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1. HABITATGE
L‘habitatge és un element nuclear en l‘emancipació dels i les joves. Tanmateix, accedirhi es troba molt lluny de les possibilitats del jovent santcugatenc. L’especulació duta a
terme durant la bombolla immobiliària i que tornem a patir ha provocat uns preus
astronòmics tant dels habitatges de venda com dels de lloguer, que situen Sant Cugat
com una de les ciutats amb el lloguer més car dels Països Catalans. Un altre factor que
dificulta l’emancipació, és la significativa reducció del poder adquisitiu del jovent, generat
per l’elevat atur en menors de 30 anys, la temporalitat laboral i la precarització de
condicions laborals i salaris.
Des del Jovent Republicà apostem per un model de foment de l’habitatge públic de
lloguer. Un model que ens permeti una major flexibilitat en una etapa en què encara no
hem dissenyat un projecte de vida, que eviti endeutaments vitalicis i que permeti una
major capacitat d’acció de les administracions públiques.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Doblarem la xarxa d’habitatge de lloguer protegit joves arribant als 500 habitatges
d’aquesta modalitat de tinença.

2.

Garantirem que la xarxa d’habitatge de lloguer arribi als diferents districtes per tal
d’arribar a gran part de la població.

3.

Treballarem per tal d’habilitar i incorporar els habitatges buits i en desús en el parc
d’habitatge públic. A la vegada que instarem la penalització dels habitatges buits en
desús.

4.

Farem l’ús de tanteig i retracte per seguir ampliant la xarxa d’habitatge de lloguer
protegit.

5.

Treballarem perquè el Parlament de Catalunya reguli el preu del lloguer a la ciutat
per tal d’evitar els preus desproporcionats del mercat lliure.

6.

Destinarem el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a
rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial. Promourem que siguin
majoritàriament de lloguer i que se’n destini una part al jovent.

7.

Promourem nous règims de tinença que no suposin mai la pèrdua de la propietat,
com ara les cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús.

8.

Impulsarem la masoveria urbana com a alternativa d’habitatge.

9.

Promourem l‘ús del mètode de l’aval-lloguer a càrrec de l’administració local en cas
d‘incompliment d’altres administracions superiors, per tal de minimitzar la necessitat
d‘avals bancaris per llogar un habitatge.

10. Treballarem per dotar els habitatges de sistemes d‘eficiència i estalvi energètic per
avançar cap a un sistema energètic sostenible.
11. Incorporarem la perspectiva juvenil als Plans Locals d’Habitatge.
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2. FORMACIÓ I EDUCACIÓ
L’educació i la formació són l’eix vertebrador del desenvolupament d’una societat oberta,
democràtica i crítica. Així doncs, ens proposem assolir una educació integral,
participativa i crítica amb l’objectiu de bastir des dels valors republicans una ciutadania
lliure i compromesa. És per això que vetllarem per tal que cap jove quedi exclòs dels
estudis per motius socials i/o econòmics.
Entenem el fet educatiu com quelcom que depassa el programa acadèmic, ja que el
jovent ens formem a tots els espais i àmbits de la nostra vida, com l’associatiu o el
domèstic. Per aquesta raó des dels consistoris s’ha de fomentar una educació integral
que formi en tots els aspectes de la vida.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Seguirem desplegant el model de tarifació social en l’educació
a. Treballarem per implementar una efectiva tarifació social, on no només
apliquem una reducció dels preus, si no una autèntica adequació dels preus en
funció de la renda de les famílies.
b. Implementarem la tarifació social a les sortides escolars, colònies i activitats
extracurriculars.

1.

Fomentarem una oferta pública de formació professional (FP).
c. Impulsarem la cooperació entre el jovent format en centres FP de Sant Cugat
amb el teixit empresarial de la ciutat.
d. Treballarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per tal que l’oferta
de FP a l’antic Institut Leonardo Da Vinci correspongui a les necessitats del
jovent santcugatenc.

2.

Posarem en valor la formació professional com a un itinerari igual de vàlid que la
formació universitària.

3.

Garantirem que tot l’alumnat de Sant Cugat rebi formació en sexo-afectivitat en què
es faci especial èmfasi en el benestar, el desig i el coneixement del propi cos
independentment del centre que estudiïn, sigui de titularitat publica o privada.

4.

Vetllarem per la presència de material i llibres no-sexistes i campanyes per
deconstruir els rols de gènere enfocades a infants i joves.

5.

Fomentarem l’associacionisme i sindicalisme juvenil als centres educatius en
defensa dels drets de l’alumnat i incentivar-ne la participació en els consells
escolars. Mantindrem un contacte permanent amb els diferents col·lectius de joves,
organitzant activitats a les escoles i instituts per donar a conèixer els drets de
l’alumnat.

6.

Fomentarem cursos i xerrades sobre les desigualtats de classe, de gènere, LGTBI,
educació sexual, etc.

7.

Dotarem els instituts de màquines expenedors de preservatius.
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8.

Fomentarem que les escoles i centres educatius del nostre municipi apliquin el
concepte de les escoles "Rainbow", que són centres inclusius en la diversitat
familiar i sexual, on es treballa la realitat LGTBI de manera transversal. Així com
vetllar per l’aplicació efectiva del protocol específic per a la lluita contra l’assetjament
escolar a l’alumnat LGTBI aprovat pel departament d’Ensenyament.

9.

Fomentarem el cooperativisme, l‘economia social i el pensament crític de
l’economia entre el jovent que es troba en l‘etapa educativa, mitjançant cursos
d’economia crítica als instituts.

10. Mantindrem l’ampliació horària de les biblioteques, en especial en èpoques
d'exàmens, tot adaptant-ne els horaris a les necessitats de les persones joves.
Estudiarem aplicar l’ampliació horària en més períodes.
11. Crearem protocols amb tots els agents educatius contra la discriminació per raó de
gènere, classe, ètnia, LGTBI, i fomentarem la coeducació de forma efectiva i integral
en l’àmbit educatiu.
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3. TREBALL I OCUPACIÓ
Després de més de 10 anys de l’esclat de la crisi, el jovent continuem patint cruament
les seves conseqüències en el món laboral. El neoliberalisme ha aprofitat la crisi que ell
mateix va provocar i les darreres reformes laborals del PP i del PSOE (amb el suport de
CiU) per laminar drets i precaritzar el mercat laboral. En una societat on el treball ocupa
encara un paper central, és imprescindible apostar per un canvi ambiciós del sistema
productiu que es basi en l’economia social i solidària, que permeti al jovent emanciparnos. Només fent un canvi des de la base i emancipant-nos de les empreses extractives
de l’IBEX-35 podrem teixir una economia que giri entorn dels interessos de la persona i
no al revés.
Sant Cugat compta amb un atur baix (5,25%) en relació al seu entorn. Tanmateix, en
una societat adultocràtica com la que vivim el jovent ens trobem en una situació
d’eminent desprotecció laboral, mancats d’experiència i sovint de contactes, el jovent no
aconseguim escapar de la precarietat. Així doncs, ja sigui perquè cerquem una feina
estacional per poder-la compaginar amb altres tasques (com els estudis), o per les
barreres d’entrada que trobem a l’intentar accedir al treball digne un cop acabada l’etapa
estudiantil, o per veure’ns abocats a una espiral de contractes de becari o pràctiques
encadenats, el jovent de Sant Cugat exigeix una atenció laboral especialitzada i
ambiciosa.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Crearem el Sant Cugat Feina Jove, servei que ha de respondre a les necessitats
específiques del col·lectiu jove en la recerca activa de feina, de manera que:
a. Impulsi un portal d‘ofertes i demandes que centralitzi la informació sobre
possibles ocupacions de forma coordinada amb els altres municipis de l’entorn.
b. Relacioni i connecti les ofertes del Sant Cugat Feina amb l‘alumnat que estigui
cursant o hagi finalitzat recentment els seus estudis de Cicles Formatius i
estudis universitaris.
c. Potenciar, a través d’aquest servei l‘oferta empresarial i comercial de la nostra
ciutat i, d‘aquesta manera, aconseguir que el jovent tinguem més oportunitats
de trobar feina en el comerç de la nostra ciutat.

2.

Vetllarem perquè les ofertes laborals del Sant Cugat Feina Jove siguin dignes i no
precàries:
a. Establint un mecanisme perquè les persones que han trobat feina gràcies al
Sant Cugat Feina Jove puguin valorar les condicions d’aquesta, i així poder
filtrar les ofertes i eliminar aquelles que no compleixin amb els requeriments.
b. Incrementant i millorant el servei per tal d'evitar recórrer a empreses de treball
temporal (ETT) i agències de col·locació privades i garantir que no es
produeixin pràctiques que contribueixin a la precarització del treball juvenil.
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3.

Seguir apostant pel programa de Garantia Juvenil, facilitant al jovent la informació i
eines necessàries perquè tinguin accés a aquest programa.

4.

Apostarem per la Formació Professional Dual per tal d’afavorir la col·laboració entre
les empreses i els diferents agents formatius, fomentant l’economia col·laboradora
i la formació dual.

5.

Potenciarem les entitats de l’Economia Social i les cooperatives a l‘hora
d‘assessorar sobre nous projectes, garantint d‘aquesta manera l‘arrelament de
l‘economia al territori i la reinversió dels recursos en benefici del mateix territori.

6.

Fomentarem iniciatives i espais de co-working jove que ajudin a les persones
emprenedores a reduir les despeses de local i manteniment.

7.

Vetllarem per l’adopció de polítiques igualitàries i de protecció als treballadors i les
treballadores en l’empresa, i en tot cas, sancionar aquelles que no compleixin amb
els requisits legals. Treballar per a aquests objectius amb mesures com:
a. Impulsar la contractació amb igualtat de gènere i vetllar perquè les empreses
concessionàries de serveis públics també l’apliquin.
b. Garantir la igualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir a llocs de major
responsabilitat, tant en l'administració com a les empreses concessionàries. Cal
evitar els sostres de vidre i terres de fang.
c. Potenciar els projectes on existeixi una inserció social real per a persones amb
situació de risc d'exclusió social garantint que no hi hagi cap mena de
discriminació i apostant per la diversitat dins del treball.

8.

Fomentarem que la visió juvenil sigui present als convenis col·lectius de la classe
treballadora i apostar per mesures que encoratgin al jovent a presentar-se com a
delegats sindicals, impulsant alhora el sindicalisme juvenil.

9.

Impulsarem que el teixit empresarial dugui a terme economies feministes, socials i
solidàries de consum responsable i proximitat, així com iniciatives que possibilitin la
corresponsabilitat, la re-distribució equitativa del treball productiu i reproductiu i
combatre la divisió sexual del treball.

10. Facilitarem la conciliació laboral, personal, formativa i familiar, establint
mecanismes com l‘administració electrònica i adaptant els horaris de l‘Ajuntament
a les necessitats de la ciutadania.
11. Fomentarem la contractació directa per part de l‘Ajuntament de treballadors i
treballadores per a la realització de les competències municipals.
12. Seguirem vetllant per les condicions laborals dels treballadors i treballadores de les
empreses subcontractades, també en els casos dels serveis externalitzats.
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4. PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
Una participació accessible, real i de qualitat, conjuntament amb un compromís sincer i
ferm amb la transparència i el bon govern són la clau de volta per diluir la barrera que
distancia la política de les classes populars i, així, garantir que els poders públics
responguin als interessos públics. Accessible, de qualitat i real. L’accessibilitat implica
garantir el dret a la participació de tothom, que les desigualtats socials no en limitin el
seu exercici. La qualitat de la participació reclama d’un treball de fons per avançar cap
a una societat cada vegada més informada, formada i amb esperit crític esmolat. Que
sigui real, exigeix el compromís de l’administració pública per apoderar la participació
ciutadana, dotar-la d’incidència real i garantir-ne la fidelitat amb la voluntat popular. En
definitiva, entenem la participació com a espai bilateral d’intercanvi entre la ciutadania i
l’administració local, i no com a un element merament justificatiu d‘una decisió ja presa
o un espai d‘informació unidireccional.
El moviment associatiu és el màxim exponent de la participació ciutadana (no
necessàriament institucional). Cal reconèixer i reivindicar l’associacionisme com un
agent de canvi social necessari. A més a més, l‘associacionisme és una escola de
ciutadania, on s’educa en l’autoorganització i la multimilitància. Creiem fermament en
els valors que li són intrínsecs, així com el paper cabdal de cohesió social i sentiment
de pertinença que fomenta.
Sant Cugat gaudeix de diversos canals de participació ciutadana, així com d’un teixit
associatiu ric i divers. Tanmateix, els reiterats incompliments d’acords per part de
l’Ajuntament ha fomentat una estesa desconfiança entre el jovent a l’hora de participar,
així com la consideració que se’ns utilitza com una eina de blanqueig i legitimació de
decisions ja preses. Així mateix, l’evident tracte arbitrari i desigual de les entitats per part
de l’Ajuntament fa palesa la necessitat urgent d’establir uns criteris clars que permetin
igualar el tracte que reben les entitats així com acompanyar d’una manera més propera
a les entitats de nova creació, més febles o que ho requereixen. Lluny de tractar
l’associacionisme i al jovent com a mers consumidors i de forma paternalista, cal
apoderar-lo de forma decidida i valenta.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Impulsarem la creació del Consell Local Joventut (CLJ) com a espai de participació
de les entitats juvenils o eminentment juvenil i el jovent no associat. El CLJ serà
l’interlocutor necessari en totes aquelles polítiques que es duguin a terme des de
l’Ajuntament i que afectin el jovent.

2.

Crearem uns pressupostos participatius per a joves com a mecanisme de
participació ciutadana per garantir que el jovent decideix la destinació d’una part del
pressupost municipal.

3.

Garantirem que els processos participatius siguin bidireccionals i promourem que
des de la ciutadania es prenguin iniciatives participatives i que, per tant, es pugui
respondre a les diferents inquietuds i interessos del jovent.
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4.

Crearem una autèntica oficina d’atenció al jovent santcugatenc. Amb atenció
integral a totes entitats juvenils i jovent Santcugatenc:
a. Posarem a la disposició de les entitats personal tècnic que les ajudi a
desenvolupar els aspectes que es deriven de l’activitat d’una associació
formalment constituïda presentació de subvencions, enllaç amb l’Administració,
etc.
b. Crearem una borsa de documents marc d’experiències d’èxit que puguin servir
de referència per a les diverses entitats.

5.

Fomentarem la co-gestió de projectes i equipaments entre l’Ajuntament, el jovent
organitzat i les entitats juvenils, tant del disseny dels projectes com dels esforços
de la gestió i la realització i del manteniment en el cas dels equipaments.

6.

Aprofundirem en la llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana per garantir la participació
ciutadana, explotant totes les fórmules de participació, des de les més expansives
fins a les més intensives.

7.

Recolzarem i seguirem fomentant l’activitat del Consell de Joves 13-16. Cal que
aquest sigui un espai autònom i d’apoderament amb capacitat deliberativa,
interlocutòria i decisòria.

8.

Permetrem i fomentarem l’entrada de l’associacionisme democràtic i voluntari als
centres educatius. En aquest sentit, promourem que es doni informació a l’alumnat
sobre el món associatiu i vetllarem per una major vinculació entre les organitzacions
juvenils i els centres.

9.

Fomentarem la coneixença mútua entre entitats i reforçarem projectes
interassociatius, per tal d’articular una xarxa cohesionada entre les diverses entitats
per tal d’assolir un associacionisme més fort, cohesionat i participatiu.

10. Garantirem la participació de les entitats i de la gent jove de cada municipi en
l’elaboració del Pla Local de Joventut, com també garantirem l’heterogeneïtat dels
grups que participen en l’elaboració del Pla local per tal que les polítiques de
joventut s’ajustin al màxim a la realitat i necessitats del jovent del municipi.
11. Promourem la co-gestió dels equipaments municipals de joventut amb entitats o
plataformes juvenils, de manera que el jovent participi i lideri el funcionament
ordinari de l’equipament per tal que l’adapti a les seves necessitats i alhora fomentar
el coneixement i treball interassociatiu. Estudiarem la possibilitat d’establir convenis
de col·laboració entre entitats, plataformes o grups de joves i l’Administració per tal
de dur a terme la gestió i la dinamització compartida de l’equipament juvenil.
12. Garantirem que tota la informació local sigui oberta a tothom per tal de facilitar la
fiscalització de la política per part de la ciutadania. Presentant-la de forma clara,
estructurada i intel·ligible. Serem proactius, a l’hora d’informar i formar a la
ciutadania i potenciarem l’ús de les noves tecnologies per arribar a tot el jovent.
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13. Garantirem una comunicació no sexista, LGTBIfòbica, racista, classista, ni
adultocràtica i proporcionant una visió plural de la societat.
14. Simplificarem i
administrativa.

acompanyarem

d’explicacions

entenedores

la

burocràcia
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5. OCI I LLEURE
L’oci és un espai fonamental dins la vida del jovent, així doncs és primordial garantir a
tota la ciutadania una oferta lúdica i de lleure de qualitat, cívica i responsable. En els
darrers anys, hem vist com l’oferta d’oci alternatiu i de proximitat ha anat desapareixent
de Sant Cugat.
D’altra banda, l’espai públic és allà on ens relacionem, i on passem gran part del nostre
temps d’oci i lleure. Jugar, fer activitats de lleure, sortir de festa, passejar, córrer, etc.
Però actualment l’espai públic no respon a les necessitats de tota la ciutadania. Aquest
ha estat dissenyat i segueix sent dissenyat des d’una única perspectiva que exclou a
gran part de la ciutadania: dones, persones amb diversitat funcional, gent gran, infants i
també joves.
És per això que el Jovent Republicà volem defensar l’espai públic com a espai de
convivència i creació de comunitat. Garantint i prioritzant que la ciutadania i les entitats
puguin fer ús tant de les places i carrers com dels equipaments públics.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Vetllarem perquè la sala de concerts d’ús polivalent sigui una realitat abans de
finalitzar l’any 2020. Garantirem que les condicions tècniques permetin la cogestió
entre l’administració i els diferents col·lectius juvenils i culturals de la ciutat com a
forma d’empoderament d’aquests col·lectius.

2.

Després que el Pacte per la Nit quedés en paper mullat i s’imposés el criteri de
l’equip de govern, PDeCat ha decidit privatitzar la gestió del conflicte i evitar fer un
retorn a la ciutadania dels resultats obtinguts. Tornarem a posar el debat sobre la
gestió de la nit i les terrasses en mans de la població, perquè partim del
convenciment que la millor manera de gestionar-la és a través del pacte ciutadà fruit
de la participació de tots els actors, entitats juvenils, teixit associatiu, restauradors,
associacions de veïns i el mateix Ajuntament.

3.

Dotarem el Desplaça Jove, l’únic espai jove de la festa major, de tot el suport
econòmic, logístic i d’horaris per tal que les entitats joves puguin participar d’aquest
esdeveniment amb totes les garanties.

4.

Fomentarem opcions alternatives d’oci, també apostarem per un oci de proximitat
tenint en compte districtes de la nostra ciutat.

5.

Elaborarem un pla de comunicació de les activitats culturals i d'oci que inclogui:
a. Distribuir de butlletins electrònics a aquelles persones usuàries que ho
demanin.
b. Distribuir a escoles, instituts i centres freqüentats per gent jove cartells i
programes de l'oferta de forma periòdica.
c. Posar a disposició de les escoles, instituts, centres formatius i centres
freqüentats per joves la visita d'un membre de l'Ajuntament explicant com, quan
i on es programen les activitats i la resta de serveis que el Consistori posa a
disposició del jovent.
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6.

Apostem per la gestió pública del cinema de Sant Cugat. Garantirem la participació
de les entitats en la seva gestió.

7.

Modificarem l’ordenança municipal sobre sorolls, vibracions i olors per tal que en
les activitats en què sigui necessari la intal·lació d’un limitador-enregistrador de so,
sigui l’Ajuntament qui l’instal·li directament o mitjançant la contractació d’una
empresa externa el limitador-enregistrador sense que això impliqui un cost a les
entitats sense ànim de lucre que organitzin els actes.
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6. CULTURA
La cultura és un element cohesionador, unificador, aplegador, obert, inclusiu i, a més a
més, de reconeixement arreu del món del nostre país. Tal com passa amb l‘esport;
l‘associacionisme, l‘oci, la llengua i altres sectors, la cultura a Sant Cugat és una pedra
angular de l‘emancipació social, tant individual com col·lectiva que permet: el
desenvolupament de l’esperit crític; l‘obertura cap a altres cultures, tradicions i maneres
de veure i entendre el món; informar-se i formar- se la seva pròpia opinió, anant a
contracorrent del pensament dit políticament correcte; i moltes altres coses que ens
permeten definir-nos com a persones sobiranes i lliures. Però la cultura és alhora una
eina contra l’exclusió, l’odi i la voluntat d’uniformitzar la gent, salvant així la diversitat
que caracteritza la nostra identitat.
La cultura és un bé individual i col·lectiu, ja que dóna personalitat a una població. La
cultura no es limita als aspectes creatius i artístics sinó que inclou totes aquelles
característiques que defineixen una societat. Majoritàriament, però, la cultura es fa
d'esquena a les entitats juvenils, essent aquestes les que millor coneixen les
necessitats. És per això que la programació i l'organització d'activitats de caràcter
cultural haurien de promoure la iniciativa juvenil, donant suport a la pròpia producció
cultural dels i les joves i de les associacions basant-se en la premissa: Fomentar,
mantenir i facilitar. És per això que l'Ajuntament hauria d'impulsar l'acció de les entitats
i evitar caure en tendències de subvencionar únicament les propostes que arriben des
de les empreses del sector. A més cal treballar per recuperar la memòria històrica del
nostre poble i donar a conèixer entre la població més jove els elements que defineixen
la identitat de Sant Cugat. Sant Cugat està farcida de cultura!

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Donarem suport logístic, material i econòmic a les iniciatives culturals elaborades
per les entitats juvenils per tal de garantir-ne una major participació de tot el teixit
social de la ciutat.

2.

Repensarem el model d’espai de l'edifici de la Casa de Cultura, així com la seva
oferta de cursos i tallers. Si s'escau, apostarem per una remodelació o reconstrucció
de l'edifici per tal d’adaptar-lo als diferents col·lectius i necessitats culturals del
municipi.

3.

Fomentarem La Unió Santcugatenca com un espai cultural de referència
compromès amb els valors de la cultura i de la societat catalana, i per tant potenciarla com a punt de trobada d’activitats de caràcter creatiu, d’esbarjo i cultural, amb
una programació continuada proposada per la mateixa entitat. D’altra banda,
potenciarem el consorci entre l‘entitat i l‘Ajuntament.

4.

Elaborarem un cens municipal d'edificis públics d'ús cultural de la ciutat, per valorar
les demandes existents i urgents per les entitats i convertir-los en espais útils per a
les associacions.
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5.

Facilitarem el diàleg per donar impuls a un autèntic hotel per a tots els col·lectius
culturals amb la finalitat de reduir les despeses de les entitats, l'entendrem com un
compensatori d’aquestes (en substitució a la subvenció per ús o lloguer d'espai).
L'edifici s’organitzaria d’acord amb un model de cogestió entre l'administració i els
diversos col·lectius que en formin part i apostarem per la mancomunitat de serveis
per a entitats.

6.

Assegurarem l’espai necessari per a les entitats culturals en el projecte de la sala
de concerts polivalent.

7.

Assegurarem la participació de les entitats juvenils en el programa cultural de la
ciutat, integrant una persona jove vinculada amb el món cultural de la ciutat en el
Consell Municipal de Cultura.

8.

Dinamitzarem el paper del Consell Municipal de Cultura com a veritable espai de
diàleg i consens entre l‘Ajuntament, les entitats i la resta d‘agents culturals de la
ciutat. El Consell ha d‘abordar la política cultural des d‘una visió global i coordinar
els treballs de les quatre àrees principals d‘activitat cultural: creació artística, cultura
popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. Vincular aquest
projecte a la Unió Santcugatenca. El Consell de Cultura actuarà com a òrgan
decisori en l‘atorgament de subvencions, garantint-ne la transparència i la publicitat.
Per això, reformularem el criteri en què s‘atorguen: Subvenció fixa anual destinada
al funcionament ordinari de l‘entitat;
a. Subvenció variable en què seran les mateixes entitats i l'Ajuntament qui decidirà
l'import de la subvenció en funció dels projectes desenvolupats.
b. Potenciarem una programació cultural àmplia i de qualitat per a tots els públics,
especialment al Teatre-Auditori, i fomentar els descomptes per al jovent.

9.

Buscarem fórmules per fomentar la cultura entre el jovent, i analitzar les causes de
la seva baixa participació. Despertar l'interès i facilitar-ne el posterior accés. Una
bona iniciativa és el foment de les activitats culturals del municipi a les escoles i
instituts, amb la creació de tallers i activitats culturals.

10. Potenciarem la Targeta T-Jove Sant Cugat perquè els joves accedeixin amb
descomptes al món de la cultura de gestió privada.
11. Facilitarem l'accés del jovent i potenciar la història i les tradicions de Sant Cugat:
a. Editar material didàctic sobre la historia, les llegendes i les tradicions
santcugatenques.
b. Organitzant cursos per a professors i educadors amb la finalitat de dotar d'eines
per tal que a les aules d’escoles i instituts es faciliti el coneixement de la història
local.
c. Col·laborar amb les entitats de cultura per tal de recuperar adequadament el
coneixement històric del nostre municipi.
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12. Fomentarem iniciatives com les parelles lingüístiques per a joves, una bona mesura
per afavorir la convivència cultural utilitzant la llengua catalana com a llengua
vehicular.
13. Promourem la creació d’intercanvis locals entre joves dels Països Catalans i de la
resta de països com una forma d’enriquiment cultural per part dels i les joves de la
nostra localitat, i al mateix temps afavorir l‘aprenentatge i la tolerància cap a cultures
i tradicions diferents de la nostra.
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7. POLÍTIQUES PER TAL DE GARANTIR LA IGUALTAT DE GÈNERES
Les desigualtats de gènere afecten ni més ni menys que a la meitat de la població i es
manifesta a les diferents esferes de la nostra societat. Les desigualtats de gènere són
una problemàtica arrelada en la normalitat imperant, i en tant que normalitzades, són
invisibles i latents. És per això que és imprescindible que prenguem consciència de les
múltiples discriminacions i opressions de gènere que sorgeixen del sistema patriarcal i
que patim especialment les dones dia rere dia.
És per això que les polítiques municipals feministes, de manera transversal, esdevenen
una eina clau per a evidenciar i combatre totes aquestes discriminacions. Només
treballant fort també des de l‘Ajuntament de Sant Cugat podrem aconseguir la igualtat
efectiva als Països Catalans i que la ciutadania pugui desenvolupar-se lliurement a les
seves viles i ciutats.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Crearem la regidoria d’Igualtat que implementi les polítiques que garanteixin la
igualtat de gènere.

2.

Incorporarem la perspectiva feminista a les polítiques de joventut.

3.

Crearem un nou 3r pla d’igualtat més ambiciós, incorporant la perspectiva
interseccional i interpel·lant alhora tota la resta de la societat que necessàriament
hem de ser partíceps. Així com implementar totes les propostes que queden
pendents del 2n pla d’igualtat (el 59% del qual encara no s’ha aplicat). Garantirem
la dotació pressupostària necessària per fer-ho realitat.

4.

Garantirem una assistència social integral, que coordini els serveis municipals per
aprofitar els recursos i millorar l’atenció a les usuàries: salut, serveis socials,
ocupació, etc.

5.

Implementarem el protocol d’actuació contra agressions masclistes a tots els espais
d’oci de la ciutat. Garantirem també que els espais d’oci siguin lliures de sexisme.

6.

A les escoles, promourem material no-sexista per fomentar la igualtat de gènere i la
visibilització de diversos models de família.

7.

Realitzarem formacions en rols de masculinitat respectuosos i igualitaris, així com
de prevenció de la violència de gènere. També promourem campanyes sobre la
distribució de les responsabilitats familiars i domèstiques, dignificant el treball
domèstic.

8.

Reconeixerem i farem valdre el paper i la contribució de les dones al municipi:
activitats, homenatges, noms de carrers i espais públics, etc. Recuperarem la
memòria històrica de les dones destacades de la ciutat.
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9.

Crearem un organisme d‘igualtat de gènere, per a garantir la igualtat entre homes,
dones i aquelles persones que no s’adscriuen a cap dels dos gèneres hegemònics,
a tota l‘administració municipal, i així que aquest exerceixi com a exemple. Posant
especial èmfasi en les dones joves.
a. Crear cursos i tallers a l‘administració municipal, instituts, AFAs, teixit
associatiu, casals... on es tractin les desigualtats de gènere i fomentin les
pràctiques que treballin per a la igualtat.
b. Dinamitzar el teixit associatiu feminista, garantir-ne la participació de les dones
joves i assegurar la seva incidència en les qüestions municipals (incloure-les al
Pla Local de Polítiques de Dones).
c. Realitzar campanyes de visualització i sensibilització de les desigualtats de
gènere, com a mètode de prevenció. Posant accent al sexisme que es
manifesta amb força als espais de festa i oci nocturn entre el jovent.
d. Instaurar un punt de referència de suport i informació per a Dones. I assegurar
que cobreixi les necessitats de les dones joves.
e. Vetllar perquè no s‘imparteixi una educació sexista i estereotipada als instituts.
f. Vetllar per tal que tant l‘Ajuntament com els mitjans de comunicació del municipi
ofereixin uns continguts i materials no sexistes i garanteixin una visibilitat
normalitzada de dones joves en l‘esfera pública (en les comunicacions tant
internes com externes).

10. Garantirem que les dades de l’observatori sociològic se segreguin per gènere i
serveixin de base per a la planificació, implementació i avaluació de polítiques de
dones.
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8. POLÍTIQUES PER LA DIVERSITAT EFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE
En els darrers anys s’han produït canvis transcendentals en la normalització de la
diversitat afectiva i sexual. Com a país, hem de lluitar contra la discriminació per raó
d’orientació sexual o identitat de gènere garantint els drets de les persones LGTBI+ i
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Així mateix, a Sant Cugat, després de
molts anys d’inacció municipal, durant el darrer mandat s’ha posat en funcionament el
Servei d’Atenció Integral LGTBI, s’ha elaborat una diagnosi local d’igualtat LGTBI i fet
visible la bandera de l’arc de Sant Martí –que identifica les persones lesbianes, gais,
bisexuals, transsexuals i intersexuals– a la façana de l’Ajuntament els dies el 28 de juny
i el 17 de maig.
Tanmateix, encara estem lluny d’assegurar els drets fonamentals de les persones
LGTBI+. Les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals continuen
sent objecte de discriminació atesa la persistència d’estereotips homofòbics, bifòbics,
transfòbics i sexistes encara arrelats a la societat. A més a més, cal tenir present que
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia actuen sobre el conjunt de la població per reproduir
el sistema de gènere normatiu que tracta de garantir la complementarietat maculí-femení
i la correspondència sexe-gènere.
En aquest sentit, és molt important que construïm un Sant Cugat on el jovent pugui viure
la seva identitat i orientació sexual lliure de discriminacions. Així doncs, cal reforçar el
compromís de l'Ajuntament de Sant Cugat en la promoció de la igualtat i la no
discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
És per això que cal fer polítiques LGTBI+ per a combatre l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia així com l’estigmatització que pateixen totes les persones LGTBI+. Això
només ho aconseguirem qüestionant de manera transversal l’heteronormativitat que
culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal pressuposant una orientació
sexual heterosexual, identitat de gènere dicotòmica home-dona i aparences o
expressions de gènere úniques, així com creant unes relacions de poder i privilegis entre
les persones que s’adeqüen als paràmetres heteronormatius.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Elaborarem un Pla Municipal que englobi el conjunt de polítiques i mesures per
promoure, defensar i garantir els drets de les persones LGTBI+, incorporant la
perspectiva LGTBI+ a tota l'estructura municipal, realitzant una priorització de les
àrees d'intervenció i dels grups que requereixen una actuació més urgent perquè
es troben en una situació més vulnerable; una identificació d'àrees de la política
municipal en les quals es pot aprofundir la intervenció; i implementar un sistema de
control i avaluació de les accions que s'hi prevegin.

2.

Crearem la regidoria d’Igualtat que implementi les polítiques LGTBI+.

3.

Vetllar per l’aplicació efectiva als centres educatius del protocol específic per a la
lluita contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI aprovat pel departament
d’Ensenyament.
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4.

Donarem a conèixer el Servei d’Atenció Integral LGTBI, ampliar-ne l’horari d’atenció
al públic i acostar-lo als centres educatius del municipi.

5.

Impulsarem la incorporació de Sant Cugat del Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI
de Catalunya que agrupa diversos municipis del país compromesos en superar les
lògiques heteropatriarcals i defensar els drets de totes les persones a estimar i a
viure la seva sexualitat i identitat de gènere en igualtat.

6.

Realitzarem campanyes de sensibilització i prevenció contra l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia, especialment en aquells espais que més es manifesten com són els
centres escolars i els espais d’oci nocturn.

7.

Promourem l’educació específica a instituts en temàtiques LGTBI+. Així mateix,
proporcionar material als centres escolars sobre diversitat afectiva, sexual i de
gènere, tot assegurant la presència normal de l’homosexualitat, la bisexualitat i la
transsexualitat en les accions de formació i d’informació sobre salut sexual,
adreçades a joves i adolescents.

8.

Vetllarem per tal que tant l’Ajuntament com els mitjans de comunicació del municipi
ofereixin uns continguts i materials no homòfobs, bifòbics o trànsfobics, i garanteixin
una visibilitat normalitzada de totes les persones LGTBI+.

9.

Vetllarem perquè els formularis i registres municipals contemplin la diversitat
d’identitat o expressió de gènere i de models familiars incloent les famílies LGTBI+.

10. Incorporarem fons documental i material sobre la diversitat afectiva, sexual i de
gènere a totes la biblioteca central Gabriel Ferrater, la biblioteca de Mira-sol Marta
Pessarrodona i la biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori, així com a les
biblioteques dels diferents centres educatius de la ciutat.
11. Commemorarem les dates assenyalades per al col·lectiu LGTBI+: el 28 de juny –
dia mundial de l’Alliberament LGTBI+–, el 17 de maig –dia mundial contra
l’lgtbifòbia, i l’1 de desembre –dia mundial de lluita contra la SIDA, i continuar fent
visible a l’Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí els
dies 17 de maig i 28 de juny.
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9. PERSONES NOUVINGUDES I INTERCULTURALITAT
El 12% de la població resident a Sant Cugat és d’origen estranger, una bossa de
població que a Sant Cugat destaca per ser diversa i heterogènia i és gràcies a això
que tenim la possibilitat d’obrir les portes de la ciutat a persones que ens aportin
cultures i coneixements diversos a l’hora que ells tenen la possibilitat d’aprendre de
nosaltres. És justament aquesta relació simbiòtica la que ens permet créixer com a
col·lectiu i esdevé en l’enriquiment de les ciutats.
Per aquest motiu és primordial que apostem per un model intercultural que reconegui
i integri la diversitat enfortint els llaços comuns entre la ciutadania. Això només
s’aconseguirà proporcionat als immigrats i a les minories els mateixos drets civils i
polítics i les mateixes oportunitats socioeconòmiques que a la població local. Una
campanya forta per la igualtat és una campanya contra el racisme i una bona acollida
garanteix el futur de la convivència.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Redactarem i implementarem un nou pla de persones nouvingudes i interculturalitat.

2.

Fomentarem l’exercici dels drets polítics de les persones nouvingudes a través de
la regidoria d’igualtat mitjançant la participació ciutadana i fent campanyes
específiques per aquests col·lectius.

3.

Impulsarem campanyes específiques i mediadors culturals per reduir els problemes
de racisme i xenofòbia.

4.

Fomentarem la participació de la nova ciutadania al teixit associatiu i cultural de la
ciutat.

5.

Crearem una àrea administrativa específica d’immigració per poder garantir que el
col·lectiu d’immigrants sigui representat al consistori.

6.

Crearem un sistema d’acollida per a persones nouvingudes i integrar un sistema
d’assessorament en les polítiques de reagrupament.

7.

Potenciarem els cursos públics i gratuïts d’alfabetització en llengua catalana i
cultura per a nous residents.

8.

Elaborarem plans d’actuació entre l’escola, les famílies, el teixit associatiu i
l’Ajuntament per tal de millorar l’oferta formativa, la participació i la comunicació, i
alhora detectar les mancances dels programes de convivència existents.

9.

Farem de Sant Cugat una ciutat referent en l’acollida tant a refugiats com a menors
no acompanyats promoguts per la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència DGAIA.

10. Seguirem treballant per la implementació de la Xarxa Antirumors que vetlla per
combatre la xenofòbia i el racisme fomentant la cohesió i la convivència dels
ciutadans.
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10. SALUT
La salut és un dret fonamental de totes les persones. Des del republicanisme entenem
les polítiques de salut de manera global, hem de tenir en compte els components
biològics, psicològics, socials i culturals de les persones, i situar la salut com un
assumpte polític, econòmic i social en el municipi. Les desigualtats, la pobresa,
l’explotació, la violència i la injustícia són a l’arrel de la mala salut.
El sistema sanitari actual promou una desvinculació del jovent envers l'assistència
mèdica i sovint queda fora de totes aquelles polítiques relacionades amb la salut,
infantilitzant-nos o estigmatitzant qualsevol conducta fora de la normalitat. El
municipalisme ens dóna camp d'acció per capgirar aquesta situació a través de la
pedagogia i la prevenció.
Sant Cugat és un dels municipis del principat on més centres de salut privada conviuen,
en detriment de la demanda de serveis de salut pública que pot acabar esdevenint una
amenaça per aquesta. És per aquest motiu que apostem per una defensa del model de
salut comunitària, de gestió i propietat plenament públiques; un model universal,
equitatiu i lliure d'estereotips, que pugui garantir l’accés als millors serveis de salut a tota
la ciutadania.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Treballarem per tal que el jovent tingui tota la informació sobre els efectes, riscos i
conseqüències de l’abús de les drogues a través de campanyes informatives i tallers
als centres educatius i socials. També treballarem per revertir l’estigma que la
societat imposa a les persones consumidores.

2.

Defensem la necessitat de regular la distribució i el consum del cànnabis, per tal
que hi hagi un veritable control sobre aquesta substància i es pugui donar una
resposta efectiva des del sistema públic.

3.

Implantarem l’ordenança reguladora de la ubicació dels clubs socials cànnabis i les
condicions d’exercici de la seva activitat, aprovada en el passat mandat amb el
consens del veïnat, les associacions cannàbiques i la pràctica totalitat de les
organitzacions polítiques.

4.

Reforçarem els recursos terapèutics per atendre els adolescents en cas de
drogodependència, ja que el Centre d’Assistència i Seguiment a
drogodependències no és percebut com un recurs adreçat al jovent.

5.

Procedirem a la difusió d’alcoholímetres als espais d’oci i consum d’alcohol per tal
d’assegurar que qui condueixi estigui en condicions d’agafar el vehicle, alhora que
promourem alternatives a l’oci normatiu que no impliquin el consum de drogues.

6.

Apostarem per una política d’educació en la sexualitat, posant a l'abast del jovent
tota la informació sobre mètodes anticonceptius i hàbits per desenvolupar una
sexualitat afectiva i saludable, tot trencant tabús i estereotips de gènere en les
relacions sexuals.
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7.

Seguirem fomentant l‘ús dels preservatius com a mesura per evitar malalties de
transmissió sexual, augmentant-ne l‘accessibilitat al jovent i, fent alhora,
campanyes de sensibilització envers les malalties de transmissió sexual, posant
èmfasi en les més comunes entre el jovent. Així mateix, treballarem per combatre
l’estigma envers les persones que les pateixin.

8.

Promourem hàbits alimentaris saludables i potenciarem l’esport com una eina de
foment de la salut física i mental del jovent, així com un important element
socialitzador, integrador i de promoció de valors de cooperació i treball en equip. A
la vegada de conscienciar sobre les conseqüències del sedentarisme per a la salut
del jovent a curt i llarg termini.

9.

Impulsarem una consulta de salut juvenil atesa per professionals sanitaris als punts
joves de la nostra localitat. Treballant conjuntament amb la Unitat d’Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva del CAP Sant Cugat. Es treballaran programes on es
fomenti l'autoestima i les habilitats socials. Informant a la vegada dels trastorns
mentals que es poden desenvolupar a la joventut. Posant èmfasi en fugir dels
estereotips que acostumen a afectar el jovent i que deriven en trastorns alimentaris
o psicològics.

10. Proporcionarem informació sobre els diferents mètodes d’IVE (interrupció voluntària
de l’embaràs) i realitzarem l’acompanyament durant el procés i postintervenció a
través de personal mèdic, psicològic i social especialitzat.
11. Impulsarem campanyes informatives de la salut menstrual, oferint diverses
alternatives sostenibles i saludables com la copa menstrual i les compreses de tela
i promovent el seu ús.
12. Impulsarem l’assessorament per part de professionals als centres educatius i
juvenils per facilitar la detecció de determinats trastorns psicològics i realitzar
recomanacions de menús complementaris per al dia a dia a la llar.
13. Oferirem cursos gratuïts de primers auxilis que permetin dur a terme una atenció
bàsica immediata.
14. Impulsarem campanyes informatives que evitin la sobreexposició del jovent i més
petits a les pantalles i evitar que es converteixi aquesta en una addicció.
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11. ESPORTS
El Jovent Republicà concep l’esport no només com a font de benestar sinó també com
un espai de cohesió i canvi social, integració i transmissió de valors. En aquest context,
són les entitats esportives el mitjà per aconseguir aquest espai de cohesió i que l’‘esport
esdevingui alhora una eina més d‘impuls del teixit cívic i associatiu de les nostres viles i
ciutats. Un teixit que no té comparació en quantitat i en qualitat i, que és la base de
l‘assoliment dels resultats esportius. Alhora, l'esport és el més popular dels hàbits
saludables recomanats.
L’Ajuntament té un paper cabdal per tal de potenciar les entitats esportives i fomentar
l’esport saludable. Cal apostar per una gestió participativa de l’esport i adoptar un paper
proactiu en el foment de l’esport i els seus valors entre el jovent.
A Sant Cugat hem de seguir treballant per tal que l’esport sigui accessible per a tothom,
i especialment per al jovent. Per aconseguir aquest canvi de perspectiva, s'ha de
potenciar l'aparició d'equips amateurs (separats per sexes, mixtos i de totes les
categories) i que aquesta oferta es pugui extrapolar a tots els esports que es practiquen
a la ciutat. Aquesta, juntament amb la intensificació dels estudis (FP, universitat) o
l'ingrés al món laboral és un dels motius pels quals el jovent deixen gradualment de
practicar esports d'equip o senzillament, cap esport.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Objectivarem els ajuts econòmics als clubs i a les entitats esportives. D‘aquesta
manera es facilitarà la seva tasca i podran implementar programes esportius de més
qualitat.

2.

Donarem a conèixer els clubs esportius de la ciutat i la seva oferta d'activitats.

3.

Estudiarem la viabilitat de municipalitzar la gestió de l'OMET i, en tot cas, conciliarne l‘oferta amb els clubs esportius, garantint una oferta adequada on no l‘ofereixin
els clubs esportius.

4.

Plantegem la desvinculació de la “Carta Ètica” a la bonificació en les taxes de les
instal·lacions.

5.

Promourem l‘extensió dels plans d‘esport escolar a tots els centres educatius,
creant associacions esportives escolars als centres i promovent l‘activitat física i
esportiva no competitiva per a tot l‘alumnat.

6.

Promourem l'activitat física entenent-la com a lleure amb diverses iniciatives:
a. Donarem suport a esports i/o clubs inclusius (amb discapacitats físics, psíquics
i/o socials).
b. Potenciarem l'aparició d'equips mixtes.

7.

Implementarem la tarifació social a les activitats esportives que s’ofereixen a les
escoles i instituts del sistema públic de la ciutat.

8.

Seguirem potenciant la diada d'esports per publicitar totes les entitats esportives a
peu de carrer per tal que aquestes siguin més properes i accessibles a la ciutadania.
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9.

Impulsarem campanyes informatives sobre la necessitat de fer esport com a mètode
de vida saludable.

10. Adequarem el Pla Estratègic de l’Esport a les veritables necessitats de les entitats
esportives per tal de conformar les polítiques esportives garantint la participació del
jovent i des d’una perspectiva interseccional a través de les plataformes d’entitats
juvenils, com el Consell Local de Joventut, o les mateixes entitats.
11. Cedirem de manera gratuïta els equipaments esportius a les entitats esportives
sense ànim de lucre per a l’organització de casals i campus d’estiu.
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12. MOBILITAT
Desplaçar-se als llocs d‘estudi, feina i lleure és una necessitat bàsica del jovent i cal
fomentar que pugui fer-ho d‘una manera sostenible, atractiva i econòmica. Actualment
Sant Cugat s’ha incorporat a la tarifa plana metropolitana, però des del Jovent seguim
reivindiquem el sistema per quilometratge, conegut com a T-mobilitat.
El terme municipal de Sant Cugat és molt extens i presenta un centre compactat però
uns barris i districtes que encara ara es troben desconnectats del nucli urbà. Aquest fet
i l’actual augment de l’ús de vehicles de mobilitat personal (tan elèctrics com no) són
factors que motiven al Jovent Republicà de Sant Cugat a potenciar polítiques encarades
a reforçar la facilitat, l‘autonomia, la seguretat i la sostenibilitat mediambiental de la
mobilitat, així com actualitzar aquesta mobilitat i augmentar el nombre de vies per
aquests mitjans de transport.

Per això, el Jovent Republicà fem les següents propostes:
1.

Adaptarem els horaris del transport públic del municipi a les necessitats del jovent
per tal de facilitar-ne el desplaçament al lloc de feina o d’estudi.

2.

Mantindrem l’acord amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per garantir-ne
el servei les nits de Festa Major de sant Cugat.

3.

Elaborarem una ordenança d’acord amb la proposta de l’AMB per tal de regular els
vehicles de mobilitat personal al municipi de Sant Cugat.

4.

Acabarem de connectar tot el municipi i tots els districtes a través d’una xarxa
ciclable.

5.

Garantirem l’estacionament àgil i segur de les bicicletes.
a. Impulsarem acords amb les empreses que gestionen els aparcaments de
titularitat pública per tal de permetre-hi l’estacionament de bicicletes i així
garantir-los pàrquings segurs.
b. Seguirem treballant conjuntament amb l’AMB per la implementació i el
manteniment adequat del BICIBOX.

6.

Elaborarem i executarem un pla integral de foment de l’ús dels vehicles de mobilitat
personal per a afavorir la mobilitat sostenible al terme municipal. Aquest pla hauria
d’acabar d’incloure la finalització de tot el tramat de carrils per aquests vehicles tant
al nucli urbà com els diversos districtes i EMD. Garantirem que els punts neuràlgics
tant de La Floresta com de Valldoreix quedin interconnectats a través d’una xarxa
ciclable així com garantir la connexió d’aquesta amb Mirasol i Sant Cugat.

7.

Celebrarem anualment la Setmana Europea de la Mobilitat per conscienciar al
jovent en l’ús de vehicles de mobilitat personal i el desplaçament cap a les escoles,
universitats, biblioteques, etc.
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8.

Instarem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè es dugui a terme una modificació a la Línia R7 de Renfe per allargar el seu
recorregut fins a Sant Cugat, en lloc d’acabar a l’estació Cerdanyola-Universitat
Autònoma.

9.

Fomentarem la mobilitat sostenible mitjançant campanyes als instituts públics del
municipi.

10. Implementarem senyals sonores als semàfors per vianants.
11. Impulsarem plans d’actuació per tal d’afavorir la mobilitat a les persones amb
mobilitat reduïda per les vies de vianants del municipi.
12. Impulsarem i adaptarem les polítiques proposades per la plataforma SOM
MOBILITAT al nostre municipi.
a. Implementarem una flota municipal integralment elèctrica.
b. Exigir que aquests cotxes elèctrics puguin ser utilitzats per la ciutadania durant
les hores que estiguin en desús tot convertint-ho en un car-sharing entre els
ciutadans del municipi.
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