Per gaudir més
Per als i les socialistes, la convivència i la cohesió social sempre han estat objectius
principals. Perquè això es produeixi necessitem disposar d’espais públics: carrers,
places, escoles, casals, equipaments, etc. On compartir i gaudir del nostre poble i que
tothom se’ls faci seus i els senti com a propis.

Igualtat i polítiques de gènere.
Des del socialisme treballem per un nou pacte social entre dones i homes basat en la
igualtat d’oportunitats, la llibertat d’elecció i el respecte. També volem garantir una
vida lliure de violència de gènere vers les dones i les seves filles i fills, per que no
visquin insegures, amenaçades o explotades sexualment.




Procurarem espais públics lliures de connotacions sexistes.
Fomentarem l’associacionisme de dones com a eina per donar visibilitat i
potència a l’acció per a la igualtat d’oportunitats.
Afavorirem l’ocupació femenina i treballarem per lluitar contra l’exclusió social
i la pobresa.

Infància
La crisi ha fet augmentar la pobresa infantil, que és la pobresa de les famílies, situantse a Catalunya en més d’un 20%, per això des dels poders públics tenim l’obligació de
vetllar pel seu benestar.



Seguirem potenciant el pla local d’infància i adolescència implementant les
propostes que se’n derivin.
Treballarem per la protecció de la infància de manera transversal des de totes
les àrees municipals i especialment, educació, serveis socials i sanitat.

Gent Gran
El col·lectiu de persones grans és divers i amb unes realitats també molt diferenciades
a les quals cal donar resposta. Calen polítiques centrades en la longevitat per tal de
garantir als majors el seu projecte de vida, el seu dret a la intimitat, a l’autonomia
personal i a la salut, però també s’ha de treballar en la prevenció del maltractament.


Treballarem activament des dels serveis socials per a detectar casos de
maltractament i abús a gent gran.





Donarem suport a iniciatives de voluntariat que fan companyia i ajut puntual a
gent gran que es troben en situació de solitud.
Promourem una guia - recull de serveis adreçats a les persones grans.
Adequarem els espais del casal de la gent gran per adaptar-los a les necessitats
actuals dels seus usuaris i usuàries.

La cultura
Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al
desenvolupament de les seves capacitats creatives individuals i col·lectives. Els
socialistes ens reafirmem en les polítiques culturals com a eines per a la cohesió i la
convivència i també com a instrument de desenvolupament econòmic com a factor
d’atracció i dinamització del municipi.








Seguirem potenciant la nostra biblioteca com a centre de cultura i socialització.
Desenvoluparem una política municipal d’acords i convenis de col·laboració
amb entitats i associacions culturals.
Potenciarem des de la ràdio municipal i els mitjans locals de comunicació la
presència de programació cultural i espais que fomentin la difusió i consum de
la cultura.
Reivindicarem a la Generalitat un Pla d’Equipaments Culturals, com a pla
d’inversions pactat amb els Ajuntaments per renovar i modernitzar el parc
actual d’equipaments municipals.
Seguirem apostant per una única Festa Major de tots, descentralitzant-la i
portant actes a totes les urbanitzacions.

L’esport
Les polítiques esportives fomenten la inclusió, la salut, la convivència i la participació.
Suposen un factor socialitzador i educatiu, generador de valors i de models socials.








Ajudarem les entitats i clubs esportius, que amb el seu treball voluntari
representen el pal de paller de la cohesió i la integració de persones en la
pràctica esportiva.
Arranjarem espais al Palà i Els Caus per tal que es pugui realitzar alguna pràctica
esportiva bàsica.
Seguirem apostant per l’eficiència energètica al pavelló municipal.
Mantindrem i millorarem l’oferta esportiva global del municipi.
Implementarem programes que promoguin un estil de vida saludable i actiu.
Senyalitzarem itineraris saludables per a poder realitzar pràctica físicoesportiva als espais públics.




Potenciarem competicions esportives i seguirem donant suport a la cursa de la
Campana com a referent comarcal.
Fomentarem el mecenatge esportiu a nivell local per assolir una cooperació
público-privada.

