns, associacions i entitats, comerciants o 
petita i mitjana empresa.

Proposar a les escoles els programes 50/50 on després d’una formació adaptada a 
les edats i als currículums, la comunitat educativa aplica mesures d’estalvi d’energia 
i aigua. L’Ajuntament es compromet a retornar el 50% dels imports estalviats 
en allò que decideixin l’alumnat i a invertir l’altre 50% en millores tecnològiques, 
d’aïllaments i energies renovables al mateix centre.

Proposar una xarxa de calor pilot alimentada amb biomassa per a la calefacció 
de diferents edificis públics propers per maximitzar l’eficiència i reduir despesa. 
Aquesta proposta es pot fer aprofitant el projecte Boscos del Vallès del Consell 
Comarcal destinat a l’explotació sostenible de biomassa per evitar incendis i produir 
combustible renovable per a distribució local. Actualment aquest projecte proveeix 
de calefacció l’Hospital de Terrassa i el Servei d’Activitat Física de la UAB.

Compartir les experiències de l’oficina amb altres administracions i posar-la al 
servei de veïns i veïnes, comerciants i empreses.

“Crearem una 
oficina local 
d’estalvi i eficiència 
energètica”

“Elaborarem un pla 
d’estalvi energètic 
amb una proposta 
d’inversions i un 
pla d’amortització 
d’aquestes per 
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lumínica”



37

Programa municipals 2019

Més enllà de les funcions de l’oficina local, caldrà prendre un seguit d’iniciatives 
que acompanyin aquesta transició energètica, bàsica per al nou model de ciutat 
que proposem.

A Cerdanyola:

• Impulsarem plans d’ocupació local i/o convenis amb els àmbits implicats, per tal 
d’afavorir la preparació  del sector.

• Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, prioritzant la 
fotovoltaica i la biomassa local, i la minieòlica, amb l’objectiu d’assolir el 100% 
del consum energètic no industrial amb producció de proximitat.

• Instal·larem cobertes fotovoltaiques als edificis públics on sigui possible i 
econòmicament viable, amb implicació de la ciutadania sota la figura legal de 
la generació comunitària.

• Proposarem implicar la UAB, altres administracions i propietaris privats de 
grans superfícies per instal·lar cobertes fotovoltaiques sempre que sigui 
econòmicament viable.

• Les exempcions fiscals i la simplificació administrativa són una forma de 
demostrar la voluntat política de transformar la ciutat cap a un nou model 
energètic basat en l’estalvi i les energies renovables. Proposem les bonificacions 
següents:

• Bonificació del 50% IBI anual durant 5 anys fins a un màxim total del 50% del 
valor de la instal·lació, i amb un topall màxim de 2.000 euros, i que sigui primera 
residència, de plaques solars fotovoltaiques fins a 10kW/h i solars tèrmiques 
fins a 70kW/h.

• Bonificació del 25% del IAE durant 5 anys fins a un màxim total del 25% del 
valor de la instal·lació a les activitats econòmiques que implementin sistemes 
de generació d’energies renovables.

• Simplificació de la tramitació administrativa local per la instal·lació de plaques 
solars tèrmiques i fotovoltaiques.

• Simplificació de la normativa urbanística en quant a restriccions per motius 
estètics excepte en edificis i entorns protegits.

• Substituir la necessitat de llicència d’obres per una declaració responsable per 
les plaques solars fotovoltaiques de menys de 10kW/h i per les tèrmiques de 
menys de 70kW/h.

• Bonificació del 50% del ICIO per als habitatges de nova construcció que 
garanteixin una qualificació energètica A.

• Bonificació del 95% del ICIO per a les reformes d’habitatges que garanteixin 
una qualificació energètica A.

• Bonificació del 25% del ICIO per a les obres de nova construcció i reformes de 
la resta d’usos que garanteixin una qualificació energètica A.

• Bonificació del 25% del IAE durant 5 anys fins a un màxim total del 25% del 
valor de la instal·lació a les activitats econòmiques que implementin sistemes 
de d’estalvi energètic i/o d’aigua.

7.1.6. Garantir una cultura de l’aigua sostenible

L’aigua és un bé preuat i escàs i Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs 
limitat com hem patit en períodes de sequera severa. La clau per a una bona gestió 
és no planificar una demanda superior a la disponibilitat dels recursos. La solució 
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no són noves infraestructures sinó adaptar-nos de la manera més competitiva i 
menys costosa possible. I sobretot protegir-ne la salubritat per a usos humans i pel 
propi medi ambient.

A Cerdanyola:

• Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua per aprofitar on sigui possible les 
aigües pluvials, els bombejos continus que eviten inundacions d’infraestructures 
(per exemple a alguns edificis de Canaletes), o la reutilització d’aigües de la 
depuradora de Sant Pau de Riu Sec. Aquesta aigua ha d’estalviar usar-ne de 
potable per a reg i permetre la recuperació de la neteja dels carrers amb aigua 
a pressió.

• Fomentarem la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre 
el veïnat –filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...

• Controlarem la qualitat de l’aigua de rius i rieres a més dels controls obligatoris 
de l’aigua potable, de les fonts naturals i de les piscines públiques.

• Fomentarem la separació de xarxes  d’aigües  grises  i negres en els nous 
habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions 
urbanístiques.

• Cal controlar la correcta prestació del servei d’abastament d’aigua, alhora que 
col·laborar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per canviar l’actual sistema 
cap a un nou model de gestió pública del cicle integral de l’aigua.

• Garantirem l’accés al servei públic a tothom, perquè l’aigua és un bé comú 
essencial per a la vida, per la qual cosa signarem els convenis necessaris per 
evitar els talls d’aigua per impagament a les persones necessitades. 

7.1.7 Protecció dels animals

Els animals, domèstics o no, formen part de la ciutat tot i que la relació amb la 
societat ha canviat molt els darrers anys. És imprescindible promoure polítiques que 
ajudin a la convivència, evitin problemes de salubritat o ambientals, en reconeguin 
el seu paper i en preservin el llegat cultural. En aquest sentit a Cerdanyola hem de 
recordar com a part de la nostra història que a només una generació de distància 
es convivia amb tota naturalitat amb equins per al treball diari així com diversitat 
de bestiar estabulat a les mateixes cases i un entorn rural molt més pròxim a tota 
mena d’animals.

A Cerdanyola:

Preservarem els valors culturals que aporta el passat agrícola de Cerdanyola 
mitjançant festivitats com els Tres tombs de Sant Antoni Abat.

Implementarem el cens per ADN a gossos i gats per tal de poder analitzar i sancionar 
els tenidors que no reculli els excrements de l’espai públic. 

Crearem parcs canins a tots els barris on es pugui portar els gossos deslligats per 
tal que es puguin socialitzar i exercitar sense corretja. Aquests parcs disposaran 
de condicions de seguretat, mobiliari urbà adaptat, espais d’ombra i aigua i punts 
d’informació a més d’un règim d’higienització específic.

Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar 
activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal 
de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc, en 
coordinació amb les associacions i el voluntariat animalista.

• Dotarem de recursos i formació a la Policia Local per tan d’atendre situacions 
amb animals implicats, ja siguin accidents, abandonaments, conflictes amb 
gossos potencialment perillosos o intervencions amb fauna protegida o salvatge 
com ara senglars.
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• Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament 
per a la recollida dels animals abandonats, control de colònies de gats i 
promoció de les adopcions. Organitzarem projectes d’educació i de difusió  i 
mantindrem un diàleg constant i constructiu entre institucions i associacions 
locals o persones animalistes.

• Aplicarem el sacrifici zero sense moratòries, i només ho permetrem en casos 
excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal.

• Controlarem la reproducció i la població de les aus mitjançant mètodes no 
agressius com l’ús de menjar amb anticonceptiu incorporat, l’accés a colomars 
on es puguin retirar els ous i la prohibició d’alimentar-los fora dels llocs ja 
establerts  i habilitats per a aquest ús.

7.2 - Urbanisme amb perspectiva local

L’urbanisme a Cerdanyola està condicionat per elements molt potents que limiten la 
capacitat de decisió local alhora que ofereixen oportunitats a la ciutat:

El pas dels eixos les autopistes A7 i C58 situa Cerdanyola en un encreuament de 
camins excepcional a tocar de Barcelona.

La ciutat acaba al sud per la serra de Collserola limitant-ne el creixement però 
oferint un espai natural excepcionalment envejable a minuts de qualsevol llar.

La Universitat Autònoma de Barcelona ocupa l’espai entre l’autopista A7 i Bellaterra 
tancant el creixement al nord però oferint el millor campus universitari de Catalunya 
a la nostra ciutat.

La Plana del Castell entre el nucli urbà i Sant Cugat és un espai altament cobejat que 
s’ha intentat urbanitzar amb successius planejaments fets responent a interessos 
sovint llunyans de Cerdanyola.

Internament el nucli urbà ha crescut de forma irregular, poc equilibrada i deixant 
enrere espais que cal aprofitar per fer un urbanisme coherent al servei de la seva 
gent.

El principal repte urbanístic actual per a Cerdanyola és l’aprovació del Pla Director 
Urbanístic del Centre Direccional. Anys de lluites socials han impedit que s’urbanitzés 
totalment acabant amb el corredor biològic conegut com a Via Verda i han denunciat 
les mancances i problemes potencials com l’abocador de Can Planes. A més, 
durant els planejaments anteriors invalidats s’ha generat una despesa a crèdit i uns 
drets adquirits per part dels propietaris del sol que hipotequen futures solucions. 
Qualsevol planejament ha de comptar amb consens social a Cerdanyola i la Secció 
Local d’Esquerra entén que cal que respecti uns principis bàsics, molts proposats 
també per l’entitat REFEM el Centre Direccional:

• Executar totes els mesures de contenció i remediació necessàries a l’abocador 
de Can Planes mentre es cerca activament una solució tècnica viable, i el 
finançament corresponent, per a la descontaminació de l’espai.

• Fer un seguiment de la potencial contaminació atmosfèrica i de les aigües 
derivada de l’abocador de Can Planes i publicar-ne els resultats.

• Limitar el creixement del pla i maximitzar l’espai i les condicions naturals de la 
Via Verda.

• Reduir al mínim el creixement al sud la carretera BP1413 a Sant Cugat i recuperar 
la riera de Sant Cugat per a usos lúdics i esportius evitant la massificació del 
Parc de Collserola.

• Minimitzar l’edificació d’habitatges i integrar-la amb la trama urbana actual per 
evitar crear un barri segregat de Cerdanyola. Destinar el sòl públic a habitatge 
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protegit sense perdre la titularitat del terreny (lloguer, cessió d’ús o altres figures 
que evitin l’especulació).

• Destinar els espais industrials o d’usos terciaris a activitats de recerca i 
desenvolupament, preferentment vinculades amb la UAB, el sincrotró Alba i el 
Parc Tecnològic del Vallès.

• Planificar i executar alternatives de mobilitat sostenible abans que el 
desenvolupament es faci en base a la mobilitat privada.

• Limitar la superfície comercial en format de grans magatzems en favor de baixos 
comercials o altres models integrats urbanísticament al desenvolupament 
relacionats amb la UAB.

• Transformar la carretera BV1414 en un camí veïnal per a usos esportius.

• Aplicar criteris de sostenibilitat a tot el planejament pel que fa a energia, 
mobilitat, recursos hídrics, residus i afectació a l’ecosistema de la plana i de 
Collserola.

Altrament Cerdanyola té reptes urbanístics pendents que cal resoldre abans no els 
interessos privats o aliens a la ciutat s’imposin. Alguns són molt evidents i altres 
un repte important que caldrà treballar amb altres administracions. Sense entrar 
al detall, caldrà planificar i fer les modificacions de planejament oportunes en els 
casos següents:

• Cal millorar la connexió física amb la UAB i Bellaterra per tal que sigui accessible 
a peu i en bicicleta. Exigirem un nou pont sobre l’A7 per ampliar l’actual accés a 
la universitat des de Serraparera i millorar la connexió fins al Turó de Sant Pau 
i Bellaterra. Aquesta és també una demanda reiterada de Jovent Republicà ja 
que la gent jove en serien grans beneficiats.

• El Riu Sec ha de deixar de ser una barrera al pas pel nucli urbà. Caldrà treballar 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua per fer la llera accessible i volem connectar-
la amb els carrils bici i zones de passeig dels rius Ripoll i Besós. Volem que 
el riu sigui un nexe d’unió per als barris de Cerdanyola oferint espais d’oci, 
passeig i contacte amb la natura fins on sigui possible.

• Transformarem la carretera N150 en un carrer urbà recuperant el comerç i 
l’espai per als vianants. Caldrà derivar el trànsit de pas a les vies d’alta capacitat 
deixant el vial per a veïns i connexions locals.  Pacificar el trànsit permetrà oferir 
connexions per a les bicicletes entre els barris, l’estació de RENFE, Ripollet, 
Santa Maria de Montcada, la llera del Riu Sec i el passeig de la riera de Sant 
Cugat. Recuperar la carretera de Barcelona serà el primer pas per intervenir 
en els barris en procés de degradació que l’envolten des de la Farigola fins a 
Montcada. 

• La intervenció sobre la carretera N150 és un projecte conjunt de les seccions 
locals d’Esquerra de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, però la col·laboració ha 
de permetre consensuar els mateixos criteris per a tot el veïnat a banda i banda 
de la carretera, independentment de la seva ciutat administrativa, en temes 
d’urbanisme, via pública, neteja, residus, enllumenat, mobilitat o polítiques 
d’habitatge, per esmentar els més evidents.

• Cal delimitar els usos del tram final del Passeig Cordelles, els terrenys de l’antiga 
fàbrica Aiscondel i la zona industrial de la Clota. La proximitat i la integració 
de zones industrials adjacents al nucli urbà són positives per la diversificació 
d’activitats que impliquen sempre que es garanteixi la salubritat i la seguretat 
pública.

• Una situació semblant es troba a la zona industrial de la Bòbila que, per la seva 
proximitat al creixement del Centre Direccional, tindria més sentit per a usos 
residencials, traslladant l’activitat industrial després de la riera de Gorgs.
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• Els barris de Can Cerdà i Montflorit, per la seva situació excepcional dins de 
Collserola, necessiten una atenció especial revisant, si cal, el planejament i els 
usos possibles, lluitant contra l’edificació il·legal i dotant-la dels serveis que a 
la resta de la ciutat serien inqüestionables com el transport públic, l’enllumenat 
o la seguretat.

• Els espais oberts lliures dins de la trama urbana com els terrenys del carrer 
Josep Panné ha de permetre situar serveis que li falten Cerdanyola, com ara 
un gran parc urbà modern amb diversitat d’espais per a edats i usos diferents, 
o un petit auditori a l’aire lliure o un skateparc. Cerdanyola té moltes placetes 
modestes però només té un parc urbà al Turonet.

A l’espai públic urbà hem de liderar la construcció d’un entorn cívic amb l’objectiu 
de teixir una convivència real, feta i viscuda per a les persones i la seva vida 
quotidiana. 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.

A Cerdanyola:

• Els carrers, places, parcs i altres espais comuns han d’estar nets i han de 
tenir un manteniment que els faci atractius tot evitant que quedin obsolets o es 
degradin. 

• Dotarem l’Ajuntament del personal necessari per a la supervisió i el compliment 
del contracte de neteja ja que actualment s’està pagant el servei sense cap 
control ni d’execució ni de qualitat.

• El contracte de neteja s’acaba el 2020, conjuntament amb el de recollida de 
residus, i caldrà tenir el nou a punt per evitar haver-lo de prorrogar.

• Publicarem la informació de quins dies i a quines zones estan previstes les 
tasques de neteja i manteniment, i generarem canals de comunicació per tal 
que la ciutadania compromesa pugui comunicar si hi ha alguna incidència o mal 
funcionament del servei.

• Millorarem el verd urbà com a font de qualitat de vida i biodiversitat urbana.

• Farem un pla d’arbrat urbà que inclogui la substitució progressiva de les 
espècies menys adaptades o que causen més alèrgies com ara els plataners, 
sempre que no siguin arbres singulars o monumentals.

• Mentre no estigui disponible el pla d’arbrat encomanarem un pla de xoc 
per retirar soques, tapar forats i escocells no necessaris, eliminar barreres 
arquitectòniques, reparar punts de llum, asfaltar trams deteriorats, etc.

• Mentre no s’actualitza el pla de seguretat viària es farà una revisió urgent de 
la via pública seguint els criteris de l’anterior per canviar els aparcaments en 
semibateria mal orientats (cal que es pugui sortir sempre de cara, mai marxa 
enrere), eliminar impediments a la visibilitat dels encreuaments i dels passos 
de vianants, reparar els semàfors led defectuosos i revisar la senyalització 
horitzontal i vertical deteriorada.

• Totes les intervencions a la via pública es faran prioritzant l’ús de l’espai per les 
persones de totes les edats, condicions i capacitats, seguint sempre criteris de 
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seguretat. Obrirem vies simples per notificar incidències amb el compromís de 
respondre-les totes amb una previsió del termini amb que es podran abordar.

• Modernitzarem els parcs infantils que porten anys obsolets amb elements aptes 
també per a criatures amb capacitats diverses.

• Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de 
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.

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

• Revisarem les intervencions a l’espai públic amb criteris de seguretat, urgència 
i possibilitat d’estalvi energètic i econòmic associat (eixos comercials), però 
tenint en compte els barris o carrers on fa anys que no s’hi ha fet cap intervenció 
de manteniment o millora. 

• Elaborarem plans contra la contaminació acústica i la contaminació lumínica 
per millorar la qualitat de vida de les persones i el medi ambient, detallant les 
inversions necessàries i periodificant-les.

7.3 - Una altra mobilitat

L’ús massiu de combustibles fòssils en el vehicle privat és un model de mobilitat 
obsolet per a les ciutats com Cerdanyola. És car, altament contaminant i contribueix 
de forma irreversible al canvi climàtic. Per evitar-ho cal canviar el model en molts 
aspectes, repensar la ciutat per afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta, facilitar 
la intermodalitat entre sistemes de transport, simplificar l’arribada dels vehicles 
elèctrics, però sobre tot potenciar el transport públic col·lectiu. La nostra ciutat està 
prou ben situada com perquè amb poques inversions pugui gaudir de més i millor 
transport públic. 

Com a criteri bàsic de jerarquització entre sistemes de transport podem establir 
que el més perillós ha de cedir davant el més feble. Així la bicicleta ha de cedir 
davant el vianant, la moto sobre la bicicleta, el cotxe sobre tots els esmentats i els 
vehicles pesats han de circular amb especial subjecció i respecte a les normes. Cal 
interioritzar culturalment aquesta jerarquia i aplicar-la a les noves incorporacions 
a l’ecosistema de la mobilitat com els patinets o altres vehicles que es puguin fer 
servir. Aquesta idea de respecte ha de permetre que les bicicletes circulin de forma 
ordinària pel carrer i protegida amb carrils bici només a les vies principals, però 
no per la vorera. A les zones de prioritat invertida, bicicletes, patinets i la resta de 
vehicles han de respectar l’ocupació que en facin els vianants.

La ciutat ha de ser per a les persones, no per als cotxes. Pacificar la via pública 
significa, entre altres, que tot Cerdanyola ha de ser «zona 30» excepte les vies 
principals. Reduir la velocitat dels vehicles suposa menys soroll, menys contaminació 
i menys accidents a més de facilitar els tipus de mobilitat més eficients i saludables 
com la mobilitat a peu, en bicicleta. La ciutat i la via pública s’ha de dissenyar amb 
aquests criteris per fer-la fàcil i agradable a la vida al carrer i la convivència.

Vialitat urbana

Millorarem la connexió a peu fins la UAB ampliant els espais protegits, les zones 
d’ombra, creant zones de descans amb font i bancs i protegint  els encreuaments 
i els punts on s’interaccioni amb els vehicles a motor. Aquest punt, més enllà de la 
seva necessitat, és una exigència de Jovent Republicà més que comprensible.

• Suprimirem les barreres arquitectòniques existents i exigirem la seva supressió 
als operadors de transport.
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• A les zones comercials o d’alta intensitat de pas de vianants farem plataformes  
i passos de vianants elevats, per millorar la seguretat i l’accessibilitat. 

• Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents treballats 
conjuntament amb les comunitats educatives amb especial atenció a la 
participació activa d’infants i adolescents.

• Crearem zones d’especial protecció al voltant dels centres docents arribant a 
limitar el trànsit de vehicles als carrers perimetrals durant les hores d’entrada i 
sortida.

• Senyalitzarem zones de parada reservades «petó i adeu» (que no aparcaments) 
assistits per agents cívics als carrers perimetrals dels centres escolars per 
deixar les criatures que puguin arribar soles a l’escola amb seguretat. 

• Serem bel·ligerants amb aquelles infraccions que afectin la seguretat com ara 
l’aparcament irregular als passos de vianants, prop de les escoles, les parades 
d’autobús, i l’aparcament en doble fila a les vies principals així com totes 
aquelles indisciplines que perjudiquen el transport públic.

Bicicleta

• Crearem un carril bici provisional fins la UAB des de Serrapaera mentre no 
s’amplia el pont sobre l’autopista.

• Connectarem la xarxa de carrils bici actual amb les estacions de RENFE de 
Fontetes i de la UAB

• Connectarem Cerdanyola amb els municipis veïns de Badia, pel vial des 
del polígon la Clota, i Ripollet i Montcada amb la reforma de la carretera de 
Barcelona, amb carrils bici. 

• Crearem una xarxa d’aparcaments segurs a tots els punts de destinació de 
mobilitat local, en especial als centres docents.

• Demanarem a l’AMB ampliar la xarxa d’aparcaments tancats Bicibox actual 
amb nous punts i ampliant els aparcaments que ja estan saturats amb noves 
places.

• Destinarem places d’aparcament de cadascun dels dos aparcaments públics 
municipals amb places de rotació a l’aparcament segur de bicicletes i punt de 
recàrrega de bicicletes elèctriques. 

• Ampliarem la flota de bicicletes elèctriques a demanda dels serveis municipals.

Autobús, tren i tramvia

L’estació de RENFE transporta més de 6.000 persones cada dia amb unes 
condicions pèssimes i un servei precari. Cal obrir noves sortides a l’estació, ampliar 
horaris d’atenció personalitzada, millorar-ne la seguretat.

Demanarem a RENFE que els trens semidirectes de la línia R4 amb origen i destí a 
Manresa s’aturin a Cerdanyola per poder fer l’enllaç amb la R7 a la UAB, així com 
inversions de millora a la infraestructura per garantir la fiabilitat del servei.

• Reclamarem i treballarem per la implementació del tramvia d’acord amb la 
proposta de la Plataforma pel Transport Públic per dotar d’un transport d’alta 
capacitat entre Bellaterra, la UAB, Cerdanyola, Ripollet i Montcada. Aquest 
tramvia permetria trencar la radialitat del transport públic existent i facilitar de 
forma ràpida i barata l’accés a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat o les 
R8 (Martorell-Granollers), R4 (Manresa – Terrassa – Sabadell - Barcelona), 
R3 (Granollers – Barcelona) i R2 (Vic – Barcelona) de RENFE. També ha 

“Millorarem la 
connexió a peu fins 
la UAB ampliant els 
espais protegits”

“Crearem zones 
d’especial protecció 
al voltant dels 
centres docents”

“Crearem un carril 
bici provisional 
fins la UAB des de 
Serrapaera mentre 
no s’amplia el pont 
sobre l’autopista”
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de permetre una comunicació fluida de dels barris amb polígons industrials i 
municipis veïns. 

• Mentre no es fa el tramvia, hem proposat la creació d’una nova línia d’autobús 
que en cobreixi el recorregut amb plataforma reservada i prioritat semafòrica 
que posi a disposició dels veïns i veïnes totes les estacions de tren del municipi a 
més de connectar el Parc Tecnològic, el Centre Direccional, la UAB i Bellaterra.

• És urgent revisar les línies d’autobús interurbanes i redissenyar les de transport 
urbà per arribar amb qualitat als barris amb menys servei de transport públic.

• Estudiarem exemples de bus a demanda per a barris perifèrics com Can Cerdà 
o Montflorit.

• Supervisarem el servei d’autobús amb parada a l’Hospital Taulí perquè compleixi 
escrupolosament els horaris, l’adaptació a persones amb mobilitat reduïda i el 
funcionament de la plataforma d’accés ja que en algunes persones és la única 
forma d’accés als serveis sanitaris o per visitar familiars ingressats.

• Posarem els mitjans per millorar la velocitat comercial dels autobusos al pas 
per Cerdanyola implementant millores com carrils bus, prioritat semafòrica, 
sortides avançades, etc. Serem bel·ligerants amb els aparcaments a les 
parades d’autobús i en doble fila que afectin línies d’autobús.

• Totes les parades d’autobús haurien de tenir indicadors del temps d’arribada, 
començant per les més usades i les que serveixen d’intercanviador.

• Assumim la proposta de Jovent Republicà d’introduir les parades d’autobús en 
perspectiva de gènere, sobretot en els serveis nocturns i que tenen connexió 
amb els espais d’oci. Aquestes les poden sol·licitar únicament les dones en 
qualsevol moment del recorregut per a que l’autobús faci la parada per reduir el 
seu final de trajecte a peu i donar-los seguretat. 

• L’avinguda Primavera entre l’estació de RENFE i el carrer Pineda ha de ser 
considerada una zona d’intercanvi modal entre el tren, el bus, el taxi i el 
futur tramvia amb la pertinent senyalització de parades, aparcaments de 
cotxe i bicicleta i garantint l’amplada de voreres necessària per facilitar els 
desplaçaments.

Cotxes, motos i aparcaments

Posarem punts de recàrrega de vehicles elèctrics com a mínim a la meitat de 
les places d’aparcament soterrat de rotació, així un punt de recàrrega amb dos 
aparcaments reservats als  punts següents:

• Davant de l’Ajuntament

• Als dos mercats municipals

• A les zones esportives de titularitat pública

• Als aparcaments en zona blava dels eixos comercials de l’Avinguda Catalunya,  
carrer Sant Ramon, Passeig Cordelles i carrer Sant Antoni

• Als polígons industrials i zones d’activitats terciàries com el Parc Tecnològic, 
polígons de la Clota i Polizur.

• A l’estació de FFCC de Bellaterra

• Buscarem un emplaçament adequat per fer un pàrquing dissuasiu proper 
a l’estació de tren de Cerdanyola Universitat amb la complicitat de les 
administracions supramunicipals.

“Reclamarem i 
treballarem per la 
implementació del 
tramvia”

“Estudiarem 
exemples de bus 
a demanda per a 
barris perifèrics 
com Can Cerdà o 
Montflorit”

“Supervisarem el 
servei d’autobús 
amb parada a 
l’Hospital Taulí 
perquè compleixi 
escrupolosament els 
horaris”
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• Demanarem al titular del terreny (ADIF) que ens cedeixi la gestió de l’aparcament 
del carrer Sant Quintí (darrera l’estació de RENFE) per fer-hi un park&ride 
afavorint la intermodalitat cotxe/tren.

• Promourem els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari 
(carsharing) –un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles– o d’altres.

• Promocionarem les aplicacions informàtiques destinades a compartir cotxe i 
pàrquings.

• Gestionarem les places de rotació dels pàrquings públics com a eina de mobilitat 
per potenciar les zones comercials i la restauració local. Farem possible pagar 
amb targeta i que tinguin atenció personal 24 hores.

• Afavorirem la rotació de l’aparcament amb limitació horària a les zones amb 
més demanda comercial. Adaptarem els horaris d’aquestes zones a les 
necessitats de cada àrea alliberant els matins o tardes en aquells carrers que 
no són necessaris.

• Protegirem les zones de càrrega i descàrrega dels usos irregulars per facilitar 
la feina als serveis de repartiment.

Estudis i regulació

• Cal crear un nou pla de seguretat viària. Mentre no estigui disponible es revisarà 
el compliment estricte del pla anterior en matèries que afectin la seguretat com 
la visibilitat a les cruïlles i passos de vianants, el manteniment dels semàfors, o 
la senyalització horitzontal i vertical.

• Cerdanyola necessita un pla de mobilitat que contempli les novetats en aquest 
àmbit que han suposat el pla de mobilitat de la UAB i el pla de mobilitat del 
Vallès del 2018.

• Crearem el protocol local per a episodis de contaminació ambiental delimitant 
en cada estadi d’alerta les afectacions al trànsit motoritzat, les possibles 
bonificacions per afavorir el transport públic i la informació que cal transmetre 
a la ciutadania.

• A proposta de Jovent Republicà, estudiarem amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, els operadors del transport i les entitats reguladores la possibilitat 
de crear un títol «T-UAB» bonificat per a estudiants i professorat residents 
a Cerdanyola per als trajectes entre la ciutat i el campus que faciliti l’ús del 
transport públic entre els usuaris joves. 

• Volem que tota la flota de vehicles municipals sigui elèctrica o, si no és 
possible, de baixes emissions. Fins i tot existeixen vehicles policials híbrids en 
funcionament a diversos municipis com l’Hospitalet, Reus o Mataró.

• Inclourem al nou contracte de neteja viària i recollida de residus l’exigència que 
els vehicles usats siguin no contaminants i silenciosos.

• Aplicarem bonificacions fiscals als vehicles elèctrics.

• La integració tarifària actual ha suposat un important descompte per a les 
persones que usen freqüentment el transport públic amb destí a la zona 1. 
Esquerra expressa la seva satisfacció per aquest canvi però segueix reclamant 
la T-Mobilitat com a model tarifari just i adaptable a totes les tarifes.

“Promocionarem 
les aplicacions 
informàtiques 
destinades a 
compartir cotxe i 
pàrquings”

“Crearem el 
protocol local 
per a episodis 
de contaminació 
ambiental”

“Estudiarem amb 
la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona, els 
operadors del 
transport i les 
entitats reguladores 
la possibilitat 
de crear un títol 
«T-UAB» ”
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• Col·laborarem amb el Parc de Collserola en en control d’accés al medi natural 

d’acord amb els seus criteris de limitació a la circulació motoritzada.

Dotarem l’àrea de mobilitat i la Policia Local dels recursos necessaris per executar 
aquests projectes a més de la feina ordinària que ja aborda.

7.4 - El dret a l’habitatge

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Després d’uns 
anys d’incertesa els preus de mercat de venda i de lloguer s’han tornat a situar 
en valors d’abans de la crisi mentre que la capacitat econòmica de les famílies no 
s’ha recuperat. Això provoca diverses disfuncions, des d’haver de dedicar una part 
desproporcionada dels ingressos familiars al lloguer, passant per formes precàries 
d’habitatge fins a casos d’exclusió social. Com fa notar Jovent Republicà, l’accés a 
l’habitatge és la principal dificultat en el procés d’emancipació de la gent jove que 
ha de marxar de la nostra ciutat generant un problema social estructural greu. Per 
garantir aquest dret cal entendre els factors que alteren el mercat a Cerdanyola 
i elaborar un ventall de propostes que abordin el problema des de diferents 
perspectives.

Cerdanyola té una demanda d’habitatge molt alta. En primer lloc la conurbació de 
Barcelona té uns preus més alts i expulsa cap a la perifèria les persones que no hi 
poden accedir. Un fenomen semblant el patim a Cerdanyola expulsant els joves a 
Terrassa o més lluny. La proximitat geogràfica i la ràpida connexió amb tren fan la 
resta, provocant que hi hagi demanda fins i tot per a pisos envellits o poc cuidats. 
De fet la ciutat té uns 22.000 habitatges si bé per l’època en que es van construir 
són més aviat grans respecte les necessitats actuals del mercat. També és rellevant 
que acostumen a ser molt poc eficients energèticament i, en algunes promocions, 
caldrà fer intervencions importants els propers anys per rehabilitar-los abans no 
entrin en un espiral de degradació. La rehabilitació des de la millora de l’actual 
parc d’habitatges esdevindrà prioritària, de manera conjuntada amb la regeneració 
d’àrees urbanes al servei de la cohesió social.

En segon lloc tenim una demanda induïda per la proximitat de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Amb una concentració de 50.000 persones els dies laborables, molts 
estudiants i professors busquen habitatge a l’entorn del campus. És cert que la 
disponibilitat de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha portat 
molts estudiants que tradicionalment llogaven pisos a Cerdanyola a Sabadell o fins 
i tot a Barcelona. En qualsevol cas, el poder adquisitiu dels estudiants condiciona 
el preu mínim dels lloguers que amb un simple càlcul de 200€ mínim per habitació 
situa el lloguer d’un pis estàndard de Cerdanyola entre 600€ i 800€. A més aquest 
és el preu base per un habitatge amb poc manteniment i contractes precaris (o 
directament sense contracte).

També existeix, tot i que en una menor proporció, una demanda de més qualitat 
per a personal docent i investigador. En aquest cas, si bé demanden habitatges de 
qualitat, impulsen els preus a l’alça situant els sostres molt per sobre del que poden 
assumir els nivells de renda mitjans de Cerdanyola.

Un element gens menyspreable són els pisos buits. L’Institut d’Estadística de 
Catalunya els situa al voltant dels 2.000 tot i que la xifra real és probablement molt 
menor ja que estan ocupats per llogaters sense contracte. En qualsevol cas, els 
professionals del sector detecten que hi ha tenidors particulars de pisos que no els 
volen posar a lloguer per por que els deteriorin el patrimoni o que hagin de forçar un 
desnonament en cas d’impagament. 

Aquest fet, difícil de quantificar, és independent del problema generat pels grans 
tenidors com bancs o inversors que esperen un moment millor per treure rendiment 
del patrimoni. En aquests casos cal intervenir des de l’administració local per fer 
aflorar aquest habitatge al mercat sota amenaça de sanció, d’acord amb la llei 
catalana de l’habitatge.

“Volem que tota la 
flota de vehicles 
municipals sigui 
elèctrica o, si no és 
possible, de baixes 
emissions”

“Aplicarem 
bonificacions 
fiscals als vehicles 
elèctrics”

“Elaborarem un pla 
local d’habitatge de 
forma transversal 
amb els agents 
implicats i buscant 
el màxim consens 
polític per tal que 
superi les lògiques 
partidistes”
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L’Ajuntament pràcticament no disposa de pisos de propietat pública per a destinar 
a polítiques d’habitatge i amb prou feines pot fer front a les demandes locals 
d’emergència habitacional. Caldrà revisar a fons el patrimoni municipal i la seva 
qualificació per trobar terrenys públics susceptibles d’acollir promocions d’habitatge 
que, a criteri d’esquerra, s’han de destinar al lloguer i no a la venda per evitar 
l’especulació amb pisos protegits com va passar amb les darreres promocions, 
per exemple, a Canaletes. Cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i 
concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, i defensar que la 
producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada deu 
o quinze anys per la seva desqualificació que fa que tot l’esforç públic es dilueixi 
en el no-res i els habitatges  s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no 
haguessin estat protegits. És estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en 
la compra de sòl i col·laborar amb la creació d’un mercat secundari  d’habitatge 
protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda lliure. L’habitatge protegit ha de 
complir el mínim, és a dir, que la renda de lloguer no superi el 30% de la renda 
familiar. Aquest criteri ha de ser la base de qualsevol política d’accés a l’habitatge 
de caràcter social.

Finalment cal ser previsors envers altres factors de desestabilització del mercat 
com ara el lloguer en forma d’apartaments turístics. La principal plataforma on-
line del sector ofereix ja dotzenes d’allotjaments a preus entre 90€ i 200€ la nit a 
Cerdanyola i fins a 550€ la nit a Bellaterra gràcies a la facilitat d’arribar a Barcelona 
en tren. Aquesta opció serà sens dubte un element més que retirarà oferta del mercat 
residencial provocant un augment de preus. En aquest sentit el ple municipal del 
mes de setembre de 2018 va aprovar una moció instant a regular el sector seguint 
l’exemple exitós de Barcelona.

Entre les propostes possibles, caldrà explorar noves fórmules 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. Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en 
la configuració de l’espai cívic. Volem capitalitzar un fort sector social compost 
pel sector públic local i nacional, les cooperatives  d’habitatge i les fundacions, i 
reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, ponderant un equilibri raonable 
en els diferents usos possibles de les cessions d’aprofitament urbanístic, atesa la 
dialèctica històrica entre la utilització que se’n fa per finançar inversions i despesa 
corrent o amb destí a polítiques d’habitatge.

El pla local d’habitatge previst en la llei del dret a l’habitatge com a eina més específica 
que d’altres és l’instrument adient per al desenvolupament  d’una política d’habitatge 
en l’àmbit local; sempre ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al 
municipi i les necessitats i els programes a desenvolupar de manera coordinada 
amb els plans urbanístics. Una vegada aprovat, la creació d’un observatori  local 
d’habitatge actualitzat semestralment que permeti conèixer l’evolució del mercat de 
sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb informació de preus, transaccions, 
superfícies, esforç familiar, etc., és rellevant per a l’actualització del pla.

A Cerdanyola:

Elaborarem un pla local d’habitatge de forma transversal amb els agents implicats i 
buscant el màxim consens polític per tal que superi les lògiques partidistes.

Potenciarem una borsa local d’habitatge i la dotarem de recursos econòmics i 
personals per tal de que pugui gestionar els pisos buits que els grans tenidors o 
els particulars els cedeixin durant un termini no inferior a 10 anys i amb condicions 
avantatjoses a canvi de la garantia de cobrament i manteniment del patrimoni.

Aquesta borsa destinarà els habitatges a les següents necessitats, segons les 
necessitats locals de cada moment:

Lloguer assequible per a famílies (amb estabilitat i de rotació llarga)

“Potenciarem 
una borsa local 
d’habitatge i 
la dotarem de 
recursos econòmics 
i personals”

“S’estudiarà la 
formula d’oferir 
sol públic per 
a promocions 
d’economia social 
amb cessió d’ús”

“Experimentarem 
noves fórmules 
d’habitatge per a 
joves amb serveis 
compartits”
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Lloguer per a joves i situacions familiars transitòries (rotació curta)

Pisos d’emergència habitacional vinculats a un pla de serveis socials.

Dotarem d’un fons econòmic anual per exercitar el dret de tempteig i retracta sobre 
la compra de pisos de protecció oficial que es venguin al mercat lliure. Publicitarem 
aquestes accions per dissuadir possibles operacions especulatives amb habitatges 
finançats amb diner públic.

S’estudiarà la formula d’oferir sol públic per a promocions d’economia social amb 
cessió d’ús.

Es buscarà la fórmula, d’acord amb la UAB, de crear una gran residència d’estudiants 
al nucli urbà de Cerdanyola i una per a personal docent i investigador per tal de 
pressionar a la baixa els preus de mercat d’aquestes demandes.

Com a demanda específica de Jovent Republicà, experimentarem noves fórmules 
d’habitatge per a joves amb serveis compartits que s’adaptin a la diversitat de 
necessitats específiques dels processos d’emancipació.

Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar 
habitatge buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament de 
Catalunya, així com el decret  llei 1/2015. La mobilització de l’habitatge buit davant 
l’ampliació desmesurada del parc d’habitatges és l’eina clau per al futur.

Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc 
d’habitatge destinat a polítiques socials en vint anys), mitjançant les reserves 
adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit, d’acord amb 
la realitat de cada municipi.

Consolidarem una política de sòl basada en la no venda i en l’actuació proactiva 
de l’Ajuntament respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que siguin 
estratègiques; per exemple, pagant quotes d’urbanització de les empreses 
promotores a canvi del sòl edificable (Pla Empenta Barcelona).

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, també per raons d’eficiència energètica i 
com a potencial sector de creixement econòmic sostenible.

Elaborarem protocols municipals d’inspecció i detecció  d’habitatges  buits, així com 
el protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit.

Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar 
l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús o la masoveria urbana.

Es publicarà periòdicament la informació disponible sobre els preus de venda i 
lloguer d’habitatges en base als registres legals i no a les ofertes públiques (sempre 
més altes) per oferir informació contrastada del mercat i desactivar pressions 
especulatives interessades sobre el mercat.

7.5 Seguretat i protecció civil

La seguretat pública ha de millorar en dos eixos de forma paral·lela: reduir els 
delictes i els fets que causen inseguretat, i millorar la percepció de seguretat que 
té la gent, sobretot en els barris més afectats els darrers anys pels robatoris a 
domicilis. Esquerra no farà política apel·lant a la por sinó aportant els recursos 
necessaris i proposant mesures concretes per tal que els professionals puguin fer 
la seva feina.

“Es buscarà la 
fórmula, d’acord 
amb la UAB, 
de crear una 
gran residència 
d’estudiants al nucli 
urbà de Cerdanyola”

“Garantirem 
el compliment 
del mandat de 
solidaritat urbana 
(15% del total del 
parc d’habitatge 
destinat a polítiques 
socials en vint 
anys)”

“Es publicarà 
periòdicament 
la informació 
disponible sobre 
els preus de venda i 
lloguer d’habitatges 
en base als registres 
legals i no a les 
ofertes públiques”
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7.5.1 Millorar la seguretat

Pel que fa a la reducció dels fets delictius coneguts cal dotar els cossos professionals 
de Policia Local i Mossos d’Esquadra del suport polític i les eines adequades per tal 
que puguin desenvolupar la seva feina. 

La cara visible de la seguretat pública són les plantilles policials. En el cas del CME 
cal exigir al Departament d’Interior no faltin agents a les plantilles de l’Àrea Bàsica 
Policial de Cerdanyola ja que no són competència municipal. Sí ho és la policia local 
que actualment està molt per sota de la dotació prevista d’agents i comandaments 
degut a la falta de reposició de les jubilacions o canvis de destí. Amb una policia 
sota mínims no es pot fer prevenció, educació ni ser la eina de l’ajuntament per 
aplicar tota la vessant administrativa i de servei que la ciutat necessita. 

Una dificultat afegida és que entre que es convoca una oposició ordinària i que un 
agent de policia acaba les pràctiques poden passar més de dos anys. El darrer 
govern municipal no ha fet cas de la nostra moció aprovada al ple instant a convocar 
oposicions així que la propera promoció no s’incorporarà fins al juny de 2021 en 
pràctiques i fins al 2022 no seran funcionaris.

En aquest sentit Esquerra entén que cal:

• Convocar urgentment un mínim de 4 places d’agent de policia local per a agents 
d’altres cossos que es vulguin incorporar a la Policia Local de Cerdanyola.

• Convocar cada any concurs oposició de mínim 4 places d’agent fins a completar 
la plantilla.

• Acordar amb els sindicats un pla de promoció interna per tal de calendaritzar 
les places de caporal, sergent i sotsinspector que caldrà treure a concurs.

• Un cop hi hagi disponibilitat de personal, acordar amb els sindicats un pla de 
formació per a l’actualització i especialització de la plantilla, especialment en 
temes de violència de gènere i medi ambient.

• A la Policia Local també hi ha moltes queixes relatives a les condicions de 
treball que cal millorar si no volem que els agents marxin a altres destins 
agreujant la falta de personal. La primera és que l’actual edifici que acull 
el còs ha quedat petit, està obsolet i té mancances greus de manteniment. 
Només com a exemple, el vestidor de dones no té capacitat ni per a un 10% 
de la plantilla. Caldrà acordar també amb els sindicats un pla d’inversions per 
esmenar aquestes mancances. No fer-ho posa la plantilla de Cerdanyola en 
una situació de desavantatge respecte altres policies locals motiu pel qual 
alguns agents opositen a altres municipis agreujant el problema de personal. 

A Cerdanyola:

• Construirem una nova comissaria per a la policia local

• Incorporarem vehicles policials híbrids i/o elèctrics

• Acordarem un pla d’inversions per a la millora de les condicions de treball

• Implementarem càmeres de seguretat als barris on el criteri policial ho consideri 
necessari

• Estudiarem les innovacions tecnològiques que es puguin posar a disposició de 
la policia com ara les càmeres de control amb reconeixement de matrícules, les 
apps de seguretat o els drons de vigilància per a zones periurbanes.

• Actualitzarem tots els plans de seguretat locals obligatoris, especialment per a 
cas d’inundacions, incendis i accident industrial.

“Construirem una 
nova comissaria per 
a la policia local”

“Actualitzarem 
tots els plans 
de seguretat 
locals obligatoris, 
especialment per a 
cas d’inundacions, 
incendis i accident 
industrial”

“Elaborarem un 
pla de seguretat 
específic per a 
Bellaterra i tots 
aquells barris 
que presentin 
singularitats 
geogràfiques o 
estadístiques”
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7.5.2 - Sentir la seguretat

La sensació de seguretat és imprescindible per viure a la nostra societat, és un dret, i 
correspon a les administracions vetllar perquè la gent visqui sense pors infundades. 
És cert que hi ha molts altres factors que intervenen en una percepció individual, 
independentment dels índex delinqüencials. La presència policial, l’atenció ràpida 
quan és requerida, la transparència en la informació sobre els fets ocorreguts i les 
solucions aportades, la proximitat dels agents amb el veïnat i els comerciants... Hi 
ha molts elements que cal tenir en compte des de l’Ajuntament per tal de donar un 
entorn de seguretat a Cerdanyola.

La Junta local de Seguretat és l’òrgan on tots els cossos policials es coordinen 
sota la direcció de l’alcaldessa o l’alcalde. Cal que es presideixi amb rigor, proposar 
polítiques de seguretat fermes que garanteixin els drets de tots i totes, i exigir 
rendiment de comptes respecte els objectius acordats. A més de complir amb les 
funcions encomanades legalment, Esquerra demanarà als cossos policials els 
següents compromisos:

• Un balanç de dades transparent per presentar anualment a la ciutat mitjançant 
audiència pública i a través dels mitjans de comunicació.

• Dades estadístiques desglossades per Bellaterra i tots aquells barris que 
presentin singularitats geogràfiques o estadístiques.

• Un pla de seguretat específic per a Bellaterra i tots aquells barris que presentin 
singularitats geogràfiques o estadístiques amb seguiment trimestral i avaluació 
anual.

• Un pla de seguretat específic per a robatori a interior d’habitatge i per a violència 
de gènere.

• Mantenir la col·laboració entre cossos i serveis de patrullatge mixtes .

• Potenciar la policia de proximitat per millorar la confiança i el coneixement entre 
el veïnat i la policia creant la figura dels agents de barri.

• Estudiar la possibilitat de crear places de policia en segona activitat amb destí 
a edificis municipals com el Centre Cívic de Bellaterra per tal d’oferir punts fixes 
d’atenció descentralitzats amb personal conegut per a la interlocució amb la 
policia.

• Mentre no hi hagi disponibilitat suficient d’efectius policials, dotar d’agents 
cívics fixos als barris per complir aquesta funció de proximitat amb el veïnat.

• Paral·lelament caldrà traslladar a altres àrees de l’ajuntament les següents 
demandes i supervisar el seu compliment per la seva afectació sobre la 
seguretat ciutadana.

• Fer un pla de xoc de manteniment de l’enllumenat públic i calendaritzar les 
inversions en renovació de l’enllumenat  amb criteris de seguretat.

• Instal·lar enllumenat reactiu als barris residencials per millorar el servei als 
veïns i detectar la presència de gent en horaris nocturns, a més d’estalviar 
energia i reduir la contaminació lumínica.

• Desbrossar i baixar la càrrega combustible periòdicament a les franges de 
seguretat perimetrals, sobretot a Can Cerdà, Bellaterra i Montflorit.

• Exigir la neteja i desbrossament de les parcel·les privades, quan els titulars no 
se’n facin responsables imposar les sancions coercitives previstes per acabar, 
si cal executant-la subsidiàriament.

“Potenciarem 
la policia de 
proximitat per 
millorar la confiança 
i el coneixement 
entre el veïnat i la 
policia creant la 
figura dels agents 
de barri”

“Redactarem un 
pla de xoc de 
manteniment de 
l’enllumenat públic 
i calendaritzar 
les inversions 
en renovació 
de l’enllumenat  
amb criteris de 
seguretat”

“Mantindrem la 
col·laboració entre 
cossos i serveis de 
patrullatge mixtes”
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• Encomanar l’actualització del pla de seguretat viària i programar-ne la seva 
execució.

• Determinar en un pla de mobilitat específic els accessos a les vies rurals i 
restringir-los amb criteris de seguretat i mediambientals.

• Generar espais físics de convivència, de coneixença i intercanvi d’informació 
veïnals, més enllà de les xarxes socials (xerrades temàtiques, jornades de 
treball comunitari, passejades periòdiques, comissions de seguiment de 
diversos temes...).

“Encomanarem 
l’actualització 
del pla de 
seguretat viària i 
programarem la 
seva execució”
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