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Un govern republicà per a Vallirana 
 

L’Administració municipal, la més propera al poble de Vallirana, ha d’erigir-se com la més 

compromesa amb els seus anhels i necessitats. És la que vetlla pel correcte funcionament dels 

serveis públics donant directament la cara a la ciutadania. La proximitat s’ha d’exercir des de 

totes les instàncies de govern municipal, evitant abandonar la condició d’activistes i de motor 

de noves iniciatives nascudes del contacte directe i continuat amb la gent. 

La deliberació sobre qualsevol aspecte controvertit de la política municipal requereix sempre 

d’una praxi habitual d’informació per part del Govern que ajudi a la formació d’opinió lliure de 

la ciutadania i els seus grups. Aquesta actitud de transparència i pedagogia serà alhora la 

garantia de qualitat de la pròpia deliberació, situant el ciutadà com a copartícep i 

corresponsable de les decisions. 

 

 Revisar el reglament d’Organització Municipal (ROM) amb l’objectiu d’adaptar-lo a 

les noves necessitats i donar la flexibilitat suficient per incorporar elements de 

democràcia deliberativa i directa i una major implicació de la societat civil organitzada 

i la ciutadania en general a la política municipal. 

 Comprometre’s amb la transparència quant a retribucions i càrrecs de lliure 

designació política.  

 Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la 

participació en els temes rellevants que afectin el municipi, sent especialment 

sensibles a les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i beneficien al 

conjunt de la població. 

 Assegurar l’existència de mitjans de comunicació públics al servei de la ciutadania i 

que reflecteixin la pluralitat política i social del municipi. Cal garantir la professionalitat 

i independència. 

 Fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració con en la seva posterior 

avaluació. 

 Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil. 

 Garantir l’accés dels ciutadans i les ciutadanes i de les entitats a la informació relativa 

a l’activitat municipal, mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model on els 

contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on 

sigui possible. 

 Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns com a mesura per guanyar 

eficiència i possibilitat estalvis en la prestació de serveis públics municipals. 

 

 

 

 



 

 4 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Pla d’acció municipal anual: marcar les fites a aconseguir anualment a cadascuna de les 

àrees de govern, definint un llistat d’objectius a partir de les propostes de cada 

regidoria. És imprescindible que els regidors/es es comprometin a treballar per assolir 

els objectius anuals i fer reunions periòdiques de seguiment (reunions mensuals de 

seguiment i anuals per definir objectius). 

 Pla d’actuació mancomunat amb Cervelló per mantenir en un estat digne les diferents 

urbanitzacions: mobilitat, eficiència, equipaments, conservació dels carrers, seguretat. 

 Casal de joves autogestionat: fins que no hi hagi un altre espai disponible, l’antiga llar 

d’infants ha de funcionar com un autèntic Casal de joves. Aquests han de 

responsabilitzar-se del seu manteniment, decidir quines activitats s’han de dur a terme i 

a què es dediquen cadascun dels espais, així com també es responsabilitzaran d’establir 

un horari consensuat. 

 Brigada jove per impulsar la inserció laboral i el civisme. 

Contractar 20 joves a mitja jornada durant juliol i agost per a dur a terme tasques de 

manteniment d’espais i equipaments públics. Amb aquesta acció l’objectiu és 

aconseguir el màxim compromís per part dels joves i evitar les accions vandàliques d’una 

minoria.  

 

 



 

 5 

 

Una Vallirana cohesionada 
 

La necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia de l’exercici efectiu 

dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones.  

La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa amb la societat.  

La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les persones.  

La qualitat i el prestigi de l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el 

bon funcionament de l’ascensor social.  

 

EDUCACIÓ 

 

 L’administració local ha d’assolir un paper de lideratge polític respecte a la promoció 

de treball educatiu integrat dels diferents agents que intervenen en el municipi. 

L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la que recaigui 

l’educació. S’han de desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el veïnat, les 

urbanitzacions, l’esport... que permetin un treball educatiu d’entorn. 

 Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra  l’absentisme 

escolar, la desafecció i l’abandonament. 

 Potenciar la formació professional, creant centres específics i integrats de FP. Adaptar 

l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense titulació a les 

necessitats de l’entorn. Incrementar l’oferta dels cicles formatius de grau superior i 

ampliar l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores per donar 

resposta tant a les necessitats de les persones com de les empreses.  

 Cooperar amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada 

l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als 

postobligatoris i a la seva transició al món laboral. 

 Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, 

lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, 

sobretot, en els períodes de vacances. 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 

 Cobrir la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu Fabra i convertir-la en una gran sala 

d’actes per tal que els alumnes puguin realitzar les activitats esportives i culturals en un 

espai cobert i perquè també es pugui beneficiar el poble d’un nou espai social, cultural i 

esportiu. 

 Recuperar la TV de Vallirana mitjançant la creació d’una escola en la qual es puguin 

formar i fer pràctiques els estudiants de comunicació i tècnics en audiovisuals, així com 

el joves sense titulació.  
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 Premiar els Treballs de Recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat que desenvolupin 

temes relacionats amb Vallirana i/o el Baix Llobregat. 

 Organitzar activitats extraescolars en els centres escolars, dirigides per entitats i 

organitzacions locals, i adaptades a les necessitats dels alumnes. Per exemple: reforç 

escolar, activitats esportives, tallers, etc. 

 Establir la figura d’una psicopedagoga externa, depenent de l’Administració Pública, 

per atendre els infants amb trastorns de comportament. 

 Becaris estiu: programa de contractació pel període d’estiu d’estudiants universitaris 

de Vallirana per realitzar feines varies en funció dels estudis cursats. Feines generals 

d’administració o recepció o treballs més específics en funció de la formació del nois o 

noies. 

 Projectes finals de carrera: proposem que l’Ajuntament assumeixi les tasques de 

tutoria i despeses complementàries de projectes finals de carrera que es puguin 

utilitzar com a avantprojectes concrets per a Vallirana. Amb aquests projectes es 

podran sol·licitar subvencions o estudis preliminars. 

 Taula de coordinació entre les regidories d’Educació i Acció Social per unificar la 

tramitació de les beques i garantir que tots els infants i joves puguin tenir accés a la 

mateixa formació. Per exemple: beques d’escolarització i menjador a les escoles 

bressol, material escolar i llibres, colònies i crèdits de síntesi. Això comporta fer canvis 

al pressupost municipal dotant les partides d’ajudes a l’escolarització i a l’atenció social 

amb més diners. A més, amb la tramitació conjunta es faciliten els tràmits i s’escurça la 

burocràcia. 

 Donar ajusts o beques de transport a les famílies que tenen fills amb necessitats 

d’educació especial, tant dins com fora de Vallirana. 

 Activar l’escola de pares amb l’objectiu d’ajudar-los en tot el que fa a l’educació dels 

fills: integració dels pares immigrants a la nostra cultura mitjançant l’activació de 

parelles d’acompanyament  per conèixer el nostre entorn social i cultural. 

 Donar suport a les AMPES del poble per fomentar la comunicació directa entre els 

pares i mares, escoles i ajuntament. 

 

 

CULTURA 

 

Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, millor preparat per fer front als 

moments difícils. Invertir en cultura és invertir en la societat del futur. 

La cultura és un pilar bàsic de l’Estat del Benestar i, per tant, un element cohesionador per 

excel·lència.  

 

 Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de 

l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. El Consell ha d’abordar la política 

cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees principals 
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d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de 

festes i esdeveniments. 

 Fomentar i donar suport a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, amb 

la col·laboració dels grups i entitats locals. 

 Desenvolupar programes específics per incidir en el caràcter integrador i saludable de 

l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància. 

 Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter 

social, cultural, esportiu i solidari. Afavorir que la població nouvinguda participi 

activament en les manifestacions col·lectives que configuren la personalitat del 

municipi.  

 Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions necessàries 

perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar lliurament les seves 

capacitats creatives, artístiques i culturals. 

 Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans. 

 Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb 

els consells escolars del municipi i el centre de normalització lingüística. 

 Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure la presència de joves creadors 

del municipi. 

 Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular i la 

recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi. 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Organització d’un acte anual d’acollida als nous empadronats al municipi i edició d’un 

catàleg de serveis a la seva disposició. 

 Establir exempcions fiscals per als comerços i empreses relacionades amb l’activitat 

cultural. 

 Els artistes de Vallirana seran la base de la campanya de millora estètica del poble: 

“Vallirana, posa’t guapa”. Escultures, grafits, murals, fotografies... formaran part del 

paisatge del municipi. 

 Potenciarem l’activitat artística que actualment es desenvolupa a La Masia Molí Can 

Batlle i assegurarem que els infants i joves amb dificultats econòmiques hi puguin 

accedir mitjançant beques de la regidoria de cultura.  

 Una Festa Major de i per a tota la ciutadania: s’ha de convertir en una gran festa 

popular, on tota la ciutadania hi participi de manera activa. Els infants, els joves, els 

adults i la gent gran podran decidir com volen que sigui la nostra Festa Major. 

 Carnestoltes: el darrer rei carnestoltes va demanar finalitzar la rua amb una gran festa 

popular, i aquest és l’objectiu pel qual treballarem. 
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ACCIÓ SOCIAL 

 

L’eix de l’acció política d’Esquerra de l’Ajuntament de Vallirana es basa en el benestar de la 

ciutadania i es recolza sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i 

de participació.  

 

 Taula de Solidaritat, Pau i Drets  Humans entre l’Ajuntament i totes les entitats 

solidàries de Vallirana per conèixer l’estat de la pobresa al poble, afrontar les urgències 

socials i cercar solucions preventives per a famílies amb risc d’exclusió social.  

 Establir exempcions fiscals per als comerços i empreses que demostrin que col·laboren 

amb accions solidàries. 

 Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris 

impulsant una història socio-sanitària individual, comuna i compartida entre els 

responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

 Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran 

que viu sola i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin 

resposta a les necessitats de les persones grans sense plena autonomia i també a les 

persones que en tenen cura. 

 Promocionar i donar suport al voluntariat en el marc de les entitats com a model de les 

persones compromeses en les necessitats socials. S’hauran de tenir en compte els 

elements imprescindibles de coordinació i de complementarietat. 

 Potenciar els “Bancs de”: en alguns casos anem cap a una economia de subsistència i 

calen noves maneres d’aprofitament dels recursos comunitaris, de manera que es 

permet vehicular, quan s’escau, iniciatives solidàries.  

 Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a 

programes socials.  

 Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractament, 

especialment per a la infància, les dones i la gent gran. Establir protocols d’actuació per 

la seva prevenció i models de suport i acció integral per a les víctimes.  

 Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les 

regidories (habitatge, salut, ocupació, educació...) 

 Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes aquelles persones i famílies en situació 

de pobresa, de risc i/o d’exclusió social.  

 Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els i les 

adolescents de Vallirana, entre altres, potenciar programes públics d’ajudes a 

l’alimentació, ajudes econòmiques, conciliació, ... 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Realitzar un catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats 

derivades de les situacions de dependència. 
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 Establir un acord entre l’Ajuntament i les organitzacions/entitats valliranenques que 

estan treballant en l’ajuda de les famílies i persones amb risc d’exclusió social. 

 Creació d’una bossa d’habitatge social amb la col·laboració ciutadana: habitatges 

adaptats, habitacions, lloguers econòmics o de franc (depenent de l’estat de l’habitatge) 

a canvi del manteniment o restauració de l’habitatge.  

 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

L’objectiu prioritari de la política lingüística per a Esquerra és arribar a la plena normalització de 
l’ús de la llengua catalana com a primera llengua en tots els usos arreu dels Països Catalans.  

 

 Informar i garantir els drets lingüístics de la ciutadania. 

 Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituts 

favorables a la llengua. 

 Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques i culturals. 

 Fomentar el voluntariat lingüístic. 

 Fomentar l’acolliment lingüístic en català: alfabetització, cursos, activitats i plans 

d’acolliment. 

 Donar suport a les empreses i persones que fan atenció al públic. 

 Fomentar el compromís i la corresponsabilitat de les empreses, les organitzacions 

laborals i els sectors professionals a l’hora d’atendre el públic en català. 

 Conscienciar les organitzacions empresarials de la responsabilitat social i lingüística en 

el marc de la responsabilitat social empresarial. 

 

SALUT PÚBLICA 

Des d’Esquerra, considerem que la protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica, i 

per això cal un sistema de salut integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti les 

discriminacions i sigui una eina cabdal de justícia social. Per això, els ajuntaments són una peça 

clau dins d’aquest model, especialment en les competències pròpies de salut pública, i tenen 

un paper fonamental en els àmbits de la promoció i la protecció de la salut i la prevenció de 

les malalties, en coordinació real amb les àrees de serveis socials per afavorir la visió i l’atenció 

global a la persona. 
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 Acordar un Pla de Salut Pública d’acord amb els professionals del Centre d’Atenció 

Primària. 

 Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les 

persones dependents. Incloent programes de “Respir”.   

 Salut buco-dental: fer un projecte per poder subvencionar l’odontologia per a gent gran 

sense recursos econòmics.  

 Control de colònies de gats: establir acord amb entitats locals animalistes i clíniques 

veterinàries per evitar la proliferació de colònies.  

 Control de plagues: mosquit tigre, processionària, etc... 

 Programes de prevenció i seguiment de drogodependències, ludopaties, etc... 

 

ESPORTS 

L’esport és un motor de canvi a nivell individual, però també és un motor de canvi social   quan 

es fa servir com a eina de socialització i d’integració. A més, és un motor del teixit cívic i 

associatiu i un motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, 

articulant un complex sector productiu i de serveis. Per tot això, és capdal donar el suport que 

mereixen al clubs i a les entitats esportives. 

 Crear consells de l’esport al municipi, amb la participació de totes les entitats 

esportives federades, escolars i de lleure, per tal de pode definir i avaluar de manera 

conjunta les polítiques esportives de Vallirana. Des d’aquest consell es podrien assumir 

aspectes comuns de totes les entitats esportives: fer compres col·lectives, buscar 

patrocinadors, subvencions... és a dir, mancomunar la part administrativa dels clubs, 

una part que no aporta cap valor al club però que és imprescindible. 

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

entitats i de la ciutadania. 

 Desplegar un Pla de Promoció Esportiva als espais públics, on es lligui l’activitat física i 

el coneixement del patrimoni natural i cultural del poble.  

 Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com 

organitzant activitats físico-esportives en el Casal d’Avis. 

 Definir plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin fer compatible la 

pràctica esportiva amb el manteniment. 

 Incentivar la constitució de nous clubs esportius per donar cobertura a l’activitat 

esportiva emergent en noves modalitats. 
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PROPOSTES CONCRETES  
 

 Arranjar els més de 30.000 m2 del Club El Lledoner i convertir aquest espai en un 

centre esportiu a l’aire lliure del qual puguin gaudir els esportistes, amateurs i famílies 

que desitgin practicar esport o passar un dia d’esbarjo. Aquest espai natural serà un 

referent a la comarca i un punt de trobada per aficionats a la bicicleta, skate o esplais 

infantils, donat que es podrà acampar en una zona delimitada i segura. 

 Ampliar i cobrir l’actual pista poliesportiva i arranjar-la d’acord a les necessitats del 

poble. La pista està situada en la zona esportiva i seria un error construir un poliesportiu 

lluny del centre del poble, al marge del cost econòmic que haurien de suportar els 

valliranencs i valliranenques.  

 Establir un pla d'ajuts econòmics per tal que tots els nens i nenes que desitgin practicar 

esport tinguin l’oportunitat de fer-ho. A partir de la renda i ingressos econòmics dels 

pares i mares, s’establiran beques/subvencions totals o parcials.  

 Aprofitant el magnífic entorn natural que tenim a Vallirana es senyalitzaran rutes 

esportives adequades per caminar, córrer com a aficionat, per entrenar o fer curses de 

muntanya, per anar en bicicleta... S’editarà tota mena de material informatiu mitjançant 

cartells, díptics i xarxes socials. 

 Renovació del material esportiu vell de totes les entitats esportives que, d'alguna 

manera, col·laborin amb el poble de Vallirana.   

 

CIUTADANIA 

Esquerra sempre defensarà una societat i unes institucions transparents i radicalment 

democràtiques, sense cap tipus de discriminació, ni per la procedència, per l’orientació sexual, 

pel pais d’origen, per les creences, per les conviccions polítiques i ideològiques, per la 

instrucció, per la situació econòmica, per l’edat, per les qûestions de gènere, per la condició 

social, etc.  

POLÍTIQUES PER A DONES 

Volem posar l’accent en la necessitat d’impulsar les polítiques municipals de dones a Vallirana. 

Malgrat les dificultats econòmiques i de recursos, l’Ajuntament de Vallirana ha de treballar pels 

drets inherents a la ciutadania i les polítiques de dones, que són una de les principals 

contribucions. 

 

 Promoure l’aprovació de polítiques públiques municipals de dones mitjançant el 

suport del pla comarcal i vetllar pel seu compliment.  
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 Reconèixer i donar visibilitat a les experiències i la contribució de les dones a Vallirana 

a través del nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement 

públic.  

 Promoure la participació de les dones a tots els espais de participació municipals.  

 Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista: tenir cura del llenguatge que s’utilitza en les 

comunicacions internes i externes de l’Ajuntament.  

 Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus 

infants – en col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament 

territorial de la Llei 5/2088 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Fomentar accions formatives a les escoles i a l’institut Vall d’Arús i els treballadors 

municipals per no caure en un llenguatge sexista.  

 Incorporar els criteris de paritat en les juntes en el moment d’atorgar subvencions a les 

associacions i entitats del municipi. 

 Promoure l’aprovació d’un Pla local sobre els usos del temps a Vallirana per conciliar 

la vida familiar amb la laboral. Aquí s’inclou la flexibilitat horària  dels treballadors i 

treballadores de l’Ajuntament.  

 

POLÍTIQUES MIGRATÒRIES 

Ens trobem amb una nova realitat de moviments migratoris, que requereix nous contextos 
d’acció en àmbits com el jurídic i de les polítiques públiques de ciutadania, però també en 
l’àmbit social i de les percepcions.  
Els nostres valors republicans ens donen suport a l’hora de posicionar-nos per afrontar tots els 

nous i els vells reptes que comporta el fet migratori. I l’àmbit des d’on s’ha d’incidir més és el 

local. 

 Creació d’una taula interdepartamental, per dissenyar i executar els plans de gestió de 
la diversitat i la cohesió social. 

 Concertar amb el Tercer Sector els instruments necessaris per a l’acompanyament de 
les persones nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques amb recursos 
normalitzats i específics. 
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 Promoure l’ús del català a l’espai públic i el respecte a la diversitat lingüística. 

 Procurar la incorporació de catalans d’origen estranger en tots els àmbits de la gestió 
municipal, si compleixen els criteris de selecció establerts. 

 Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i 
culturals del municipi. 

 Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionar espais de diàleg entre les 
diverses creences i conviccions, i de foment de la pau, per combatre falsos estereotips i 
evitar desconfiances. 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

Treballarem per pal·liar els efectes de la crisi econòmica que afecta a moltes famílies de 

Vallirana, amb l’objectiu de prevenir les desigualtats i evitar qualsevol situació de risc.  

L’Ajuntament té el deure de sensibilitzar a la societat per tal de que tothom cooperi en el 

benestar de la ciutadania.  

 Dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al 

desenvolupament i la solidaritat internacional.  

 Desplegar campanyes de sensibilització, millorar els mecanismes de transparència i 

activar canals per a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una 

ciutadania crítica compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets 

humans i compromesa amb les polítiques de solidaritat, tant a nivell nacional com 

internacional.  

 Prioritzar el treball amb les entitats solidàries del municipi i els projectes d’educació 

per al desenvolupament.  

 

GENT GRAN 

L’Ajuntament té com un dels seus principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar 

a tots els nivells en el procés de l’envelliment de la població. Cal promocionar un conjunt 

d’accions que han de portar a visibilitzar la gent gran, a fer-los partícips per exercir els seus 

drets i deures, sense oblidar de promoure la interrelació entre persones de diferents 

generacions.  

 Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin 

directament.  

 Impulsar polítiques que afavoreixein la relació intergeneracional entre la gent gran i la 

gent jove. Compartir temps i experiències. 
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 Plans de dinamització socio-cultural per a la gent gran.  

 Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les activitats 

intergeneracionals de tot tipus.  

 Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport 

a la gent gran que viu sola.  

 Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes aquelles encaminades a 

millorar la qualitat de vida i la salut.  

 Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per tal de 

contribuir amb les persones grans amb menys recursos.  

 Impulsar la participació de les entitats de gent gran en els afers col·lectius del poble.  

 Potenciar l’atenció domiciliàri, com aquell aspecte que pot donar major qualitat de 

vida, sempre i quan les condicions de la persona gran ho permetin.  

PROPOSTES CONCRETES 

 Donar suport per l’adequació dels habitatges de les persones grans segons les seves 

necessitats per evitar riscos innecessaris.  

 Festa anual per la gent gran amb un dinar col·lectiu.  

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

En una societat democràtica és imprescindible que des de l’àmbit municipal es potenciïn i es 

revitalitzin tots aquells espais i fòrmules participatives que promocionin, facilitin i co-

responsabilitzin el conjunt de la ciutadania en els afers públics. 

No es poden construir pobles a partir de dinàmiques dels uns contra els altres o dels uns al 

marge dels altres. La ciutadania es construeix amb els uns i els altres en benefici de l’interès 

comú. Tot allò que no vagi en aquesta direcció afebleix la democràcia i la consciència social. 

 Acostar a la ciutadania la política i la gestió municipals en base a audiències públiques 

periòdiques on els regidors donin compte de les seves actuacions. 

 Aprofundir en la correspondència i la co-responsabilitat entre institució pública i 

ciutadania, perquè és bàsica en una societat justa i que petrén ser equitativa. 

 Promocionar decididament el voluntariat cívic a partir de la institució pública 

 Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i 

l’ajuntament. 



 

 15 

 Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i les associacions locals de 

caràcter social, cultural, esportiu i solidari, entenent-les com a centres de 

desenvolupament personal. 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Crear un Consell de poble com a òrgan representatiu –no electe- que actuï com a 

consell assessor de la corporació municipal. És el Consell dels consells i ha d’estar 

integrat per Consells d’urbanitzacions i organismes representatius del poble així com 

per ciutadans i ciutadanes a títol personal, consensuats pels electes locals. 

 Pressupostos participatius: tant en la fase d’elaboració com en la seva posterior 

avaluació. 

 Establir reconeixements públics de ciutadanes i ciutadans i entitats “exemplars” pel 

que fa a les seves conductes cíviques en benefici de la col·lectivitat. La votació serà 

popular.  

 Creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania: d’aquesta manera l’Ajuntament garantirà 

l’accés de les persones i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal.  

 Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model on els 

contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui 

possible.  

 

JOVENTUT 

Els i les joves són el futur de la societat i no podem formar els joves amb esquemes de 

societats burocràtiques i estàtiques, i hem de ser capaços de donar-los les eines necessàries per 

a la seva formació, que serà la base d’una societat més justa i digne. 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Creaciò  d’EPI JOVE (Espais de participació i informació a l’institut Vall d’Arús i 

escoles). Programa que té com a objectiu acostar-se als joves i detectar les seves 

necessitats i demandes per crear projectes compartits sorgits dels interessos dels propis 

joves. Cal,  un estudiant responsable de l’Institut, ídem escoles, que es coordinaran amb 

la regidoria encarregada. Altres recursos: web, plafó informatiu, espai de reunió, etc.  

 També es fomentarà l’apropament als centres d’ensenyament i als espais juvenils de 

Vallirana (CEV, Casal de Jove, Esplai) mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i 

complementàries.  

 Millorar els recursos dels estudiants. 

 Subvencionar activitats, cursos i tallers Formació en TIC. 

 Aula solidària (per joves immigrants).  
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 La Biblioteca: Coordinar l’Ajuntament de Vallirana amb el de Cervelló per organitzar 

activitats a la Biblioteca de Cervelló per fomentar l’ús d’aquest servei veí pels joves de 

Vallirana.  

 Projecte de reconversió de la Fàbrica del Cotó en un espai polivalent intergeneracional 

amb la participació dels joves i de la resta de ciutadania en el desenvolupament 

d’aquest projecte. L’espai que es destini als joves serà autogestionat. 

 Brigada Jove Estiu per donar l’oportunitat a joves que estan fora l’àmbit laboral i 

estudiantil per fer una tasca social retribuïda. De manteniment del mobiliari urbà, parcs 

i jardins, etc.  

 El manteniment exhaustiu dels parcs i jardins: Com espais que utilitzen els joves i la 

població en general. Si tot està ben cuidat ajuda al benestar d’aquests i al respecte 

d’aquests espais.  

 Dinamitzar i adequar les activitats dels espais existents i publicitar-los.  

 Recerca de feina: Donarem suport mitjançant la creació d’una borsa de treball jove. 

D’acord amb les necessitats de les empreses de les rodalies es duran a terme 

formacions becades.  
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Una Vallirana emprenedora 

ADMINISTRACIÓ EFICAÇ 

Un ajuntament sanejat ens permetrà fer front a nous projectes d’inversió importants i 

necessaris per al desenvolupament econòmic del nostre país.  

Així mateix, l’Esquerra municipal ha de caracteritzar les seves propostes per l’expressió d’una 

veritable vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i transparència en la gestió dels 

recursos públics, amb un impuls decidit envers mecanismes que millorin el control democràtic 

dels comptes locals i, més concretament, promoure els portals web d’informació accessible i 

dels processos d’obertura de dades. Amb aquests instruments s’apropa l’execució del 

pressupost a la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil per randa, de la destinació dels 

recursos públics.  

 

 Administració electrònica, ampliant tràmits que avui dia no es poden executar des 

de la seu electrònica. 

 Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per l’obertura de noves empreses i 

establiments comercials. 

 Definir plans de transparència municipals per fer èmfasi en els processos interns del 

ajuntament com ara són els processos de compra pública. 

 Ampliar els sistemes de participació ciutadana ajudant a cohesionar les diferent 

idees i propostes de la ciutadania dintre de una xarxa local amb la presa de 

decisions. 

  

 

TURISME I COMERÇ 

El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys al nostre país i ha 

esdevingut un punt fort de l’economia catalana. En aquest sentit, entenem el turisme com una 

font d’ingressos, però també com un fet cultural que promou la interrelació de les persones de 

diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra cultura i manera de ser al món.  

Des d’Esquerra Republicana apostem perquè a Vallirana es reactivi la capacitat productiva del 

sector turístic mitjançant la potenciació dels seus recursos paisatgístic i orogràfics. 

La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana de Vallirana, modern i dinàmic, 

amb una pluralitat d’oferta competitiva i equilibri entre formats. 

En aquest sentit, l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans, així com la 

promoció i la millora de les diversitats comercials, basades en l’oferta de producte de consum 

quotidià, han de ser les línies definitòries de l’activitat municipal d’Esquerra 
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 Elaborar un projecte turístic responsable per el municipi a partir de les potencialitats 

naturals, patrimonials i econòmiques existents, com ara parcs d’esbarjo, camins i vies 

verdes. 

 Promoure un calendari anual de grans actes comercials i culturals amb l’objectiu de 

donar a conèixer els municipis i que aquests esdevinguin dinàmics. 

 Facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui possible, 
les tramitacions amb altres àrees municipals. 

 Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la 
dinamització i la vitalitat del municipi.  

 Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis 
per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques...). 

 Potenciar iniciatives que promocionin el comerç local. 

 

PROPOSTES CONCRETES 

 Potenciar els recursos turístics del poble, basats en la identitat i la creativitat de la 

nostra ciutadania – turisme paisatgístics, esports aventura, BTT i d’altres. 

 Cercar un poble de la Unió Europea amb l’objectiu d’assolir un agermanament que 

permeti establir lligams de cooperació mútua, promovent el turisme entre ambdós 

municipis. 

 Ampliar el programa de fires, amb més quantitat  i de diferents temàtiques amb fires 

esportives, como ara una fira BTT o runners,  per fomentar i promocionar el comerç 

local del municipi, buscant espais de col·laboració entre els diferents comerços per 

afavorir la dinamització comercial.  

 

EMPRENEDORIA, EMPRESA i TREBALL  

El dret subjectiu a l’ocupabilitat ha de ser l’eix del model de desenvolupament econòmic i 
social a l’hora de buscar una millor qualitat de vida de les persones, un dels principals objectius 
que es fixen els ajuntaments d’Esquerra. Al segle XXI, els esforços de les administracions s’han 
de centrar a facilitar la transformació de l’economia tradicional en una economia del 
coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de 
transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que els 
ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del 
municipi.  

D’altra banda, l’actual situació del mercat laboral situa l’emprenedoria com una opció cada 

vegada més atractiva per als professionals que busquen però que no troben feina assalariada. 

Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i les condicions propícies per a l’activitat 

emprenedora, tant afavorint la creació d’espais físics (laboratoris ciutadans, espais de 

cotreball), on els emprenedors puguin compartir els seus projectes, com facilitant-los l’activitat 

diària 
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 Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania 
en general, com a hàbits i competències clau per a la formació dels futurs components 
de la societat del coneixement. 

 Acostar la tecnologia i el coneixement a la ciutadania i les empreses del municipi per 
facilitar la comprensió i aplicació de la tecnologia a l’activitat quotidiana de persones, 
emprenedors i empreses. 

 Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 

 Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses 
ubicades al municipi, a fi de detectar i poder buscar solucions a  possibles empreses en 
crisi.  

 Promocionar un viver d’empreses que utilitzin espais i serveis comuns per reduir els 
costos i fomentar la emprenedoria.  

 Fomentar la creació de grups d’empreses perquè puguin contractar serveis bàsics de 

forma conjunta per obtindrien millors condicions  com ara en l’electricitat,  les 

telecomunicacions, ... 

 Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats per  fer tutories  a persones 

emprenedores i recercadores de treball. 

 Promocionar i assessorar empreses de nova creació , sobretot de índole 

agropecuaria,que es puguin adaptar al nostre territori(finques disponibles).Per exemple 

engreix de cargols.I buscar possibles clients a la Unió Europea.Així com floricultura i 

vivers. 

 Incentivar la implantació d’empreses, baixant-li impostos  i amb la condició que 

contractin personal de Vallirana en diferents sector com ara les relaciones amb la natura. 

 Buscar i facilitar la implantació d’empreses perquè explotin la biomassa dels nostres 

boscos, ajudant així a mantenir-los nets, o fer-ho directament l’ajuntament. Així mateix 

donar facilitats a  fabricants de calderes de biomassa per vendre el seu producte en el 

municipi. 

 Polígon industrial, treballar acords per impulsar els poligon com a motor de creixament. 

 

INFRAESTRUCTURES TIC  

 Treballar polítiques que fomentin el desenvolupament de la industria TIC com a 

palanca de canvi que són i que permeti la innovació amb tots els àmbits sectorials del 

municipi.  

PROPOSTES CONCRETES 

 Fer arribar Internet a la majoria de la població amb xarxes de comunicacions 

alternatives como ara guifi.net. 
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 Impulsar les TIC, mitjançant polítiques que fomentin el desenvolupament de la industria 

TIC. 
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Una Vallirana sostenible 

 

L’ESPAI CÍVIC. URBANISME, SOSTENIBILITAT I GOVERNANÇA  

L’urbanisme, en l’actualitat, no és altra cosa que una perspectiva global de la relació de l’home 
amb el medi en què es desenvolupa i que fa de l’ordenació del sòl el seu eix. 

El concepte de desenvolupament sostenible, formulat com només el que és capaç de perdurar, 
incorporant-hi les dimensions d’eficiència econòmica (economia), qualitat ambiental del medi 
natural i cultural (ecologia) i cohesió social (societat), s’ha redefinit incloent-hi la governança 
democràtica, és a dir, el dret al bon govern i a la bona administració, d’especial rellevància si es 
té en compte que alguns dels drets que es reconeixen en la majoria de constitucions 
occidentals estan vinculats al medi ambient urbà. 

L’urbanisme, més enllà de la distribució, els usos i activitats sobre el territori i la delimitació 
entre els espais privats i els públics, genera l’espai cívic. Aquest és l’espai socialitzat on es 
produeix el contacte, la identitat, l’acció i el conflicte, és un espai en contínua redefinició. 
L’espai cívic és fonamental en el respecte als altres, en la convivència, en la llibertat de la 
ciutadania. Amb aquest objectiu acomplert, tindrem una Vallirana més agradable, més amable; 
en definitiva, més humana. 

 
SOSTENIBILITAT 
 

En ple segle XXI, ja no podem separar la idea de desenvolupament de la idea de sostenibilitat, 
ja són un sol concepte i cal actuar localment en conseqüència. Des d’Esquerra assumim el repte 
de fer de la sostenibilitat —en tots els sentits— el full de ruta per al desenvolupament integral 
de Vallirana, amb total coherència i responsabilitat. 

 
 Establir uns plans locals de gestió forestal sota els criteris de la sostenibilitat, la 

biodiversitat i l’eficiència, tot promovent les experiències innovadores d’aplicació de la 
ramaderia tradicional, especialment en la gestió forestal i d’espais protegits. 

 Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural del municipi 
com a element que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora 
d’atractiu turístic i d’activitat econòmica. 

 Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals. 

 Promoure els itineraris i centres d’interpretació de natura, històrics i d’interès 
etnològic. 

 Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i 
les masses forestals, i elaborar plans de gestió i preservació, en l’àmbit local, dels espais 
oberts amb interès ecològic o paisatgístic. 

 Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, en especial en els 
municipis amb un gran poblament dispers on s’intercalen urbanitzacions rodejades de 
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grans masses forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació 
d’incendis forestals. 

 Fomentar 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. 

 Promoure estudis de tarifació perquè el consum sigui més racional (trams adaptats a 
les necessitats de cada municipi o eliminar quotes de consum mínim). 

 Promoure el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i 
les polítiques de reciclatge. 

 Establir un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el 
comerç local per avançar cap a aquests objectius. 

 Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels 
hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa, etc. 

 Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment 
de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb 
assessorament i suport tècnic directe.  

 Revisar el pla estratègic de millora energètica del municipi. 

 Elaborar, dins de l’anterior, un pla local d’estalvi i eficiència energètica. Les 
experiències municipals indiquen que tant abasten el sector públic com el privat 
(comerços, per exemple), mitjançant la introducció de mesures de foment com ara 
auditories gratuïtes, fins i tot amb plans d’ocupació local per a la formació de tècnics 
que puguin efectuar aquestes tasques. 

 Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les 
potencialitats de Vallirana, prioritzant l’aprofitament solar, eòlic, de la biomassa i, allà 
on sigui possible, de la geotèrmia. 

 Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin 
exclusivament o prioritàriament energies renovables. 

 Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció 
pública —habitatges o polígons—, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, extensiu 
a sostres privats.  

 Fer, on escaigui, estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa —per a 
producció de calor o mixta elèctrica/calor.  

 Estendre els controls sobre la contaminació acústica i completar el desplegament de la 
llei allà on encara hi hagi mancances, dotant de mitjans tècnics i humans. 

 Promoure campanyes locals per a l’eliminació de les bosses de plàstic. 

 Generalitzar l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la 
instal·lació de pantalles acústiques —naturals— en punts problemàtics del poble. 

 Elaborar programes dins de l’ajuntament per socialitzar la necessitat de l’adopció, el 
no-abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia, mitjançant 
programes educatius adreçats als escolars. 
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 Treballar de forma mancomunada entre entitats locals i supramunicipals per a la 
millora constant de les condicions de vida a les instal·lacions que acullen animals. 

 Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la 
nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personal de la 
ciutadania. 

 Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i 
etnològic, del coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, 
de l’impacte de les emissions, a través de petites accions i un gran esdeveniment anual 
dirigit al coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania. 

 Promoure la creació d’horts urbans. 

 

PROPOSTES CONCRETES: 

 Estudiar la viabilitat per la implementació de ramats que netegin els sotaboscs. 

 Impulsar camins rurals com atractiu turístic del poble per a caminants i bicicletes. 

 Promocionar activitats educatives relacionades amb la gestió de l’aigua a les escoles i a 
les festes de poble i amb el reciclatge dels residus a les escoles i donar exemple des de 
les empreses i les actuacions municipals. 

 Estudiar l’ús de vehicles elèctrics i d’energies renovables per part dels serveis 
municipals, incloent-hi els Vallibús. 

 Aprofitar la biomassa de Vallirana per crear centrals de pellets com a font d’energia per 
a calefaccions. 

 Reduir els decibels de les activitats musicals i esportives durant tot l’any per tal 
d’evitar la contaminació acústica que pateixen els veïns de les zones més properes, ja 
sigui en iniciatives públiques com privades. 

 Implementar més baranes i anells per lligar als gossos a les portes dels comerços on no 
accepten la seva entrada a l’interior, i incrementar el nombre de papereres que convidin 
al propietari del gos a recollir-ne els excrements i desfer-se’n ràpidament. 

 Estudiar la possibilitat d’implentar eco-cans, urinaris per a gossos auto-rentable, auto-
desinfectant i ecològic, perquè funciona amb llum solar. Així es reduiria moltíssim l’olor i 
la brutícia que comporta que els gossos facin les seves necessitats al carrer. 

 Promoure mesures més efectives per controlar les colònies de gats del municipi tot 
contribuint a la tasca voluntària de les entitats del poble que ja s’hi dediquen. 

 

LES CIUTATS INTEL·LIGENTS, UNA VIA CAP A L’EXCEL·LÈNCIA  

La ciutat intel·ligent i amable és la que implementa les eines en l’àmbit de les noves 
tecnologies per situar el ciutadà com a coresponsable en la governança dels nostres municipis. 
A Vallirana volem aprofitar el potencial tecnològic amb l’objectiu de fer del nostre poble un 
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territori més eficient tant en l’àmbit econòmic i mediambiental com més amable i de bon 
conviure en l’àmbit social.  

La tecnologia és una eina per reformular la gestió i l’ús dels espais i serveis de la ciutat, 
comptant amb una ciutadania que evoluciona en els hàbits urbans, i als quals cal donar 
resposta. La clau és servir i alhora fer coresponsables els ciutadans, amb la seva participació i 
el compromís públic, per millorar la vida en comú de la gent. 

 

 Estudiar la implementació de la connectivitat en àmbits com la sanitat, l’educació, 
l’emprenedoria o la innovació social, per tal de facilitar la prestació del servei públic des 
dels dispositius mòbils. 

 Valorar la possibilitat d’aplicar la tecnologia en l’àmbit de la recollida de residus, 
aplicant sensors als contenidors que permeten controlar el volum ocupat i així controlar 
els desplaçaments dels camions de recollida. 

 Elaborar un pla per instal·lar sensors de monitorització en els zones blaves i informar 
de les places lliures disponibles en punts determinats del poble que permetí al ciutadà 
variar la seva ruta en cas que sigui necessari. 

 Afavorir la creació d’aplicacions mòbils que permetin als ciutadans conèixer, 
intercanviar i interactuar amb dades relacionades a Vallirana, ja sigui des de 
l’ajuntament o des del món privat. 

 

URBANISME 

Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort 
contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma 
del desenvolupament urbanístic sostenible.  

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

 Treballar per la utilització eficient de les àrees urbanes, la renovació i la reutilització 
dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai per a habitatge i per a activitats 
econòmiques. 

 Promoure un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió 
social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat 
comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de l’espai cívic. 

 Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de 
les diverses zones del nucli urbà entre si i amb els espais naturals més adequats de 
l’entorn del nucli. 

 Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del 
paisatge.  
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 Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística i crear zones de 
diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals. 

 Impulsar la protecció d’espais lliures amb diferents tipus de valor com a garantia d’una 
protecció del sòl i de l’espai no urbanitzable del nostre poble. 

 Elaborar un catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en 
tots els vessants —històric, natural, arqueològic...—, fent una especial atenció al 
patrimoni arquitectònic, però també al patrimoni documental, etnogràfic i històric.  

 Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de 
façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments... 

 Establir, mitjançant ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll en 
les zones residencials del municipi. 

 Afavorir, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç 
urbà i l’equilibri entre els diversos formats d’oferta. 

 Potenciar els plans de dotació d’aparcaments, perquè afavoreixin el comerç urbà tant 
al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat 
comercial. 

 La protecció de la legalitat urbanística és un problema especialment complex en els 
municipis petits on tothom es coneix. Tot i això, si es vol un urbanisme endreçat, és 
imprescindible que els ajuntaments governats per ERC impulsin polítiques amb la 
protecció de la legalitat urbanística. 

 Fer del sòl industrial un dels principals actius de la ciutat, alhora que pugui lligar-se 
amb la resta del teixit urbà, mitjançant una mixtura d’usos eficient i segura. Canviar-ne 
la visió, perquè el sòl industrial també és ciutat i, per tant, cal dignificar-lo. 

 Aprofitar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el passeig i 
l’esport on es pugui anar amb bicicleta o, simplement, caminar amb una relativa 
tranquil·litat.  

 Revisar el traçat dels circuits urbans per a la pràctica de l’esport. 

 Constituir el consell assessor urbanístic, previst com a voluntari a la Llei d’urbanisme, 
per garantir i fomentar els drets de participació de la ciutadania en la definició del 
municipi.  

 Dissenyar i construir una xarxa d’equipaments públics perquè la ciutadania tingui 
garantida la cobertura de les seves necessitats. 

 Dignificar l’espai públic com a contenidor de les relacions socials, pacificant-lo, on el 
vianant sigui l’actor principal i no com fins ara, que ho ha estat el transport privat.  

 Pensar i dissenyar l’espai públic de manera que es puguin aconseguir espais integra-
dors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar, perquè tothom 
s’hi senti còmode. Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un factor de seguretat. 

 Assegurar el bon manteniment dels espais verds, concebre aquest espais com a 
infraestructura ecològica que relliga el poble. 
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 Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el 
respecte i la recuperació en favor de la ciutadania.  

 
 

 
 
PROPOSTES CONCRETES 
 

 Destinar l’antiga fàbrica del cotó a la creació d’un espai cívic amb l’objectiu de teixir un 
espai de convivència real, fet i viscut pels ciutadans. Els ciutadans decidiran a quins usos 
es destinarà aquest espai. 

 Millorar les eines que permetin que els ciutadans no experts puguin entendre els 
processos que succeeixen amb el planejament urbanístic. Volem ser molt transparents 
i la transparència no es pot limitar només a donar accés als documents i als 
procediments. 

 Revisar el pla de protecció civil de nevades per tal de millorar la mobilitat dels 
ciutadans. 

 Establir zones d’ombra a la Rambla de la Sobirania per a fer-la més agradable durant 
els mesos d’estiu. 

 Mentre no s’acabi la variant, establir un conveni perquè els camions no passin pel 
carrer Major i gaudeixin de descomptes als peatges de l’autopista. 

 Controlar la velocitat dels vehicles que circulen a la carretera, especialment durant la 
nit. 

 
 
HABITATGE 

 
Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai 
cívic. 

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un 
bé que en un dret, i són moltes, les famílies que han estat o poden ser desnonades en els 
propers anys; per això, per a Esquerra Republicana l’acció principal des dels ajuntaments no pot 
ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l. 

Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’Administració local 
pugui. 

PROPOSTES CONCRETES 

 Lloguer jove: afavorir el lloguer de pisos i cases buides a un preu assequible pels joves, a 
canvi d’un ús i d’un manteniment adequat.  

 Ampliar els serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments (Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció). 



 

 27 

 Tenir cura de les persones que puguin patir una situació de desnonament per tal de 
preveure les seves necessitats més imminents i acompanyar-les per les vies de resolució 
del problema. 

 Estudiar la viabilitat d’un pla local d’habitatge, per tal d’establir una diagnosi de la 
situació de l’habitatge al Vallirana i les necessitats i els programes a desenvolupar de 
manera coordinada amb els plans urbanístics.  

 

MOBILITAT  

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora 
d’aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les 
oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans dels nostres municipis.  

En aquest sentit, des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de 
la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les 
mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la 
contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present que el transport públic 
és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada. 

 

 Ratificar la Carta Internacional del Caminar. 

 Adequar les Ordenances Municipals a les necessitats dels usuaris més vulnerables i a 
les exigències de la seguretat viària.  

 Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 

 Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants. 

 Afavorir l’ús més racional i eficient del cotxe. 

 Tractar adequadament les travessies i les vies. 

 Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies. 

 Dignificar les parades de transport col·lectiu públic urbà quant a seguretat, comoditat i 
informació. 

 Ampliar i millorar el servei de transport públic municipal i intermunicipal.  

 Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració de mapes de soroll. 

 Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll. 

 Definir i estudiar els indicadors de mobilitat local i supramunicipal. 

 Difondre activitats o promocionar dies o setmanes temàtics relacionats amb la 
mobilitat. 

 Organitzar campanyes sobre seguretat viària. 
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PROPOSTES CONCRETES 

 Controlar que es respectin les zones de moderació de la velocitat al municipi, 30/50. 

 Afavorir un sistema de compartir trajectes de cotxe entre els ciutadans de Vallirana, per 
poder compartir despeses i reduir la contaminació. 

 Utilitzar vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives i 
establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 

 

SEGURETAT 

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a garantir el dret a 
viure segur i el dret a la llibertat, i a garantir igualment les condicions de vida de la ciutadania 
en un àmbit de pau i de convivència, avalador de la resolució dels conflictes més greus amb un 
exercici ponderat i sempre justificat de la coacció. Com més llibertat, més seguretat, com més 
cobertes estiguin les necessitats bàsiques de les persones i més confiança tinguin en el bé 
comú, més seguretat. La conclusió, doncs, és que la seguretat és un aspecte que es treballa de 
forma transversal en el conjunt de polítiques públiques, també de les municipals. 

 

 Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i la violència en 
l’àmbit de la família. Fomentar l’atenció personalitzada a les víctimes. 

 Establir un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. 

 Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinàries contra el vandalisme urbà. 

 Establir normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i 
animals potencialment perillosos, que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin que 
els propietaris les coneguin. 

 Camins segurs, sense accidents, per a la gent gran (ferm, pendents, baranes, passos 
vianants, neteja de neu). 

 Protocols de detecció de la infància en risc. 

 Promoció dels camins escolars segurs. 

 Fomentar la participació ciutadana en les campanyes de conscienciació: agents cívics, 
informadors, exemples veïnals. 

 Desplegar un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia local, per 
intervenir i atendre conflictes veïnals i de convivència. 

 Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les 
agrupacions de defensa forestal, els bombers voluntaris, protecció civil... 

 Incorporar l’estratègia de la policia de proximitat a partir dels cossos de policia local, 
per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la millora de la percepció ciutadana i 
l’eficiència en la gestió de la seguretat. 
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 Establir protocols d’actuació de les policies locals per a fenòmens derivats de la 
convivència, l’espai públic i el civisme, evitant diversitat de criteris en l’actuació. 

 Fomentar la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals. 

 Impulsar i reforçar les juntes locals i regionals de seguretat, i garantir la presència i la 
direcció funcional dels alcaldes en aquests òrgans. 

 Elaborar un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la policia 
local. 

 Promoure programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació de la policia 
local i altres agents de la comunitat. 

 Establir controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els Mossos 
d’Esquadra. 

 
PROPOSTES CONCRETES 

 Promoure xerrades informatives a l’Institut Vall d’Arús sobre el consum de drogues i 

alcohol. 

 Prevenció en la desatenció a la gent gran. Conscienciar a la població sobre aquesta 
problemàtica, especialment el sector del comerç i serveis, per tal de detectar possibles 
problemes de la gent gran a partir de canvis de rutina a l’hora d’anar a comprar, per 
exemple.  

 

 

 


