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Introducció

Els municipis de la transformació republicana
1. ESQUERRA REPUBLICANA, EL MUNICIPALISME REPUBLICÀ DELS PAÏSOS CATALANS
Esquerra Republicana som un partit de base municipalista que té el propòsit d’implantar-se arreu dels Països Catalans 
per construir una República Catalana al servei de la ciutadania i que millori les condicions de vida de la seva gent. 

Som un partit de fermes conviccions republicanes, que avantposem el bé comú i les necessitats de la gent davant de 
qualssevol altres interessos. Amb ideals d’esquerres per avançar cap a la justícia social i la redistribució de la riquesa. Una 
organització feminista defensora de la igualtat i dels drets de totes les persones. Amb un ferm compromís ecologista per 
afrontar l’emergència mediambiental i tenir cura del territori. I desacomplexadament independentistes, convençuts que la 
República Catalana és la millor manera de servir la ciutadania i que els Països Catalans tinguin veu pròpia i convisquin en 
fraternitat amb tots els pobles del món.

Des de les darreres eleccions municipals, Esquerra Republicana ha esdevingut la primera força municipalista a Catalunya. 
I, en conseqüència, té una responsabilitat primordial a l’hora d’impulsar polítiques públiques en clau transformadora des de 
l’àmbit local. Es tracta d’una posició que ens obliga a treballar amb responsabilitat i cooperació per tal de continuar liderant 
el municipalisme durant els propers anys.

La constitució de la nova Generalitat republicana a Catalunya, presidida novament per Esquerra Republicana d’ençà del 
temps de la República, afegeix un grau de responsabilitat més en la nostra acció de govern en el qual la Generalitat i els 
ajuntaments republicans hem d’assumir el lideratge de les polítiques públiques del país treballant cooperativament 
en clau transformadora: feminista, verda, social i democràtica. 

D’igual manera, la nostra participació al Govern, consells insulars i ajuntaments de les Illes Balears i la progressiva implan-
tació municipal al País Valencià contribueixen a bastir un projecte republicà per al conjunt dels Països Catalans. 

Esquerra Republicana és un partit amb noranta-un anys d’història que va iniciar una etapa de transformació republicana 
a les eleccions municipals del 1931. Des de llavors, hem estat un partit compromès amb el progrés social i els anhels 
de llibertat del país, en els moments més feliços de la nostra història però també, i especialment, en els més complicats. 

El repte de transformació que tenim al davant és majúscul, i justament per això necessitem ser moltes i molts més per tenir 
més força. Per la seva proximitat amb la gent, el municipalisme és una de les eines més potents de transformació del 
país de què disposem, una oportunitat que hem de saber aprofitar amb la configuració de municipis republicans arreu del 
territori. Tal com va succeir el 14 d’abril del 1931, quan Esquerra és forta, la República avança. 
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2. ESQUERRA REPUBLICANA, UNA EINA ÚTIL AL SERVEI DE LA CIUTADANIA 
Esquerra Republicana estem preparades i preparats per liderar el futur d’aquest país, una eina que posem a disposició 
de la ciutadania per afrontar els reptes que tenim plantejats com a societat, com a país i com a humanitat. 

Tenim una llarga trajectòria de compromís amb el país i la seva gent, amb implantació arreu del territori i amb una dilatada 
experiència de govern en totes i cadascuna de les institucions. La nostra vocació de govern al servei de les persones, d’as-
sumir responsabilitats, de transformar la realitat i de treballar cooperativament amb la societat que representem, la posem 
a disposició de la ciutadania per ser útils a la gent d’aquest país.

Som en política per ajudar a millorar la vida de la gent i construir un país que garanteixi les mateixes oportunitats i un 
futur digne per a tothom. Que generi progrés social i no deixi ningú enrere. Que tingui uns bons serveis públics que per-
metin abordar els reptes que tenim. Volem ser la millor eina per encarar els reptes de futur per construir una societat més 
lliure, justa, pròspera, sostenible i solidària. 

El nostre lloc és al costat de la gent. Esquerra Republicana és el partit en el qual es pot confiar perquè sempre posarà al 
davant els interessos de la majoria de la ciutadania. Allà on governem, prioritzem sempre l’interès general per damunt dels 
interessos particulars dels de sempre. Això és governar de manera republicana. 

Esquerra Republicana som una eina útil al servei de la ciutadania, som els que fem que les coses passin en benefici del 
bé comú. Quan som a les institucions, governem republicanament, transformem la realitat i treballem per millorar la vida 
de la gent. Volem ser útils i ens sentim preparades i preparats per fer-ho.

3. MUNICIPIS AL CAPDAVANT DE LA TRANSFORMACIÓ REPUBLICANA 
Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i les seves polítiques públiques, les que impacten de 
manera més directa i ràpida a la vida de les persones. Per tot això, els municipis són l’eina més útil de transformació 
republicana.

Esquerra Republicana tenim clars els nostres valors republicans. Com a republicanes i republicans, tenim ganes de fer 
les coses diferents i fer que les coses passin. I és en moments de crisi com l’actual quan cal tenir ben present quins són els 
nostres principis. Tenim clar d’on venim i cap a on volem anar. Perquè som hereves i hereus de totes aquelles persones 
que han lluitat per la democràcia, les llibertats, la justícia social i el territori. I volem ser al costat dels que avui lluiten per un 
futur millor per a tothom. El nostre lloc és al costat de la gent.

Avui seguim reivindicant els valors republicans que entronquen amb els grans consensos de país: el feminisme, l’eco-
logia, els drets socials i la democràcia.

La transformació feminista. Som hereves i hereus d’aquelles que han lluitat pels drets de les dones, des de sempre, però 
ara més que mai. Esquerra Republicana va liderar l’arribada de la dona a la política municipal amb Nativitat Yarza, la pri-
mera alcaldessa de Catalunya i de l’Estat espanyol. Ara presentem les llistes més igualitàries i amb més candidates a al-
caldessa de la nostra història. 

La transformació ecologista. Som hereves i hereus dels moviments ecologistes que han lluitat per la defensa del territori i 
el medi ambient. Som ecologistes i treballem per combatre el canvi climàtic des dels nostres pobles, barris i ciutats, des de 
cada ajuntament del país. Volem un territori sostenible i equilibrat. Volem una energia neta, accessible i en mans de la gent. 

La transformació social. Som hereves i hereus dels que han lluitat perquè avui tinguem drets socials, laborals i sindicals. 
Som filles i fills dels que van lluitar per la cohesió social del país, de les treballadores i treballadors que han construït els 
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nostres pobles, barris i ciutats. Dels que van arribar als Països Catalans per construir-se un futur millor. Som els que treba-
llem per continuar sent un sol poble, els que lluitem contra les desigualtats i les injustícies sense deixar ningú enrere. Som 
els que sempre posem les persones al centre de les nostres decisions i fem que l’economia estigui al servei de les perso-
nes, i no les persones al servei del lucre.

La transformació democràtica. Som hereves i hereus d’aquells que han lluitat per la llibertat del país, de Macià, de 
Companys i de Junqueras. De Joan Fuster i de Gabriel Alomar. Som els del referèndum i els de l’amnistia. Els que treba-
llem per la independència de Catalunya i dels Països Catalans, perquè sabem que la independència és l’eina més útil per 
construir un país lliure, just i democràtic. 

En definitiva, som els que treballem per construir una República feminista, ecologista, justa i lliure. Una República Catalana 
per a tothom. 

4. MUNICIPIS REPUBLICANS PER A TOTHOM
Esquerra Republicana és l’eina per constituir municipis republicans arreu del territori en clau transformadora. 
Representem una nova generació, amb una manera diferent de fer política basada en el republicanisme i el bé comú, la 
millor manera de poder treballar de veritat per a la ciutadania d’aquest país.

Estem compromesos a construir municipis republicans per a tothom, oberts i integradors on totes les persones puguin 
viure dignament amb els mateixos drets i oportunitats, vinguin d’on vinguin, visquin on visquin, ja sigui a les grans ciutats, 
ciutats mitjanes o pobles petits. Volem treballar per un país equilibrat on totes les persones puguin desenvolupar la seva 
vida amb igualtat d’oportunitats.  

Per això, venim a fer les coses diferent. Venim a transformar el país després de quaranta anys del model esgotat dels de 
sempre. Un model que sovint s’ha caracteritzat per una manca de projecte o per una visió curtterminista, governant en 
benefici d’uns pocs, gestionant amb opacitat o amb models de ciutat dividint entre centre i perifèria. 

Com a republicanes i republicans, estem compromesos amb el bon govern i la transparència, cooperant amb la ciutadania a 
la que representem i treballant pel progrés i la cohesió social. Mereixem un municipi que il·lusioni, on les persones siguin 
les protagonistes, i estigui al servei de tota la seva ciutadania. Aquest és el nostre compromís per un municipi republicà. 

Un municipi per a tothom amb plena igualtat de gènere, on els drets de ciutadania estiguin garantits a totes les persones 
que hi viuen, amb llibertat per viure l’orientació sexual i la identitat de gènere, on es facin polítiques decidides per garan-
tir un habitatge digne i poder viure dignament, amb una economia per la vida al servei de les persones, que aposti per la 
cultura i l’educació pública de qualitat i que es comprometi amb la transició energètica i la sostenibilitat. Parlem de ga-
rantir a tothom els mateixos drets i oportunitats, que són la base que permet millorar la vida de la ciutadania sense 
deixar ningú enrere.

5. MUNICIPIS VIUS, JUSTOS I VERDS
El municipi és en essència la seva gent i el territori del qual forma part. Aquest és el seu bé més preuat el qual tenim 
el deure de preservar per a les generacions futures. És per això que republicanes i republicans estem compromesos a pro-
moure municipis vius, justos i verds.

Un municipi viu és el que prioritza a la seva gent, que dinamitza els espais socials de manera que siguin oberts, diversos 
i segurs amb l’objectiu de construir una comunitat cohesionada, integradora, activa i compromesa. Amb bon govern i una 
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ciutadania empoderada que treballin cooperativament per dinamitzar els pobles, barris i ciutats. Un municipi orgullós de 
la seva identitat i la seva cultura on totes les persones  se sentin que hi formen part.

Un municipi just és el que procura pel creixement personal i el desenvolupament professional de la seva gent, on les per-
sones puguin realitzar el seu projecte de vida. Un municipi amb bona educació pública i que genera serveis per millorar la 
vida de la gent. Un municipi dinàmic i emprenedor que aposta per la innovació, que promou l’ocupació i treball digne per 
a tothom i una economia per la vida al servei de les persones.

Un municipi verd és on la gent hi vol viure, fer-hi vida i se’n sent orgullosa. Un municipi que aposta pel desenvolupament 
sostenible, amb aire respirable, on poder viure amb tranquil·litat i on es pugui gaudir en harmonia amb la natura. Un mu-
nicipi ben connectat i pioner en mobilitat sostenible, amb transport públic adequat i xarxa de carril bici. Un municipi que 
fa de la transició ecològica i energètica la seva aposta de futur. 
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Equilibri territorial

El país sencer
Ruralitats i urbanitats, interrelació per a un desenvolupament sostenible de país
El repartiment demogràfic als Països Catalans està configurat per una diversitat i asimetria molt marcada. Amb uns 14 mi-
lions d’habitants, la població es concentra principalment a les àrees metropolitanes de les grans ciutats i als municipis cos-
taners del litoral, mentre que a l’interior rural es va succeint un progressiu despoblament. 

En el cas de Catalunya, la major concentració de població es troba a la regió metropolitana de Barcelona, on hi viuen 
prop de 5 milions de persones dels 7,7 milions que hi habiten. És a dir, 63 de cada 100 persones viuen a la regió metro-
politana de Barcelona en un espai equivalent al 7,6 % del total del país. Si féssim un símil astronòmic es podria dir que 
Catalunya vindria a ser com un sistema estel·lar format per un conjunt de planetes metropolitans que orbiten a l’entorn 
de la gran conurbació de Barcelona, amb brancals a les zones metropolitanes de Tarragona i Girona, sobretot polaritza-
des en el litoral, i Lleida. La resta són satèl·lits i cossos menors que orbiten entorn planetes més o menys grans i més o 
menys allunyats del centre del sistema, però sempre sota la mateixa orbita. Els satèl·lits i cossos menors són les comar-
ques rurals, on només hi viu el 4,7 % del total de la població catalana, malgrat representar una superfície de més del 
65 % del total del país. 

Traduït a l’àmbit municipal, això significa que, dels 947 que integren Catalunya, 592 municipis tenen menys de 2.000 ha-
bitants i, d’aquests, 486 en tenen menys de 1.000 i 332, menys de 500. Si sumem els termes municipals dels municipis de 
menys de 1.000 habitants, la superfície resultants és de més de la meitat de tot el territori català i només acullen un 2,5 % 
del total de la població. 

Actualment el 80 % de la població de Catalunya es distribueix en el 20 % del territori. Aquest fet fa que el desequilibri de-
mogràfic a Catalunya sigui molt més acusat que en la majoria de països europeus.

En les dues últimes dècades Catalunya ha tingut un increment poblacional de més del 25 %, i aquest creixement s’ha con-
centrat en les àrees més poblades, sobretot a la regió metropolitana de Barcelona i en menor mesura ens les àrees me-
tropolitanes de Tarragona i Girona, mentre diverses comarques rurals han anat perdent població, fet que ha agreujat el 
desequilibri territorial. 

Les àrees periurbanes
La polarització de la població en megaurbs, sobretot al litoral i prop de zones fluvials, és un fenomen global que a Europa 
ha anat associat a l’ocupació de les zones situades a la perifèria de les grans àrees urbanes que es van expandint, el que 
es coneix com a fenomen de periurbanització. 
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Les àrees periurbanes estan formades per nuclis urbanitzats marcats per noves centralitats i s’enquibeixen entre àrees 
agrícoles, boscos i espais naturals protegits, i conviuen amb espais erms agrícoles o industrials, espais banalitzats, zones 
d’extensió d’empreses i serveis i/o eixos de comunicacions que formen un mosaic d’usos heterogenis en un territori frag-
mentat. Aquesta ciutat en expansió planteja molts problemes de sostenibilitat, alhora que pot oferir moltes oportunitats 
per a la reconnexió rural-urbana.

Els Països Catalans no són aliens a aquest procés urbanitzador mundial. Des dels anys cinquanta del passat segle, el país 
ha sofert forts canvis en la seva estructura territorial resultat de diferents factors històrics de caire econòmic i social que 
han comportat la concentració poblacional en àrees de creixement desorbitats i desordenats, la periurbanització de les 
zones d’influència urbana, la proliferació d’urbanitzacions en sols rústics i l’abandonament de moltes zones rurals. Tot ple-
gat dibuixa un entramat d’urbanitats i ruralitats amb diferents especificitats.

Globalització i desequilibri territorial
D’altra banda, des dels anys noranta del passat segle, s’ha accelerat el procés de globalització econòmica, que té com a 
agents fonamentals les grans empreses multinacionals, financeres o no, que s’han implantat a la majoria de països aug-
mentant els fluxos comercials i de capitals entre ells i que ha suposat la integració i globalització creixent dels mercats. 
Qualsevol aproximació a la realitat territorial passa gairebé de forma inevitable per la referència a la globalització, entesa 
com el context que explica els processos ambientals, econòmics i socials globals, amb clares repercussions a nivell local, 
en els territoris, en l’abandonament rural i té clares repercussions en la desconnexió rural-urbana. 

El marcat desequilibri territorial quant a la distribució de la població sovint va acompanyat en paral·lel de fortes desigual-
tats territorials de caire socioeconòmic. La manca de disponibilitat de serveis i oportunitats dificulta el futur de les zones 
rurals i redunda en l’abandonament rural. L’impacte a nivell socioeconòmic comporta un envelliment de la població, una 
pèrdua de capital humà emprenedor i de talent a causa de les baixes expectatives existents pel que fa a l’ocupació, els ser-
veis o l’habitatge, fet que resta als territoris rurals dinamisme econòmic, afavoreix el declivi econòmic i social i incrementa 
el desequilibri territorial,  la desigualtat i la marginalització de les zones rurals. Aquesta dinàmica, que s’allarga en el temps, 
atempta directament contra els fonaments de la igualtat i l’equitat republicana. 

En aquest sentit, és fonamental l’accessibilitat en tots els punts del territori als serveis públics i d’interès general com la 
salut, l’educació, la cultura, l’habitatge, la mobilitat, etc., així com disposar dels mitjans tècnics i financers per tal que les ru-
ralitats puguin desenvolupar-se en funció dels seus potencials diferencials i des d’una perspectiva sostenible. Sens dubte 
aquesta és una condició prèvia per poder avançar en les grans transformacions que el país necessita. Només així cons-
truirem un país més equitatiu.  

Si ens fixem en els usos del sòl, els espais urbanitzats i les infraestructures representen un 6,83 % del total de la superfície 
del país, i d’aquest la zona de més concentració humana —la regió metropolitana de Barcelona— suma el 2,26 %. D’altra 
banda, prop del 83 % de la superfície de Catalunya és ocupada per boscos, bosquines i conreus, i d’aquest percentatge un 
4,5 % correspon a la regió metropolitana de Barcelona. Aquests espais agroforestals, més o menys humanitzats i, en bona 
part, poc gestionats, tenen una importància pel seu potencial com a subministradors d’aliments i matèries primeres, i en la 
regulació del clima i del cicle de l’aigua; a més, són espais que actuen de reservoris de biodiversitat, acullen paisatges per 
a l’oci o el lleure i són clau en la resiliència davant el canvi climàtic.

Comptat i debatut, els territoris rurals, les ruralitats, acullen el gruix dels espais agroforestals del país, uns espais que ofe-
reixen uns serveis imprescindibles per a la vida, per fer front als reptes globals i són els pilars fonamentals de la sosteni-
bilitat del país. Cal remarcar que els beneficis d’aquests serveis rurals reverteixen en el conjunt de la societat encara que 
freqüentment són molt poc valorats, per la qual cosa és necessari revaloritzar, revitalitzar i dignificar el món rural, de la 
mateixa manera que cal cercar mecanismes de corresponsabilitat envers els territoris rurals. 
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El despoblament rural
Des d’aquest punt de vista, l’abandonament rural és un problema de país sobre el que cal actuar amb urgència i decidida-
ment perquè és un factor que limita enormement la possibilitat del país d’avançar en la sobirania alimentària, suposa un 
fre a la transició ecològica, i aprofundeix en l’erosió cultural, amb el consegüent oblit d’oficis vinculats a l’economia rural i 
l’increment de la desconnexió de la societat amb els espais rurals. 

En la gestió del territori, enfront de l’abandonament, hi té un paper clau la pagesia. El problema que afronta la pagesia pel 
que fa al relleu generacional, d’accés a la terra per part de nous actius, d’abandonament de les petites unitats d’explotació 
per manca de viabilitat econòmica, així com l’espiral de dependència de molts productors i ramaders de producció con-
vencional en relació amb els agroquímics o la constant necessitat de més mecanització, així com la inseguretat davant les 
inclemències meteorològiques, dels mercats i financeres, com també, la disminució de la producció per l’empobriment dels 
sòls i el fort endeutament, entre altres factors, reverteix en el decreixement de les rendes agràries i en l’abandonament de 
l’activitat agrària. En aquest sentit, cal assenyalar que el desenvolupament rural i el desenvolupament agrari són aspectes 
diferents però representen dues cares de la mateixa moneda: el desenvolupament rural és essencial per a la supervivència 
de la pagesia i la capacitat de gestió del territori, de la mateixa manera que el desenvolupament agrari és imprescindible 
per al desenvolupament rural. 

Desenvolupament sostenible de país
Arribats aquí, sembla evident que el país no pot renunciar al territori rural, a les ruralitats, com tampoc pot renunciar a pre-
servar i potenciar l’activitat agrària perquè la renúncia comporta més abandonament rural i com a resultat una pèrdua sos-
tinguda del valor del territori rural i, en definitiva, de tot el país. El paper de les ruralitats és clau per al desenvolupament 
sostenible del país i per generar oportunitats de canvi que ajudin a la necessària transició social, econòmica i ecològica, 
i renunciar-hi ens allunya de la sostenibilitat, dificulta avançar ens els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 
minva la capacitat de contribuir a fer front als reptes globals. D’aquí la importància de situar en el centre de l’acció política 
i l’interès social les propostes resultants de l’ampli procés participatiu que configuren l’Agenda Rural de Catalunya, promo-
guda pel Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural.   

El trencament dels vincles entre les societats actuals, tant urbanes com rurals, amb el món rural i les seves funcions, valors 
i serveis, és un dels factors determinants de l’emergència global on som ara. Tendim a pensar que les zones urbanes són 
autosuficients, però sovint no es té en compte el paper d’aquestes i el fet que ens aprovisionen de salut, benestar, paisat-
ges, patrimoni, aigua, aliments i matèries primeres. En definitiva, les urbanitats necessiten els recursos i serveis rurals, que 
només estaran a l’abast amb un món rural viu i actiu, de la mateixa manera que les ruralitats tampoc són autosuficients i 
necessiten els serveis, el potencial econòmic i humà en forma de talent, visitants, i possibles habitants que poden oferir les 
urbanitats. D’aquí que sigui cabdal una relació de simbiosi entre ruralitats i urbanitats, establir sinergies, cercar la recipro-
citat i crear complicitats i aliances des d’un enfocament holístic i transversal del territori, de manera que es connectin les 
necessitats de ruralitats i urbanitats des de la complementarietat equitativa d’ambdós mons. Potenciar nexes com són els 
aliments, els paisatges, la cultura i el patrimoni pot ser un bon camí.

Interrelació rural-urbana
Es difícil considerar la dinàmica de les ruralitats  sense tenir en compte els intercanvis, els fluxos i interaccions que els vin-
culen amb altres territoris rurals, periurbans i urbans; per això les realitats de les ruralitats són diverses i en funció de la 
seva idiosincràsia presenten reptes específics, però també altres de comuns. Per fer front a aquests reptes calen canvis 
a molts nivells. El més rellevant és la forma de governar-nos i administrar-nos, el que s’anomena model de governança, 
perquè amb estructures administratives, normes i lleis desfasades o allunyades de les realitats històriques, geogràfiques, 
econòmiques i polítiques dels territoris, serà molt difícil abordar els  grans reptes globals, en els que les ruralitats hi tenen 
un paper important. 
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Les polítiques i accions per fer front a les problemàtiques territorials derivades del desequilibri territorial sovint queden 
fora de l’abast tècnic, econòmic i administratiu dels municipis rurals, i tot i que les problemàtiques els afecten directament 
no tenen ni la capacitat ni les competències per fer-hi front; per això un dels canvis necessaris és el d’apostar fermament 
pel municipalisme. Els municipis són l’element vertebrador sobre el que s’hauria de sostenir el país, és el nivell adminis-
tratiu més proper a la ciutadania i responsable de l’adopció de polítiques que afecten el seu dia a dia. El problema és que, 
malgrat que els municipis disposen de la informació referent a les necessitats i potencialitats del seu territori, no disposen 
de suficients competències. 

El paper del municipalisme
Encara que és una evidència que en última instància és el municipi el que ha de gestionar les necessitats i competències, 
siguin obligatòries o no, aquests disposen de poc més que eines com el pressupost i les ordenances per dur-les a terme. 
Amb tot, s’ha de tenir en compte que, malgrat que els municipis presenten molts problemes i necessitats de la ciutadania 
que els són comuns, no té les mateixes capacitats tècniques i econòmiques una gran ciutat que un poble menys poblat o 
que un micropoble. 

Si assumim que són els municipis qui tenen detectades les necessitats del dia a dia de la ciutadania i que aquests són els 
coneixedors de les potencialitats, caldria reforçar el paper dels municipis. D’aquesta manera, un pas important seria mo-
dificar normes com la Llei estatal de regulació de les bases de règim local que és una llei obsoleta. Això ens du a veure la  
importància d’anar conquerint institucions i crear un nou model de governança republicà.

Un altre aspecte fonamental per als municipis rurals és la necessitat de mancomunar serveis per fer front a les necessitats, 
com també impulsar les oportunitats i les potencialitats; per això és  imprescindible reforçar el paper dels consells comarcals. 

 Mesures 
Els reptes comuns de les ruralitats que tenim al davant per avançar en la sostenibilitat i els ODS s’han d’abordar a diferents 
nivells (nacional, supramunicipal i local) i fan referència a sis grans àmbits: 

 · Reforçar la cohesió social, garantir l’educació,  el benestar i cura de les persones a través de la millora dels serveis. 
Garantir la cultura, el dret a l’habitatge, avançar en la igualtat d’oportunitats, fomentar l’arrelament social, l’envelli-
ment digne i l’acollida de nova població, així com, obrir noves oportunitats per viure al món rural.

 · Impulsar la innovació rural, la dinamització econòmica, el relleu generacional i la valorització del patrimoni.
 · Garantir la digitalització inclusiva, la mobilitat sostenible i avançar en el desenvolupament de la intel·ligència 

territorial.
 · Garantir la producció i distribució agrària i forestal sostenible i de proximitat,  fomentar el relleu generacional 

agrari i l’accés a la terra de la nova pagesia, invertir en infraestructures agroalimentàries d’ús compartit i gestió pu-
blicocomunitària i desenvolupar el reglament de la Llei d’espais agraris. Utilitzar els instruments disponibles, com la 
Llei de la cadena alimentària, per impulsar la connexió de les baules del sistema alimentari i avançar en la creació 
de cadenes de valor justes i en sobirania alimentària. Cercar mecanismes per incentivar la gestió forestal sosteni-
ble i l’aprofitament de recursos silvícoles fusters i no fusters  com a factor de desenvolupament rural i de prevenció 
d’incendis forestals.

 · Avançar en la transició ecològica i impulsar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 · Reconnectar les necessitats i realitats urbanes-rurals, establir un marc legal i sistemes de preses de decisions i im-

plementació de polítiques i accions que garanteixin el desenvolupament rural. Ruralitzar les normes i polítiques que 
tinguin impacte en el territori, avançar en un model de governança amb la simplificació administrativa com a puntal i 
que faciliti la mancomunació i la prestació de serveis dels municipis que ho necessitin. Treballar per la modificació de 
la Llei de bases del regim local, la Llei de contractació pública i impulsar el desenvolupament de la Llei de vegueries.
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 Accions

1. COHESIÓ SOCIAL (ODS 4, 8, 10, 11)
Salut, educació,  benestar i cura de les persones, habitatge, 
cultura, arrelament social i acollida de nova població

      
 · Avançar en un model mancomunat per acompanyar i programar actuacions en l’àmbit de la salut. 
 · Incentivar la creació de cooperatives de serveis bàsics a través de la cooperació públicocomunitària per dur a 

terme atenció a les persones, establir xarxes de suport mutu i facilitar espais comuns per tal de revitalitzar la vida 
comunitària dels municipis de la comarca.

 · Preservar el futur de les escoles bressol com a serveis essencials i mancomunar serveis de manteniment dels 
edificis escolars  i utilitzar productes de neteja respectuosos amb l’entorn i les persones.

 · Fomentar l’ús educatiu i social dels espais escolars i dels espais públics disponibles i impulsar la simbiosi entre 
ells, així com promoure relacions i interaccions amb persones, entitats i associacions a nivell local i supramunicipal.

 · Revisar els concursos públics d’adjudicació dels servei de menjador escolar, i amb l’argument de motius ambi-
entals prioritzar empreses del territori que s’abasteixin en gran mesura amb aliments de temporada de productors 
de la comarca o de territoris propers i, sempre que sigui possible, ecològics.  

 · Promoure les entitats de voluntariat d’educació en el lleure per a infants i joves com a element destacat del tei-
xit social.

 · Incentivar noves maneres de desenvolupar extraescolars que garanteixin la igualtat d’oportunitats educatives 
fora de l’escola i  mancomunar-les. 

 · Impulsar l’acompanyament i orientació professional als joves a nivell comarcal.
 · Detectar aquells oficis i negocis amb necessitats de relleu generacional a nivell comarcal, així com les oportuni-

tats de nous o antics oficis amb sortides professionals.
 · Impulsar projectes educatius de poble per tal de comprometre la població amb l’educació entesa com un procés 

permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i més enllà de l’escola. 
 · Coordinar el treball transversal entre els serveis socials i sanitaris del municipi.
 · Involucrar els serveis socials locals en l’elaboració dels plans estratègics del municipi o la comarca.
 · Mancomunar serveis com els de teleassistència, de centre de serveis, de transport adaptat o menjars a domicili.
 · Crear espais d’acollida i orientació per a nouvinguts a nivell local i comarcal.
 · Fomentar i dinamitzar el teixit associatiu que promou la dinamització social i la cohesió de la població amb pers-

pectiva comunitària, i Incentivar projectes de suport mutu i de foment del treball comunitari. Adequar espais comu-
nitaris per a la cohesió social.

 · Impulsar iniciatives veïnals per crear economia local i donar suport a agrupacions autogestionades.
 · Establir canals de col·laboració i coordinació entre municipis per promocionar el bon veïnatge, voluntariat i as-

sociacionisme, i facilitar l’intercanvi d’informació sobre les iniciatives i activitats i generar sinergies.
 · Facilitar la màxima integració a persones amb discapacitat dins el municipi.
 · Revisar els espais disponibles i replantejar el seu funcionament des d’una mirada comunitària a nivell local i 

supramunicipal.
 · Potenciar espais socials intergeneracionals i espais de formació i intercanvi d’experiències de diferents col·lec-

tius minoritaris.
 · Implementar projectes d’inclusió laboral supramunicipals per a col·lectius desfavorits en col·laboració amb el ter-

cer sector.
 · Sensibilitzar i conscienciar la població de la importància de l’acollida a nouvinguts. 
 · Fomentar i dinamitzar les associacions i la vida cultural a nivell supramunicipal i donar suport tècnic i finança-

ment al teixit associatiu que promou la dinamització social, la cohesió i la integració. 
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 · Incentivar projectes de suport mutu i projectes comunitaris com els bancs de temps d’àmbit municipal i 
supramunicipal.

 · Oferir serveis mancomunats d’atenció a les persones amb discapacitat.
 · Implementar programes de formació vinculats a sectors econòmics emergents a nivell supramunicipal.
 · Millorar els serveis per a la gent gran i fomentar l’envelliment actiu.
 · Mancomunar serveis específics per a les persones en situació de dependència. 
 · Fomentar nous instruments i programes orientats a detectar i atendre les persones grans que pateixen solitud 

no desitjada en coordinació amb tots els agents locals.
 · Dur a terme plans comarcals d’equipaments i activitats comuns per a la gent gran i mancomunar serveis i acti-

vitats. Promoure l’ús d’eines digitals per a la gent gran.
 · Promoure la cultura com a element de cohesió social i definir propostes que posin en valor la dimensió comuni-

tària de la cultura.
 · Fomentar la producció cultural des de la pròpia comunitat, fomentar i donar suport al sorgiment d’entitats locals 

formals i informals com grups de teatre, corals, grups de música, etc.
 · Crear circuits en xarxa de serveis i desenvolupar projectes de col·laboració entre municipis per generar una pro-

gramació cultural compartida.
 · Promocionar l’accés a l’habitatge juvenil i de col·lectius vulnerables. Disposar d’allotjaments amb recursos compar-

tits destinats a un primer aterratge de gent jove que decideixi iniciar un projecte de vida als municipis de la comarca. 
 · Impulsar la recuperació de les masies, cases rurals i altres.
 · Promoure polítiques per a la rehabilitació d’habitatges.
 · Implementar eines i procediments per tal d’afavorir la rehabilitació d’habitatges en el nucli urbà, així com de 

masies i espais rurals en desús o abandonats.
 · Fomentar el lloguer públic d’habitatge i establir borses d’habitatges a nivell supramunicipal.
 · Obrir concursos públics o contractes amb cessió d’ús. Oferir cessions de sòl públic per a projectes de propietat i 

gestió col·lectiva. 
 · Oferir habitatges buits gratuïtament a canvi de tenir un projecte laboral o social pel bé de la comunitat.
 · Fomentar l’habitatge compartit i promoure  el model d’habitatge cooperatiu.
 · Impulsar cooperatives d’habitatge sènior mixtes i inclusives com a complement del model de residència gerià-

trica i possibilitant feina, habitatge, convivència, vincles, etc.
 · Potenciar la identitat i l’arrelament posant en valor els tangibles i intangibles territorials a nivell local i 

supramunicipal.
 · Desenvolupar activitats que lliguin món rural i urbà sobre la base del diàleg i la reciprocitat.
 · Impulsar programes que generin oportunitats laborals per atraure nou talent.
 · Fomentar la incorporació de gent jove a les noves oportunitats laborals.
 · Promoure l’orientació i l’acompanyament ocupacional als joves a través dels serveis dels espais joves i de les 

oficines joves comarcals.

2. INNOVACIÓ RURAL, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ (ODS 3, 8, 9, 11, 13)

        
 · Desenvolupar plans estratègics sectorials a nivell comarcal per diversificar i desestacionalitzar l’economia lo-

cal rural  evitant el monocultiu turístic, i complementar aquesta activitat amb el sector agroalimentari i amb altres 
activitats.

 · Implementar serveis mancomunats de suport a l’emprenedoria i empreses amb capacitat d’innovació i 
especialització.

 · Estudiar el potencial de les noves economies rurals ,com l’economia silver, la creativa, l’economia verda i circular, 
i la digital, entre d’altres.
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 · Desenvolupar programes de desenvolupament econòmic que puguin oferir assessoria i acompanyament espe-
cialitzat en projectes d’emprenedoria i d’economia social i solidària.

 · Potenciar el relleu generacional dels establiments essencials i motivar un relleu que aporti modernitat i innovació. 
 · Posar més facilitats burocràtiques per a la transmissió de negocis, facilitar ajuts per adequar-se a les normati-

ves d’actualització de l’activitat.
 · Dinamitzar els polígons industrials. 
 · Desenvolupar programes de formacions professionals que es puguin vincular a demandes laborals de les indús-

tries locals.
 · Crear un pla per a mantenir una xarxa de comerços als municipis i impulsar la creació de nous establiments co-

mercials adaptats al territori. 
 · Dinamitzar el comerç amb una visió coordinada amb el sector turístic i realitzar accions de promoció del comerç 

local, senyalització del comerç, fidelització dels clients, accions formatives per als treballadors, etc.
 · Redefinir i fomentar el model de turisme sobre la base de la singularitat territorial i desenvolupar una estra-

tègia de turisme sostenible participada amb els agents locals públics i privats, basada en valors territorials i els seus 
cicles al llarg de l’any per tal d’avançar en la desestacionalització i transitar envers un turisme de qualitat que no 
superi les capacitats de càrrega ambiental del territori.

 · Sensibilitzar i conscienciar el turistes de la importància d’un turisme sostenible i respectuós, i promoure ex-
periències turístiques que posin en valor el patrimoni rural i natural. 

 · Potenciar l’ecoturisme participatiu entre “turistes” i la societat rural.
 · Establir un pla per millorar dels equipaments turístics i els seus accessos.
 · Posar en valor el patrimoni rural com a eina de desenvolupament local i recuperar, conservar i difondre de la cul-

tura i saviesa popular i tradicional com a valor i patrimoni intangible. 
 · Potenciar la coordinació i participació activa de l’empresa privada, les administracions locals, les entitats i el 

món acadèmic en els programes i polítiques públiques de dinamització econòmica local i supramunicipal, des d’una 
perspectiva de treball en xarxa i col·laboratiu.

 · Potenciar centres de coworking amb capacitat de  tenir diverses funcions segons la mida del municipi: biblioteca, 
punt TIC, aules per a tallers, bucs d’assaig, servei d’orientació, bar, espai per a teletreball, comerços, etc.

 · Estudiar la possibilitat de mancomunar usos, serveis (eines de gestió) i productes entre coworkings del territori.
 · Facilitar espais de treball conjunt per a nous sectors (obradors agroalimentaris, escorxadors, espais de desenvo-

lupament d’arts, d’oficis, industrials, etc.). 
 · Acompanyar en el procés de creació i dinamització de coworkings des de l’àmbit comarcal,  detecció de necessi-

tats, acompanyament al disseny de l’espai, del perfil d’usuaris i selecció i capacitació del dinamitzador.
 · Oferir avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors.
 · Promoure la transferència de coneixement i apostar per la sinergia amb la població local i el foment de 

l’emprenedoria. 
 · Impulsar observatoris d’abast comarcal o supramunicipal per tal que puguin detectar les necessitats i impulsar 

programes d’innovació empresarial i de detecció d’oportunitats de negoci.
 · Establir polítiques encaminades a atraure activitats tractores per diversificar l’economia rural, afavorir la im-

plantació de nous projectes tals com la indústria tèxtil de la cel·lulosa, la fabricació de bioplàstics, de compostos de 
biogàs, o biorefinació, etc.

 · Fomentar la creació o implantació d’empreses innovadores de producte ecològic i tecnològiques.
 · Promoure el teletreball.
 · Dur a terme polítiques dirigides a dignificar i millorar les condicions laborals de feines pròpies de l’àmbit agrari. 
 · Potenciar la creació de noves feines lligades a l’economia rural sostenible i amb qualitat de vida.
 · Treballar els nous filons d’ocupació com l’economia verda, energies renovables, turisme verd, etc., així com, al-

tres sectors clau com la cultura, atenció a la gent gran i sector sanitari, i finalment, nous sectors d’oportunitat com 
les noves tecnologies i les TIC, bioeconomia, etc.

 · Generar oportunitats laborals de qualitat per als joves que es vulguin quedar a zones rurals i donar suport i di-
fondre les noves tendències en ocupació: feines multitasca, noves figures professionals i estatus laborals més oberts.
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3. DIGITALITZACIÓ INCLUSIVA, MOBILITAT SOSTENIBLE I DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL (ODS 9, 11, 13)

    
 · Detectar zones fosques o sense accés al món digital a nivell comarcal per tal d’assegurar la digitalització inclusiva. 
 · Millorar la formació i els suport en eines digitals a tota la població.
 · Crear un servei de suport tecnològic d’atenció ciutadana per resoldre qüestions relacionades amb tràmits i/o ne-

cessitats digitals i formació per tal de reduir la bretxa digital. 
 · Vetllar pel manteniment de les xarxes elèctriques per part de les empreses subministradores del servei.
 · Cercar estratègies comarcals per garantir la mobilitat de la població mitjançant el transport públic, repensar la 

xarxa de transport públic, tant pel que fa a l’abast territorial, les freqüències i horaris, la connectivitat entre municipis. 
 · Fer compatible el transport escolar amb l’accés d’adults i col·lectius per al seu desplaçament als centres de treball, etc. 
 · Fomentar una plataforma que permeti a la ciutadania tenir informació del servei de transport en temps real 

i comunicar incidències i propostes de millora a l’autoritat adient. 
 · Crear una plataforma de servei de taxi mancomunat i subvencionat per donar cobertura a les zones on hi ha 

poca cobertura de transport públic, de forma que permetin l’accés al servei de transport públic tant a l’anada com 
a la tornada.

 · Estudiar formes per implantar i promocionar serveis de car sharing entre particulars. 
 · Habilitar punts de càrrega de vehicles elèctrics. 
 · Elaborar o actualitzar els inventaris municipals de camins com a eina indispensable per a poder exercir les com-

petències administratives en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rural i també per al desenvolupament local. 
 · Garantir la comunicació viària entre pobles i nuclis, com a mesura directa per a l’estabilitat demogràfica i per afa-

vorir la implantació de noves activitats econòmiques en el territori.
 · Vetllar per tal que les inversions i actuacions en les xarxes de camins i carreteres respectin els valors histò-

rics i patrimonials (murs de pedra seca, fileres d’arbres, etc.), i que aquestes s’integrin en els paisatges que creuen. 
 · Mantenir la xarxa de camins, carrils bicicleta, vies verdes, etc., i crear-ne de nous si és el cas, per tal de garantir 

la circulació segura i fomentar la mobilitat quotidiana sostenible. 
 · Dur a terme accions de reconeixement, difusió i ús dels camins ramaders i  potenciar-ne l’ús de la ramaderia ex-

tensiva transhumant, i donar a conèixer  la importància ambiental d’aquesta activitat. 

4. SISTEMA ALIMENTARI, SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I POSADA EN VALOR DELS 
ESPAIS AGRARIS (ODS 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15)

    
            

 · Incorporar en el planejament la protecció dels espais agraris locals.
 · Crear bancs de terres o donar suport a projectes d’entitats que tinguin per objectiu mobilitzar terres agrícoles en 

desús o amb usos de baixa intensitat i afavorir la vinculació amb espais test i/o  amb iniciatives de dinamització agrà-
ria sostenible, preferentment agroecològica.

 · Cercar mecanismes i incentius perquè la nova pagesia tingui accés a les terres en desús a nivell local i comarcal.
 · Impulsar la recuperació i revalorització de les varietats tradicionals locals o comarcals i la seva cultura associada. 
 · Potenciar els processos de transició agroecològica a nivell local, supramunicipal i comarcal. 
 · Establir sistemes d’accés a maquinària agrícola d’ús compartit per part dels productors i productores de finques 

de petites i mitjanes dimensions.
 · Dur  a terme accions per potenciar la producció, distribució i comercialització d’aliments a nivell local i supra-

municipal i incentivar mecanismes per establir possibles sinergies entre productors i les empreses agroalimentàries 
locals i  comarcals.
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 · Donar a conèixer a la població els beneficis de consumir aliments procedents de l’agricultura ecològica, sos-
tenible i regenerativa de proximitat.

 · Afavorir la recuperació de  la ramaderia extensiva i promoure el consum de proximitat en les llars, menjadors co-
munitaris, restauració, i comerços.

 · Dur a terme estudis sobre les necessitats i potencial de les infraestructures agroalimentàries d’ús compartit 
a nivell comarcal.

 · Donar suport i potenciar la creació de petites i mitjanes empreses de transformació agroalimentària de proxi-
mitat i fomentar les infraestructures compartides, com obradors, escorxadors i sales de desfer de baixa capacitat, 
i càmeres de fred comunitàries, prioritzant, en la mesura del possible, les infraestructures ja existents infrautilitzades 
o en desús. Acompanyar en les formes de gestió compartida d’aquestes infraestructures.

 · Establir sinergies entre empreses, empresaris i cooperatives de producció, transformació, distribució i comerci-
alització de productes locals d’abast comarcal i vincular les activitats del sector agroalimentari amb el petit comerç, 
la restauració, la formació i la difusió dels productes de proximitat.

 · Acompanyar i assessorar les petites empreses o autònoms sobre la normativa i els requisits per iniciar l’activitat. 
 · Potenciar la venda directa, els circuits curts de proximitat i la distribució compartida i vincular les activitats de pro-

ducció, transformació i elaboració amb punts de venda i distribució on hi hagi compra agregada que ho faci viable.
 · Impulsar i promocionar les organitzacions que aglutinin petits productors locals per generar projectes de dis-

tribució compartida.
 · Estudiar i potenciar possibles mercats urbans i metropolitans dels aliments locals sostenibles i ecològics.
 · Promoure el consum de  productes de proximitat i de temporada a través de la compra pública, la  restauració 

col·lectiva i les cooperatives de consum.
 · Incentivar els mercats setmanals municipals i oferir avantatges fiscals als paradistes que venen productes de 

proximitat i ecològics.
 · Prioritzar el producte local i ecològic a les cuines públiques, en els centres de restauració col·lectiva que depen-

guin d’una gestió pública o d’entitats privades amb servei públic i, en aquest sentit, cercar mecanismes i estratègies 
per donar sortida als excedents locals per abastir la compra pública en àmbits urbans i metropolitans. 

 · Incentivar el relleu generacional agrari a través de la coordinació entre pagesia i ens locals i supramunicipals. 
 · Dur a terme accions per apropar el sector primari als consumidors i les escoles.
 · Dissenyar i implementar polítiques alimentàries d’àmbit local i supramunicipal basades en el dret a l’alimentació 

i la justícia alimentària.
 · Prioritzar en les clàusules de contractació pública de serveis relacionats amb l’alimentació els aliments de pro-

ximitat, de temporada i ecològics.
 · Posar en valor la importància de l’economia local rural en relació amb els productes alimentaris,  els coneixe-

ments de la pagesia i els serveis rurals ecològics, socials, culturals, educatius dels espais agraris. 
 · Impulsar bancs de terrenys forestals per facilitar la pastura en terres forestals, disminuir càrrega de combustible 

i prevenir incendis forestals. 
 · Promocionar els productes de conreus silvícoles alternatius, plantes aromàtiques i medicinals, tòfona, resinació ) 

i ramaderia extensiva, vinculant aquests conreus amb transformació de nous productes i circuits curts.
 · Divulgar i conscienciar sobre els beneficis socials i ambientals de la gestió forestal sostenible a la població lo-

cal i visitant.
 · Potenciar l’ús de la biomassa forestal i valoritzar les restes com a adob vegetal per a l’agricultura. 
 · Limitar al màxim a través de les ordenances la crema de restes de poda per evitar emissions de CO

2 
i evitar el 

risc d’incendis forestals, a canvi de donar un servei municipal o supramunicipal d’accés a una biotrituradora amb un 
lloguer de preu públic mínim. 

 · Erradicar l’ús de biocides per al control d’herbes no desitjades en marges de camins, ruderals, parcs i jardins i dur 
a terme el control per mitjans mecànics. 

 · Fomentar la gestió silvopastoral com una eina beneficiosa per al manteniment i millora dels espais forestals, ges-
tió de franges perimetrals per a la reducció de la càrrega de combustible i la prevenció d’incendis forestals.  
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 · Crear marca de productes i vincle entre productors, carnisseries, restauració i consumidor i implantar infraes-
tructures vinculades a l’aprofitament ramader.

 · Fomentar els serveis de pastoralisme als municipis amb ramats municipals/comarcals mitjançant la contracta-
ció municipal de pastors i pastores, o creació de convenis, que per una banda serveixin per recuperar l’ofici i aju-
dar a fer-lo viable, i per l’altra tinguin un impacte positiu en l’entorn mitjançant el pasturatge, reduint de forma 
considerable la càrrega de biomassa forestal (arbustos i sotabosc), netejant les vores de camins i fertilitzant les 
terres al seu pas.

 · Difondre el paper de la ramaderia extensiva en concepte de servei públic i fer un reconeixement de les pastures 
en zones boscoses que netegen el sotabosc i ajuden a prevenir incendis.

 · Promocionar la importància de la gestió forestal sostenible i el producte forestal de proximitat.
 · Sensibilitzar i conscienciar locals i visitants sobre la compatibilitat de l’accés als boscos com a espai d’oci, re-

creatiu i educatiu amb les activitats agrícoles i forestals i amb la conservació de la natura.
 · Vetllar pel compliment del codi de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes per munta-

nya a nivell local i comarcal.
 · Fomentar les associacions de propietaris forestals, especialment les de petits propietaris i de les ADF. 
 · Promoure l’ús de biomassa forestal procedent de la gestió sostenible dels boscos en zones prioritàries per la pre-

venció d’incendis forestals, en l’àmbit públic, privat i en les empreses.

5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MESURES DE MITIGACIÓ 
I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (ODS 6, 7, 12, 13, 15)

  
         

 · Estudiar possibles estratègies de gestió integral de l’aigua per poder afrontar el canvi climàtic,  analitzar recur-
sos i infraestructures per fer una planificació més adequada a les necessitats i possibilitats davant dels escenaris de 
canvi climàtic. 

 · Promoure mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua així com per a la captació de l’aigua de pluja, i  conscienciar 
la població sobre les conseqüències de la contaminació per pesticides, abocaments d’olis, i altres elements.

 · Mancomunar les instal·lacions de depuració per tal de fer-les més eficients en la gestió, i potenciar la regeneració 
i reutilització de les aigües residuals per a usos agrícoles i industrials.

 · Promoure la difusió d’exemples de bones pràctiques agrícoles a nivell de comarca en relació amb la regeneració 
de sòls i el seus beneficis econòmics, socials i ambientals.

 · Prendre part activa en la governança dels espais naturals protegits i impulsar projectes per afavorir la recupe-
ració de sistemes agraris d’alt valor natural en espais no protegits.

 · Promoure accions per al manteniment i la recuperació del mosaic agroforestal. 
 · Destinar recursos a la regeneració de marges i manteniment de camins i de patrimoni arquitectònic rural, en 

especial les construccions de pedra seca i les seves construccions derivades. 
 · Promoure la reducció i gestió sostenible de residus i l’economia circular, millorar la recollida selectiva de residus 

i promoure la implantació de sistemes de recollida que garanteixin la recollida selectiva de més del 60 % amb con-
tenidors amb targeta, illes tancades o porta a porta.

 · Promoure la implementació de petites plantes de compostatge o compostadors comunitaris, explorant nous sis-
temes com podria ser el vermicompost, als municipis o petites agrupacions de municipis. 

 · Establir un projecte territorial per a la recollida, gestió i venda de compostos i generació de llocs de treball en 
coordinació amb l’Administració de la Generalitat.

 · Implantació de centres a nivell comarcal en coordinació  amb les deixalleries municipals per fomentar la reu-
tilització i reparació de productes i/o aparells a fi de reparar-los o adaptar-los, així com oferir formació per a la uti-
lització d’aparells a col·lectius desafavorits. 
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 · Promoure la reducció d’envasos d’un sol ús, fomentar el consum a granel i involucrar la indústria agroalimentària 
i els productors en la responsabilitat en la generació de residus. 

 · Fomentar els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos a nivell local i comarcal.
 · Promoure la reducció de l’ús de plàstics i utilització de plàstics biodegradables i compostables.
 · Establir plans per a la gestió dels subproductes de la indústria i cercar sistemes per donar un segon ús als 

subproductes per fomentar l’economia circular.
 · Promoure que l’economia local i circular innovi per reduir el consum de recursos naturals, allargar el cicle de vida 

de les matèries i fomentar nous sistemes de producció ecològica.
 · Conscienciar la població local dels objectius de desenvolupament sostenible a partir de campanyes de sensibi-

lització ambiental i d’economia circular. 
 · Impulsar la formació en economia circular a les escoles a través de l’adopció de nous hàbits.
 · Implementar l’Estratègia de la Bioeconomia, alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible i la 

RIS3CAT.
 · Generar estratègies d’economia circular en tota la cadena de valor del sector primari, d’aprofitament i reaprofita-

ment de recursos entre diversos productors. 
 · Promoure accions de valorització energètica de les dejeccions ramaderes, fomentar l’aprofitament del biogàs i 

altres biocumbustibles com la biomassa, impulsar la producció de fertilitzants orgànics i promoure projectes per a 
la valorització de la fracció orgànica dels residus sòlids municipals i del sector de la restauració i hostaleria a nivell 
comarcal.

 · Promoure la implantació d’energies renovables com a model principal i definir una política de transició ecològica 
participada, descentralitzada i ordenada a nivell de comarca.

 · Incentivar la inversió en instal·lacions solars a petita escala en explotacions agràries, per tal de generar energia 
local als municipis rurals i fomentar la diversificació d’ingressos.

 · Municipalitzar la producció i gestió de l’energia renovable i la gestió de l’aigua.
 · Desenvolupar agències locals d’energia per a la producció d’energia renovable a nivell municipal o comarcal que 

donin servei a municipis sense recursos tècnics necessaris per dissenyar i executar projectes de transició energèti-
ca i autoconsum. 

 · Desenvolupar comunitats locals d’energia i promoure l’autoconsum energètic en habitatges i pimes. 

6. GOVERNANÇA (ODS 5, 11, 13)

  
    

 · Dur a terme una anàlisi de necessitats, potencialitats, oportunitats i capacitats del territori a nivell local i supralocal, 
amb la participació dels agents locals, per tal de definir estratègies,  polítiques i futures inversions per al desen-
volupament sostenible del territori.

 · Identificar els valors tangibles i intangibles propis a nivell local i comarcal per fonamentar tant el relat propi com 
el debat al voltant de projectes futurs i de com ha de ser la gestió.

 · Impulsar la planificació estratègica en l’àmbit local i comarcal a l’hora de planificar inversions i gestionar serveis. I 
evitar duplicitats i polítiques o accions que es restin.

 · Fomentar el diàleg entre les administracions locals, les entitats, els col·lectius i les empreses del territori per 
establir unes línies generals o visió conjunta de futur territorial compartit.

 · Potenciar la transversalitat de les diferents àrees de les administracions locals i comarcals i la coordinació en-
tre elles. 

 · Garantir la representació i la participació paritària en tots els àmbits de presa de decisions, així com la represen-
tació de les persones LGTBI, amb discapacitat, racialitzades i persones joves.
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Transformació democràtica

Democràcia
Municipis republicans amb vocació transformadora 
Els valors republicans són el motor del nostre partit i dels nostres plantejaments per fer d’aquesta societat un lloc més just, 
equitatiu i òptim per a tothom. Per tant, són també el motor de les polítiques públiques i les transformacions republicanes.
És cabdal consolidar una societat amb valors cívics que esdevingui garantia d’una ciutadania activa i compromesa amb 
els drets i les llibertats. Per això, el republicanisme posa en valor la ciutadania com a subjecte polític, i la qualitat democrà-
tica, com a base de tots els processos. Els drets polítics i socials són un fonament i cal garantir-los per preservar la justícia 
social i la igualtat en una comunitat cívica i plural. En aquest sentit l’educació, la cultura, l’altruisme, la informació, l’esperit 
crític i la participació s’han de potenciar i cultivar per fer de la societat actual un lloc ric, pròsper, feminista i de progrés so-
cial, econòmic i cultural per a tothom.

Als Països Catalans ens trobem amb una societat molt diversa, producte de la suma de cultures que, al llarg de la història, 
ha conformat una societat acollidora, dinàmica i amb una gran diversitat de moviments associatius. Dins el respecte pels 
valors personals, la nostra societat democràtica ha d’avançar cap a la construcció d’una ciutadania crítica, respectuosa, 
compromesa i amb vocació transformadora, especialment entre infants i joves.

Una de les missions és potenciar els valors republicans dins la quotidianitat de la nostra societat i esdevenir municipis que 
facin de la seva acció una eina de transformació republicana.  

1. GOVERNANÇA REPUBLICANA: TRANSPARÈNCIA,  
COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ (ODS 17)

Una societat saludable necessita tenir òrgans de govern democràtics, transparents i oberts a la ciutadania. Els òrgans de 
govern locals o supramunicipals són els gestors de la voluntat democràtica de la ciutadania, la qual ha de poder participar, 
opinar, proposar i fiscalitzar l’acció de govern, més enllà d’emetre un vot cada quatre anys. En aquest sentit, cal enfortir el 
bon govern i dotar-lo del valor públic que té, tant dins com fora de les institucions. És necessari desplegar administracions 
públiques eficients, professionals i excel·lents al servei de les persones.

La governança republicana és una altra manera de fer política basada en la transparència, la cooperació social i la partici-
pació ciutadana, en què institucions i societat civil cooperen en el disseny de polítiques públiques i es fan corresponsables 
del bé comú. Aquesta cogovernança ha de desenvolupar-se fent ús de les diferents modalitats de participació i cooperació 
per a empoderar la ciutadania perquè participi proactivament en la vida pública i en la seva presa de decisions. 
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 Proposta destacada 
 · Impulsar polítiques públiques en cooperació amb la societat civil a través de consells municipals i comissions 

constituïts a aquest efecte i processos de participació ciutadana per a la presa de decisions.  

 Mesures 
 · Articular un model de governança, administració i presa de decisions públiques basat en la planificació, l’avalu-

ació, la transparència i el retiment de comptes on es prioritzin les necessitats de la ciutadania.
 · Establir models de cogestió dels serveis públics amb la col·laboració de la ciutadania, maximitzant els principis 

republicans de servei públic.

2. POTENCIAR LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
Empoderar la ciutadania mitjanant els processos de presa de decisions sobre la seva realitat més immediata, per tal d’aju-
dar a fer sentir la seva veu sobre qüestions que els afecten més directament, i facilitar la comprensió de la gestió pública.
Transformar els mecanismes de la presa de decisions públiques, incorporant el màxim d’actors en el cicle integral de la po-
lítica pública, tot agilitzant al mateix temps la gestió municipal sobre la base de la participació, més enllà de la lògica repre-
sentativa que comporten els mandats de quatre anys. 

Potenciar l’organització de consultes ciutadanes al llarg del mandat municipal, en tot allò que afecti els habitants del mu-
nicipi de forma col·lectiva, per tal d’implicar-los i empoderar-los i refermar el dret a decidir sobre qüestions que afecten a 
la ciutadania. 

 Proposta destacada 
 · Impulsar la convocatòria de consultes ciutadanes per afavorir la democràcia directa i donar veu a la ciutadania 

a l’hora de decidir sobre aspectes rellevants de competència municipal. 

 Mesures 
 · Presentar mocions als ajuntaments per instar el Govern estatal i el Congrés a suprimir l’article 71 de la LBRL 

que encotilla la llibertat i el dret de decidir sobre quins aspectes es poden o no consultar a la ciutadania. 
 · Organitzar pressupostos participatius anualment en dos àmbits: (1) qüestions centrals en la vida pública del mu-

nicipi i (2) acostant els joves a la gestió de les partides més properes al seu entorn (gestió d’un equipament, progra-
mació cultural, polítiques de joventut, propostes de lleure, etc.).

 · Realitzar mapes d’actors de les polítiques més rellevants a impulsar des del consistori i incorporar-los al cicle 
integral de la política pública mitjançant diversos mecanismes de participació, preferentment estables (consells, co-
missions de seguiment, espais de cogestió), però també conjunturals (assemblees ciutadanes, pressupostos parti-
cipatius, processos participatius).

 · Impulsar campanyes d’aprofundiment en valors cívics, de drets i deures, i de convivència.
 · Potenciar el voluntariat i l’associacionisme, com una de les millors formes de participació social i exercici de 

civisme.
 · Millorar la xarxa de centres cívics com a espais de participació, formació, impuls de valors cívics i oci positiu. 

Impulsar la cogestió en aquests equipaments.

3. TRANSFORMACIÓ REPUBLICANA
El municipi, com a administració més pròxima a la ciutadania, és el principal àmbit d’actuació transformadora, aquell en què 
es fa més palès el resultat immediat de les polítiques públiques. 

Amb la constitució de la nova Generalitat republicana s’han plantejat com a reptes les quatre grans transformacions de 
país (lila, verda, socioeconòmica i democràtica), en les que els municipis hi tenen un paper fonamental per impulsar-les.
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[ODS: 5]
a) Transformació feminista
La lluita feminista i el repte de constituir una societat de dones i homes amb igualtat d’oportunitats té també en els muni-
cipis un espai de transformació fonamental, començant per la paritat en els òrgans de decisió i de representació. Tenim un 
objectiu primordial de constituir municipis lliures de violències masclistes on les dones puguin viure tranquil·les i segures 
en totes les facetes de la seva vida. Un societat de dones i homes que hem de construir amb corresponsabilitat, coeduca-
ció i conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 

b) Transformació ecològica
L’emergència climàtica, la sostenibilitat i la preservació del medi natural han generat també un moviment de lluita per pre-
servar el planeta i no hipotecar les generacions futures, una lluita en la que Esquerra Republicana històricament s’hi ha 
compromès arreu del territori, al costat dels moviments ecologistes, per aturar projectes i desenvolupaments urbanístics 
devoradors del territori i la biodiversitat. Una lluita que avui pren més sentit encara amb la revolució energètica que vivim 
per la implantació de les renovables, amb proximitat, democràticament i d’acord amb el territori. 

c) Transformació socioeconòmica
La consecució dels valors republicans no té altra fi que l’assoliment d’una societat justa i equitativa que compensi les de-
sigualtats que es produeixen en la realitat on vivim. Per tant, cal generar les condicions necessàries per a una major dis-
tribució de la riquesa i que la societat es desenvolupi de forma igualitària en termes d’oportunitats econòmiques, socials i 
culturals. Totes les lluites socials neixen d’un sentiment d’injustícia social i cal recolzar-les. 

En aquest sentit, cal treballar per millorar les condicions dels col·lectius més vulnerables i recolzar les lluites socials i mo-
viments associatius, entre d’altres:

 Acció transformadora per un habitatge digne
 Catalunya ha estat pionera en l’impuls de legislació per afrontar l’emergència habitacional i limitar els preus del llo-

guer com a mesures per fer efectiu el dret a l’habitatge, una legislació que ha sigut contestada de manera desfavo-
rable pel TC. En aquest context, els municipis d’arreu dels Països Catalans tenen un paper clau en la col·laboració per 
a implementar mesures per fer accessible l’habitatge, entre les que destaquen: 

– Participar en les polítiques de limitació i control dels preus de lloguer de la Generalitat.
– Control d’habitatges buits i promoció de lloguer social.
– Gestió  municipal dels habitatges buits de la Sareb.
– Protocols als ajuntaments per evitar desnonaments.
– Garantir l’empadronament per a tothom.
– Seguiment i ajudes a les persones desnonades.

 Acció transformadora pels drets de ciutadania
 Són moltes les persones migrants que estan vivint en situació precària als Països Catalans, degut a la dependèn-

cia del permís de residència i de treball per viure dignament a l’Estat espanyol. Entre d’altres, un dels problemes 
més greus és la tramitació dels permisos de residència, els quals són executats per l’Oficina d’Estrangeria i són 
motiu de contínues irregularitats i endarreriments sine die. Davant d’aquesta persistent situació de vulneració de 
drets, els municipis republicans han d’intentar actuar amb les eines de les que disposen per garantir els seus ser-
veis basics:

– Facilitar l’empadronament a les persones migrades que viuen al municipi.
– Recolzament en la sol·licitud d’acceleració en la tramitació dels permisos de residència.
– Acompanyar els col·lectius de persones migrades en les seves demandes de drets i serveis públics. 
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 Acció transformadora per a la gent gran
 La gent gran és un col·lectiu que sovint es troba en una situació de desprotecció i vulnerabilitat que van més enllà 

de l’atenció de salut i social. Els canvis tecnològics accelerats propis de la societat digital sovint comporten que el 
col·lectiu de la gent gran no es pugui adaptar als canvis, amb el que això significa de pèrdua de drets. Entre ells, di-
ferents aspectes als quals s’ha de fer front des dels municipis:

– Acompanyament en les dificultats de l’ús de les eines digitals.
– El tancament d’oficines bancàries i manca d’atenció personalitzada que obliga a desplaçaments llargs i llar-

gues estones d’espera.
– La societat i els risc d’aïllament social.
– La pèrdua de poder adquisitiu en el sistema de pensions.

d) Transformació democràtica
Aspirem a viure en una República Catalana de dones i homes lliures amb una democràcia de qualitat, amb drets i opor-
tunitats per a tothom i on cap persona no sigui discriminada per cap motiu, tampoc per motiu d’origen o identitat de gè-
nere. Per això, els municipis republicans s’han de constituir com a baluards de la lluita antifeixista i de qualsevol actitud 
discriminatòria. 

 Acció republicana antifeixista
 El municipi és el primer espai de preservació de drets i llibertats, de lluita antifeixista i de memòria democràtica. Des 

del municipalisme cal lluitar per un món lliure de discriminacions sense racisme ni feixisme. La pujada del racisme i 
l’extrema dreta, és una seriosa amenaça per a la convivència i la democràcia al nostre país, i en el que resulten afec-
tats en primera instància determinats col·lectius més vulnerables (antisemitisme, antigitanisme, islamofòbia, LGTBI-
fòbia…) com a principals causes dels crims d’odi. Com a republicanes i republicans, no podem caure en el populisme 
ni en la indiferència i hem de combatre els discursos d’odi per no normalitzar el feixisme i el racisme. També la soli-
daritat amb les persones refugiades i migrades és i ha de ser un dels nostres principals valors.

– Creació de xarxes antirumors per neutralitzar les actituds discriminatòries amb oficines d’informació i agents 
al carrer i a les principals entitats del municipi.

– Promoure iniciatives dins del teixit associatiu per treballar en l’acollida de persones nouvingudes al municipi.
– Obrir línies d’ajuts per a la promoció de la interculturalitat, la sensibilització sobre el fet migratori, el  foment 

d’espais d’acollida i la formació i capacitació per a l’autonomia i apoderament de les persones nouvingudes. 
– Promoure la memòria democràtica col·laborant amb les entitat memorialistes.
– Promoure l’antifeixisme i fer cordó sanitari a partits d’extrema dreta als ajuntaments.

Administració pública
Administració municipal republicana: propera, eficient i transparent

1. UNA ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE GOVERN OBERT (ODS 16, 17)

  
L’administració republicana es basa en una primera premissa: l’ètica i la transparència com a fonament de tota acció de go-
vern i de desplegament de les polítiques públiques. En aquest sentit, l’administració municipal republicana ha de bastir-se 
sobre un model de govern obert que faci dels principis ètics, la gestió transparent i el retiments de comptes la seva forma 
d’actuar. Només així serà possible articular una veritable democràcia oberta, participativa i cooperativa.
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De la successió de crisis que hem viscut els darrers anys, una d’elles ha estat la crisi sistèmica dels partits que majori-
tàriament havien governat el país els darrers quaranta anys. Les velles maneres de fer política van generar dinàmiques 
clientelars i un dèficit en el control dels recursos públics, donant lloc a una corrupció sistèmica. La irrupció de noves 
mentalitats i moviments socials van contribuir a superar aquests marcs i a reforçar els mecanismes de control. Davant 
aquest canvi de paradigma la ciutadania ha fet confiança a Esquerra Republicana per tal d’aplicar els principis de la go-
vernança republicana.

El bon govern republicà vol estimular la cooperació i el compromís social per tal que la ciutadania pugui decidir en tots els 
afers municipals, fent prevaldre sempre l’interès general per sobre dels interessos particulars o corporatius. Això té unes 
derivades clares en l’acció de govern, per exemple en tot allò referent a la preservació de l’espai públic, en vetllar per la sal-
vaguarda dels serveis públics i en posar els recursos de tothom al servei de la igualtat d’oportunitats.

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal s’ha de dur a terme des de la transversalitat i la corresponsabilitat 
social, a partir de la construcció cooperativa de polítiques públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, les associacions i 
grups d’interès que s’hi relacionen.

Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació. Els seus 
continguts principals són:

a) La transparència i el retiment de comptes: obrir les dades públiques, obrir els plens, oferir accés a la informació, 
elaborar informes i infografies, i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines per-
què la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència és el valor del bon go-
vern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.

b) La cooperació: superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora, amb la ciutadania. 
Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com a guia d’acció i la 
gestió del talent com a criteri, establir polítiques de concertació o partenariats. Estimular la col·laboració comunitària 
entre si i en relació amb la gestió d’equipaments i serveis municipals. I vertebrar la cooperació amb la societat civil i 
els agents socials de l’àmbit d’actuació municipal.

c) La participació: consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió dels nostres ajuntaments basat en 
la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Establir la lògi-
ca republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de les decisions que els afecten en la seva 
quotidianitat.

2. ÈTICA I TRANSPARÈNCIA. LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ  
I EL MAL GOVERN (ODS 8, 11, 16)

     
El paper dels càrrecs públics i del conjunt dels empleats públics que presten servei als ajuntaments és exercit en gene-
ral amb sentit de la responsabilitat, voluntat de servei a la societat, transparència, eficàcia i dedicació màxima a les seves 
funcions públiques. Aquesta manera de fer és essencial per reforçar el sistema democràtic, precisament per la proximitat 
d’aquests servidors públics envers la ciutadania.

Esporàdicament, però, a la nostra societat s’han produït fets que han degradat i perjudicat la democràcia fent mal a la 
credibilitat de les institucions i dels representants polítics. Davant aquestes males pràctiques, l’única resposta possible és 
comprometre’s amb el bon funcionament de la democràcia local i aprofundir-hi mitjançant un model de gestió ètic, on l’ho-
nestedat i la humilitat esdevenen principis bàsics.
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És imprescindible, doncs, per a la qualitat de la democràcia, seguir en tot moment aquestes pautes de comportament ètic 
tant per part dels membres corporatius com per part del personal al servei de l’administració, amb l’objectiu d’oferir a la 
ciutadania un compromís de complir, no solament amb les obligacions previstes a les lleis, sinó també d’inspirar les seves 
actuacions per clars principis republicans. 

Mantenim el nostre compromís ferm amb la qualitat democràtica i el bon govern. La Llei catalana 19/2014, sobre trans-
parència, accés a la informació i bon govern, ha posat les bases per exercir-lo. Ens comprometem a continuar aplicant-la 
sense dilació, no sols per complir-la sinó com a instrument per anar més enllà cap a l’excel·lència en la funció pública dels 
ajuntaments republicans.

 Proposta destacada 
 · Exercir la transparència informativa en l’administració general: 

a) Càrrecs electes i òrgans de govern.
b) L’organització interna i el personal municipal.
c) Planificació i l’actuació municipal.
d) Informació econòmica i financera.

 Mesures 
 · Propugnar el retiment de comptes com a element de transparència de la gestió municipal. Compromís de pre-

sentar un informe de les principals actuacions dutes a terme, en un termini no superior a tres mesos des de la fina-
lització de cada exercici pressupostari, que ha de contenir almenys:

a) El grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.
b) La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu cost.
c) La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la població, desagregada 

per sexe sempre que sigui possible.
d) La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.
e) Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.

 · Elaborar un codi ètic, de bon govern i de conducta de cada ajuntament, que reguli els comportaments i els com-
promisos dels càrrecs electes, personal directiu i càrrecs de confiança, la relació del govern amb el personal treballa-
dor i les relacions de l’ajuntament amb la ciutadania. Aquest codi haurà de ser dut a terme de manera consensuada 
i participativa en el si de la corporació i haurà de tenir mecanismes de seguiment, regulació i avaluació.

 · Publicar periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració municipal i la seva 
actuació pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.

 · Impulsar que les empreses municipals i els organismes autònoms difonguin de manera periòdica i actualitzada 
tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i estadística 
que es consideri rellevant.

 · Donar compte a la ciutadania de totes les actuacions municipals a través de les estructures participatives habi-
litades a aquest efecte.

 · Establir pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte d’integritat és una eina per ajudar els 
governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es tracta d’un 
procés que inclou un acord signat entre un govern i totes les empreses licitadores en qualsevol contracte de l’admi-
nistració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, 
exigirà o acceptarà suborns, ni participarà en conxorxa amb la competència per obtenir el contracte. A més, les em-
preses licitadores estaran obligades a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que tinguin relació 
amb el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc d’exclusió permanent de l’empresa licitadora.
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 · Impulsar un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi eventu-
als vehicles oficials, regals institucionals i convits institucionals. Supressió de les targetes de crèdit de què gaudeixin 
càrrecs institucionals o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels viatges oficials.

 · Implementar la centralització de les compres de l’Administració pública mitjançant una plataforma electròni-
ca pública per garantir la transparència de les compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix 
la discrecionalitat, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els costos i permet unificar la deman-
da de necessitats. A més, tot el procés és públic i la ciutadania pot fer-ne el seguiment mitjançant plataformes 
electròniques.

3. UNA ADMINISTRACIÓ PRÒXIMA, ÀGIL I EFICAÇ (ODS 16, 17)

  
Els ajuntaments són considerats la primera porta d’entrada a l’Administració pública; és allà on  la ciutadania recorre en 
primera instància. Malgrat això, la realitat és que els ajuntaments encara no disposen de les competències necessàries ni 
dels recursos financers per a fer front amb eficiència i des de la proximitat a la demanda de serveis públics que requereix 
la ciutadania. Aquesta mancança és encara més evident en els municipis petits, afectant greument el despoblament de 
les àrees rurals. 

L’organització administrativa actual resulta complexa i confusa per a la ciutadania, generant en molts casos duplicitats i 
ineficiències. El model d’Esquerra Republicana per a la futura República Catalana és simplificar els diferents nivells admi-
nistratius a només tres (estat, vegueries i municipis), fent molt més fàcil la clarificació de competències i l’eficàcia adminis-
trativa, i en què la comarca actuï com a mancomunitat de serveis dels municipis, àmbit de planificació territorial i promoció 
de la singularitat.

La ciutadania espera que l’Administració sigui eficaç a l’hora de donar resposta a les seves necessitats i que ho faci de 
manera àgil, adaptant-se als canvis i simplificant els procediments administratius per tal d’eliminar càrrega burocràtica.

Per assolir aquests objectius és imprescindible integrar totes les possibilitats que ofereix la digitalització i alhora mante-
nir portes obertes per evitar els efectes de la bretxa digital sobre la població que encara no es desenvolupa plenament en 
les noves tecnologies.

 Mesures 
 · Promoure l’eficiència i la proximitat administrativa en l’actual organització territorial

– Desplegar, estructurar i dotar els serveis territorials a cada vegueria sota un model adaptat a la realitat dife-
rencial de cada territori.

– Replantejar l’existència o el rol dels consells comarcals com a instruments efectius per mancomunar serveis i 
de garantia de la prestació de serveis públics de qualitat, sobretot per a la població resident en municipis de 
menys de 20.000 habitants. 

– Comissions de coordinació territorial a cada vegueria, per a la coordinació de la prestació dels serveis entre 
la representació de l’Administració de la Generalitat (delegacions territorials del Govern i serveis territorials) i 
municipis i altres ens locals a la vegueria.

– Simplificar l’Administració pública al territori, establint dependències comunes de la Generalitat i oficines 
d’atenció ciutadana a cada comarca.
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4. CAP A UN NOU CONCEPTE DE SERVIDORS PÚBLICS (ODS 16)

  

Les estructures administratives han de deixar de ser rígides per convertir-se en elements potenciadors i controladors dels 
canvis. Això passa per potenciar les competències de les persones que presten serveis al conjunt de les administracions, 
també a l’Administració local, passant d’un model d’empleats molt especialitzats en unes tasques concretes a un model que 
afavoreixi la mobilitat en la pròpia administració i entre administracions. Això requereix seleccionar i formar perfils molt més 
multidisciplinaris mitjançant processos d’entrada cada vegada més basats en competències i menys en la capacitat memo-
rística. Aquest canvi també facilitarà l’adaptació a les noves dinàmiques organitzatives i de treball que adoptarà el conjunt de 
l’Administració fruit dels processos de digitalització, els quals previsiblement s’acceleraran durant els propers anys.

Les persones que presten serveis a l’Administració han de fer-ho en condicions d’estabilitat, limitant la temporalitat només 
a aquelles funcions que tenen un component clar d’estacionalitat o per a situacions d’urgència acreditada. Les vies d’accés 
habilitades per a aquests supòsits no poden esdevenir vies d’accés per a la cobertura de places estructurals.

L’ocupació que es genera al voltant dels serveis públics ha de pretendre ser exemplar tant en el cas de les persones con-
tractades directament per l’Administració com en aquelles que presten serveis a través d’empreses o entitats externes. Per 
això serà molt important incidir des de la contractació pública, eliminant els greuges que han existit tradicionalment i que 
sovint acaben afectant sectors per si mateixos molt precaritzats.

5. LA IMPLANTACIÓ DEL TELETREBALL COM A EINA DE MILLORA (ODS 8, 11)

   
Els successius confinaments provocats per la pandèmia van posar de manifest diverses mancances que alhora han 
estat oportunitats per a la millora dels processos interns de les administracions locals. Una d’elles va ser l’adopció 
del teletreball, inicialment de manera desendreçada, però que amb el temps s’ha anat desplegant d’acord amb una 
normativa general i uns reglaments interns. El teletreball ha de ser una eina estratègica de futur amb efectes sobre 
molts àmbits, tant en l’organització del treball i els processos interns, en la conciliació de la vida laboral i personal i fins i 
tot en la reducció de la mobilitat vinculada als desplaçaments laborals. En aquest sentit, les opcions de teletreball poden 
facilitar que ajuntaments més allunyats de les gran àrees urbanes puguin atraure personal tècnic que fins ara els costava 
més de trobar, contribuint doncs a solucionar una mancança estructural de moltes administracions que es posa manifest, 
per exemple, en el sector dels secretaris, interventors i tresorers.

Tanmateix, la implementació del teletreball no pot ser en cap moment una dificultat per a la ciutadania a l’hora de rela-
cionar-se amb l’Administració tenint en compte la bretxa digital i les desigualtats de capital cultural i coneixements. Per 
aquest motiu, aquest impuls sempre ha de tenir en compte la necessitat de garantir no crear noves barreres entre ciuta-
dania i administracions. 

6. AVALUAR PER MILLORAR (ODS 16)

  
 

Les administracions locals han d’adoptar eines d’avaluació i millora contínua en totes les polítiques públiques que imple-
menten i en els serveis municipals que presten. Allò que som capaços de mesurar sempre serà més fàcil de millorar i a més 
ens permetrà posar tot aquest coneixement a disposició de la ciutadania, facilitant així la seva participació. Integrar la cul-
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tura de l’avaluació a les organitzacions públiques ens ha de permetre definir amb més precisió les polítiques públiques, ser 
més eficients en l’assignació de recursos i incidir més sobre l’impacte de la despesa en els diferents àmbits. Per avaluar de 
manera sistemàtica l’acció pública caldrà la implicació de tota l’organització, sabent que es tracta d’un procés més de tota 
política pública i també que requerirà la formació de les persones tècniques i responsables.

Economia i finances
Municipis emprenedors de prosperitat compartida

Dinamització econòmica responsable
Els municipis republicans han de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia, contribuint a definir un model 
que defugi de les dinàmiques precaritzadores dels darrers anys i afavoreixi el creixement de sectors generadors ocupació 
de qualitat. Només un país pròsper, construït sobre una forta base industrial i innovadora i amb unes institucions eficients 
i independents dels poders econòmics pot garantir que el creixement sigui compartit i s’avanci cap a una societat sense 
desigualtats i basada en la llibertat i la responsabilitat personal.

1. TRANSFORMACIÓ DE LES ECONOMIES LOCALS (ODS 8, 9, 11)

     
 · Una economia més resilient davant de factors externs
 La crisi provocada per l’esclat de la pandèmia ens ha mostrat la necessitat de tenir una economia més diversificada i 

menys dependent del sector serveis, especialment d’aquells vinculats al turisme. Els territoris amb un major pes del 
sector industrial i agroalimentari van suportar molt millor els efectes de la pandèmia, tant pel que fa a la caiguda del 
PIB com a la destrucció d’ocupació. Els fons Next Generation neixen precisament amb la voluntat de transformar les 
economies i fer-les més robustes, menys dependents de tercers països i més autosuficients en la generació d’ener-
gia, fent la transició cap a les energies renovables. Els ajuntaments republicans jugaran un paper molt rellevant en 
aquesta transformació del país, liderant projectes en àmbits com la digitalització, la transició energètica, la reindus-
trialització o la modernització de les administracions públiques.

 · Activació de polígons industrials
 Una bona gestió del sòl industrial és un element fonamental per al creixement i la implantació de noves activitats 

econòmiques. Actualment tenim molts exemples de polígons industrials que funcionen molt per sota de la seva 
capacitat i requereixen inversions públiques i privades que facilitin l’inici de noves activitats. La realitat és que sovint 
els ajuntaments no tenen suficients recursos per abordar aquestes inversions. En la mateixa línia, trobem centenars 
d’hectàrees de sòl industrial que són propietat d’entitats públiques i privades i que requereixen d’un desenvolupa-
ment previ per poder ser atractives a inversions empresarials. Proposem que es faci una gestió compartida entre 
ajuntaments, diputacions i Generalitat amb l’objectiu de mobilitzar el sòl industrial ja existent i planificant les inver-
sions necessàries per al seu funcionament.

 · Rehabilitació dels nuclis històrics per recuperar l’activitat econòmica
 L’activitat econòmica als nuclis històrics de pobles i ciutats va molt lligada a la bona conservació d’aquests. 

Començant per una bona planificació urbanística que en faciliti l’accessibilitat i continuant per fer una política deci-
dida de rehabilitació dels habitatges i locals comercials existents. Fent ús del suport econòmic i financer d’altres ad-
ministracions hem de ser capaços de liderar aquesta transformació dels nuclis històrics, també amb una perspectiva 
de generació d’activitat econòmica i ocupació. Una transformació que necessàriament també ha de portar el segell 
de la sostenibilitat i la transició energètica.

 · Regulació municipal per a l’economia de plataformes
 El salt tecnològic dels darrers anys ha facilitat l’aparició de nous canals de comercialització de productes que tradi-
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cionalment s’adquirien de manera presencial. L’anomenada economia de plataformes fa possible que avui puguem 
adquirir gairebé qualsevol producte des d’una web o aplicació mòbil i el tinguem a casa en qüestió d’hores o fins i 
tot minuts. Si bé esdevenen un nou actor generador d’ocupació, malauradament molt sovint precària, no se’ns esca-
pa que aquesta nova realitat està tenint un gran impacte en aspectes com la mobilitat i l’ocupació de l’espai públic. 
Els ajuntaments han de ser capaços de regular aquestes activitats per tal de reduir els efectes negatius que poden 
generar sobre la mobilitat i l’espai públic, així com trobar les eines de fiscalitat que permetin fer-los contribuir al sos-
teniment de la despesa pública i treballar juntament amb les altres administracions per garantir una contractació 
laboral digna per part d’aquestes plataformes.

 · La transició energètica com a sector econòmic emergent
 Tradicionalment el sector energètic ha estat controlat per grans empreses i oligopolis estatals sense cap vinculació 

amb el territori i sovint sense ni tan sols generar llocs de treball. L’aposta per les energies renovables ha de permetre 
diversificar el sector de l’energia i facilitar l’entrada de petits operadors locals, amb un major component de proximi-
tat i compromís amb el territori. Des de les mateixes empreses que es dediquen a la instal·lació de sistemes d’ener-
gia solar i eòlica fins a la indústria de fabricació de components o els perfils tècnics de reparació i manteniment, així 
com d’altres activitats que també es veuran beneficiades de manera indirecta. Els ajuntaments republicans han de 
facilitar i acompanyar les iniciatives vinculades a aquest nou sector d’activitat econòmica amb l’objectiu que tinguin 
el màxim arrelament al territori i siguin generadors d’ocupació de qualitat.

2. UNA FISCALITAT JUSTA I EFICIENT QUE GARANTEIXI L’ESTAT DEL BENESTAR, LA 
FUNCIÓ REDISTRIBUTIVA I LA COMPETITIVITAT DEL TEIXIT ECONÒMIC (ODS 8, 10, 16)

  
      

 · Incorporar mecanismes de progressivitat a les figures tributàries municipals
 El marc legal definit a la Llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als 

ajuntaments en àmbits de gran rellevància com és la fiscalitat. Malgrat aquestes rigideses, és important que els mu-
nicipis republicans esgotin el recorregut normatiu per incloure elements de progressivitat, vinculats a la renda, en 
figures com l’impost sobre béns immobles, la taxa de residus o les taxes d’escoles bressol, per exemple. En aquest 
sentit, la gratuïtat de les escoles bressol serà un important pas endavant, en la mesura que la Generalitat assumeix 
el finançament que fins ara hi aportaven les famílies.

 D’altra banda, és important instrumentar polítiques de despesa destinades a compensar el caràcter regressiu d’algu-
nes figures. Es tracta, doncs, d’assolir un major grau de progressivitat via despeses, i per això també serà important 
poder avaluar l’impacte de la despesa municipal.

 · Fer tributar per les activitats dels oligopolis que operen en el nostre terme municipal i eliminar privilegis 
d’institucions com l’Església

 Les empreses que obtenen beneficis a partir de l’ocupació de l’espai públic han de generar un retorn en favor dels 
municipis i la seva ciutadania. Un exemple són les línies de transport d’energia elèctrica que sovint travessen el ter-
me municipal i en canvi no estan tributant per l’ocupació del domini públic. Un altre exemple el trobem en les con-
cessionàries d’autopistes, que durant molts anys van estar exemptes de tributació sobre la base d’una normativa 
estatal i va ser a partir de l’any 2016 que van començar a contribuir a través de l’IBI. 

 De la mateixa manera, els ajuntaments han d’esgotar totes les vies legals per fer tributar a l’Església per tots els im-
mobles de la seva titularitat, especialment aquells que realitzen una activitat econòmica.

 · Simplificar les ordenances fiscals i facilitar la relació amb la ciutadania
 Les diferents figures tributàries han de ser enteses com una contribució al sosteniment de les despeses municipals 

i per això és molt important fer un doble exercici de simplificació i transparència. En primer lloc, redactant unes or-
denances fiscals clares i totalment accessibles per a la ciutadania, amb un resum de totes les figures on hi constin 
només els elements més rellevants i amb un text refós sempre actualitzat que reculli tot el cos normatiu. En segon 
lloc, cal fer un exercici explicatiu dels àmbits i actuacions concrets a què es destinen els ingressos provinents de les 



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA33 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

diferents figures, quina és la part que aporten els usuaris en el finançament dels diferents serveis i quina n’és finan-
çada per tota la ciutadania mitjançant tributs no finalistes.

 · Bonificar i facilitar els tràmits per a l’inici de noves activitats econòmiques
 · Les diferents figues tributàries permeten establir bonificacions per raons d’interès general, per exemple vinculades 

a la generació d’ocupació o a l’inici de nova activitat. En un context de transformació de les economies locals i recu-
peració després dels efectes causats per la pandèmia, és encara més oportú que des de l’àmbit públic es donin in-
centius tant a les noves iniciatives com als projectes ja consolidats, sempre en línia amb el model de ciutat que hem 
definit prèviament.

3. MODIFICACIÓ DEL MARC D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA  
APLICAT ALS ENS LOCALS (ODS 8, 11)

  
    

 · Passar a un model d’objectius de regles fiscals amb horitzó plurianual
 El marc d’estabilitat pressupostària és un compromís dels estats amb la Unió Europea amb l’objectiu de garan-

tir la sostenibilitat de les finances públiques a mitjà i llarg termini. És cada estat qui defineix els criteris d’aplicació 
d’aquests objectius, també sobre la base de la seva estructura territorial. Els darrers deu anys, l’Estat espanyol ha 
fet una aplicació dels objectius de dèficit i de la regla de la despesa clarament en contra dels interessos dels ajunta-
ments, limitant la seva capacitat financera malgrat disposar d’estalvis. Aquesta limitació ha operat com una barrera 
a les polítiques transformadores. La suspensió temporal de les regles fiscals ha de tenir continuïtat en el cas dels 
ajuntaments sanejats i amb capacitat financera, establint un marc plurianual per al compliment dels objectius d’es-
tabilitat pressupostària.

 · Superar el paper de tutela que exerceix l’Estat
 La Llei d’estabilitat pressupostària (LOEPSF) i la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 

(LRSAL) van ser definides com unes eines de recentralització, control i tutela dels ajuntaments per part de l’Ad-
ministració de l’Estat. Aquest fet ha tingut dues implicacions molt importants. Políticament va suposar una pèrdua 
d’autonomia en la definició i implementació de les polítiques públiques. Tècnicament ha comportat un col·lapse en 
el funcionament dels ajuntaments, que han de destinar gran part del seu temps i recursos a rendir comptes a l’Estat, 
temps i recursos molt valuosos que s’haurien de destinar a servir i rendir comptes a la ciutadania. La derogació de la 
LRSAL és un compromís inajornable i han de ser els ajuntaments republicans qui liderin aquesta exigència davant 
l’Estat, igual que van fer amb la batalla dels romanents.

 · Reforçar la cooperació i col·laboració financera amb el Govern de la Generalitat
 A diferència del model d’imposició i control que exerceix l’Estat, la relació dels ajuntaments amb el Govern de la 

Generalitat s’ha de basar en la cooperació, assessorament i col·laboració. Des de la planificació econòmicofinancera, 
l’accés a l’endeutament, el finançament d’inversions prioritàries a través del PUOSC, l’assessorament en matèria de 
contractació pública, el suport en la provisió de places singulars o la formació dirigida al personal de les administra-
cions locals. Són alguns dels exemples en els quals caldrà continuar avançant, fent de la Generalitat el principal aliat 
dels ajuntaments.

4. CONTRACTACIÓ PÚBLICA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ (ODS 8)

  
 

 · Reforçar els mecanismes de contractació que facilitin la participació del teixit empresarial de proximitat
 La contractació pública representa al voltant d’un 30 % de la despesa pública a Catalunya i arriba a tenir un pes del 

14 % sobre el PIB a nivell europeu. Amb aquestes dades resulta indiscutible la importància estratègica de la contrac-
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tació pública en la dinamització econòmica, però també en la transformació i la definició del model de país que vo-
lem. Malgrat que la normativa és rígida i en el compliment dels principis bàsics acaba afavorint la concurrència de 
grans empreses, també és cert que els ajuntaments tenen capacitat per introduir clàusules socials vinculades, per 
exemple, al foment de la petita i mitjana empresa, a la sostenibilitat energètica, a l’alimentació responsable i de pro-
ximitat, a la igualtat efectiva entre homes i dones, i d’altres. Aquests criteris es poden incloure en les diferents fases 
de la contractació, des de la licitació fins a la seva execució, sempre que existeixi una proporcionalitat entre les clàu-
sules  i l’objecte del contracte i es faci un control del compliment d’aquestes clàusules.

 · Agilitzar els processos de contractació i els terminis de pagament als petits proveïdors
 La simplificació dels procediments administratius és un objectiu que implica tots els àmbits de l’Administració, però 

que té especial importància en la contractació pública. L’excés de burocràcia i la dilatació dels terminis acaben ac-
tuant com un límit a la concurrència de petites empreses i autònoms, esdevenint a més una font d’ineficiència en el 
propi funcionament de l’organització. Els municipis republicans han de trobar l’equilibri entre l’agilitat d’una admi-
nistració moderna i el rigor en els processos de contractació pública; en aquest sentit trobaran en la digitalització 
un aliat indispensable. D’altra banda, s’ha de garantir la cadena de pagaments i continuar reduint els terminis de pa-
gament a proveïdors, i també de les grans concessionàries als seus subcontractistes. La demora en els pagaments 
afecta especialment a les pimes i els autònoms; per això els ajuntaments han de posar-hi solució.

 · Transparència plena en les relacions econòmiques amb els contractistes
 Les administracions han de posar a l’abast de la ciutadania tota la informació relativa a la contractació pública i ho 

han de fer de manera comprensible, intuïtiva i fàcilment comparable. No només dels procediments de licitació com a 
tal, sinó també de les relacions econòmiques que se’n deriven dels contractes, així com dels mecanismes de control 
i qualitat que s’apliquen en la seva execució.

5. FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS (ODS 8, 11)

  
    

 · Prioritzar el manteniment del control públic en la gestió
 El debat sobre els models de gestió dels serveis públics ha de girar al voltant de la qualitat del servei que reben els ciu-

tadans i de la capacitat de control que conserva l’ajuntament sobre els propis serveis. Estem molt allunyats d’aquelles 
formes de govern que tendeixen a externalitzar per norma general i es desentenen totalment de la gestió. Els serveis 
públics ho són precisament perquè l’ajuntament en conserva la capacitat d’ordenació, avaluació i millora.

 En tot cas, qualsevol proposta de canvi en el model de gestió haurà de partir d’una anàlisi tècnica, jurídica i eco-
nòmica que la justifiqui i que posi l’interès general per al davant de qualsevol interès particular. No podrem assu-
mir que sempre una opció és millor que l’altra sense fer aquest exercici de responsabilitat, ja que cada servei té 
les seves particularitats i sabem també que la normativa pressupostària i de funció pública condiciona en gran 
mesura aquests processos.

 En tots aquells serveis subjectes a contractacions externes farem una revisió dels plecs de clàusules per tal de 
garantir el manteniment d’aquest control per part de l’ajuntament, amb l’objectiu principal de ser més eficients 
en la despesa i millorar la qualitat del servei prestat a la ciutadania.

 · Evitar que l’externalització de serveis esdevingui una via de precarització laboral
 Els serveis públics que siguin prestats mitjançat concessions hauran de garantir que les condicions laborals i retri-

butives de les persones empleades responguin als criteris establerts per l’administració contractant. Aquesta és una 
tasca que caldrà fer-la des de la redacció dels plecs i clàusules fins al posterior control i fiscalització en l’execució dels 
contractes, amb l’objectiu d’evitar que es generin situacions de precarietat en el mercat laboral. Les empreses que 
vulguin participar de la gestió de serveis públics hauran de respondre a majors exigències en matèria de seguretat 
laboral, igualtat i no-discriminació en el tracte, condicions retributives i protecció de la salut emocional.
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6. NOU MARC DE FINANÇAMENT LOCAL (ODS 8, 11)

  
   

 · Reforçar l’autonomia fiscal i financera dels ajuntaments
 Al voltant d’un 60 % dels ingressos municipals es corresponen amb figures tributàries pròpies, de les quals la més 

important és l’impost sobre béns immobles. Ara bé, la capacitat normativa real es troba molt limitada per una llei 
d’hisendes locals que ha quedat desfasada i que deixa poc marge de maniobra als ajuntaments en la determinació 
dels elements bàsics dels tributs. Els municipis republicans han de liderar la reivindicació per un model de finança-
ment local més just, que doti de majors recursos a l’administració més propera i que atorgui més capacitat normati-
va en les diferents figures. Si analitzem el volum d’ingressos que gestionen les entitats locals en relació al PIB veiem 
que a l’Estat espanyol se situa en un 6,6 %, mentre que la mitjana de la UE ascendeix fins a l’11,7 %; per tant, existeix 
molt marge per reforçar el finançament municipal, equiparant-lo als països de la UE i adaptant el marc competencial.

 També en clau de millora de l’autonomia financera, cal que els ajuntaments tinguin més accés als diferents instru-
ments de finançament, de manera cooperativa amb les diferents administracions supramunicipals.

 · Avançar cap a un model on els ajuntaments tinguin major pes en la distribució de la despesa pública
 Les entitats locals representen al voltant del 14 % sobre el total de la despesa pública, un valor que se situa per sota 

de la majoria de països europeus. Entenem que és necessari reforçar el paper dels ajuntaments i que passin a assumir 
també funcions més pròpies de l’estat del benestar, de manera que acabin gestionant un volum per sobre del 20 % de 
la despesa pública.

 · Impulsar la nova llei de finances locals
 El marc ideal seria que la Generalitat pugui assumir plenes competències sobre l’organització, funcionament i finan-

çament de les entitats locals, acabant amb la reserva de llei que té autoassignada l’Estat per a la creació i modificació 
de tributs locals. Malgrat aquestes limitacions, entenem que és necessari definir una llei catalana de finances locals 
que contribueixi a la millora del finançament local i estableixi vies de cooperació econòmica entre els ajuntaments i 
entre aquests i la pròpia Generalitat.

7. GESTIÓ RESPONSABLE DELS PRESSUPOSTOS I LES FINANCES LOCALS (ODS 8, 11)

  
    

 · Els ajuntaments republicans com a exemple de bona gestió econòmica
 La gestió de recursos públics requereix aplicar la màxima responsabilitat i rigor per garantir la bona salut de les fi-

nances locals. Això passa per una bona planificació econòmica que garanteixi la cobertura de les despeses estruc-
turals amb els recursos ordinaris i generi un estalvi suficient per poder accedir al finançament que requereixen els 
projectes estratègics, aquells que no es poden cobrir amb els ingressos ordinaris d’un exercici pressupostari.

 · Dimensionar els projectes d’inversions a la realitat econòmica de l’ajuntament
 Si bé el problema de fons és la insuficiència de l’actual model de finançament local, la crisi econòmica del 2008 ens va 

mostrar que alguns ajuntaments també van fer excessos en la planificació de grans projectes d’inversió que ni podi-
en finançar ni podien mantenir. Els nous governs municipals van fer un bon aprenentatge d’aquella crisi. Els municipis 
republicans han de liderar la planificació d’inversions transformadores, sostenibles i que generin impacte social.

 · Introduir mecanismes de participació ciutadana en l’elaboració del pressupost municipal
 El pressupost és una de les eines més importants en la gestió municipal; és on es defineixen les prioritats de despesa 

d’un govern sobre la base de la disponibilitat d’ingressos. Els governs republicans han de fomentar la participació 
de la ciutadania en l’elaboració del pressupost, reservant partides d’inversions que puguin ser definides a partir de 
propostes d’entitats representatives del municipi i amb el posterior seguiment de la seva execució.

 · Fer de la transparència en les finances locals una bandera dels municipis republicans
 La transparència en l’accés a la informació pública ha de ser una bandera dels municipis republicans, també en tot 
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allò referent a l’àmbit economicofinancer. D’una banda, cal presentar una informació completa i entenedora dels di-
ferents impostos, taxes i preus públics que paga la ciutadania. De la mateixa manera, és necessari presentar la in-
formació pressupostària en els portals de transparència, amb l’anàlisi de l’execució de les diferents despeses i dels 
indicadors més rellevants que permetin la comparativa amb altres ajuntaments.

Societat digital
La tecnologia al servei de les persones
Les tecnologies, també les digitals, les fem els humans. Les tecnologies digitals són productes de la nostra societat i han 
d’estar pensades per resoldre els problemes de les persones i no per crear-ne de nous. En els darrers quaranta anys, les 
nostres societats han viscut sota un model tecnològic digital de caire neoliberal, instigat moltes vegades pels mateixos 
governs, que han orientat l’impuls de tecnologies digitals al servei d’una minoria de grans corporacions o bancs. Aquesta 
filosofia ha primat un model de creixement econòmic i social insostenible, on les tecnologies digitals estan al servei d’un 
capitalisme de vigilància i control, i no al servei de les necessitats socials.

És hora, doncs, d’obrir una visió d’esquerres de les tecnologies digitals, amb una altra manera de fer política, que posi les 
tecnologies digitals al servei de les necessitats de la societat, amb una mirada republicana, que fomenti les capacitats 
innovadores de cada ciutadà i elimini l’escletxa digital que encara patim, aconseguint així la capacitació digital del conjunt 
de la ciutadania.

Fins ara s’ha treballat per poder gaudir d’un servei d’accés a les telecomunicacions o a internet. Des d’Esquerra Republicana 
anem més enllà. Volem un accés universal, del conjunt de la ciutadania, a una societat digital innovadora i inclusiva, 
basada en un humanisme tecnològic, una societat que conformi les tecnologies d’acord amb els valors i les necessitats de 
tots els ciutadans. 

Partint de la base que les tecnologies de la informació no són eines fetes per destruir, sinó tot el contrari, veiem que 
la transformació digital ens comporta una quantitat desbordant de millores en la nostra vida. Això fa que haguem d’abor-
dar la digitalització des d’un punt de vista humà i on la prioritat han de ser les persones, i les tecnologies han d’estar al seu 
servei. Aquestes tecnologies de la informació han de respectar la integritat humana i han de prevaldre els interessos co-
muns per sobre dels particulars, per molt majoritaris o legítims que aquests siguin.

La societat digital només té sentit si és una societat humana, que ens permeti viure millor, amb més llibertat, justícia, res-
pecte i que generi noves oportunitats per desenvolupar les nostres capacitats i talents, sigui on sigui del territori. Valors 
republicans que són defensats per Esquerra Republicana en tots els seus àmbits d’actuació. 

1. CULTURA DIGITAL (ODS 8, 10)

  
    

La cultura digital engloba molts àmbits del nostre dia a dia. Vivim en un món digital, global i hiperconnectat, que es carac-
teritza pels canvis socials i tecnològics continus i accelerats, la irrupció constant de nous actors i elements, la mobilitat i les 
connectivitats ubiqües. Les implicacions socials que estant provocant les noves tecnologies són de tanta magnitud que 
impliquen un canvi a l’hora d’abordar els models socials i culturals de la ciutadania.

Des d’Esquerra Republicana volem impulsar mesures i polítiques municipalistes per eliminar les desigualtats digitals que 
genera aquest tsunami digital, treballant així per eliminar la bretxa digital. Tanmateix, la cultura digital és consumida i 
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reinterpretada repetidament en l’ús que les persones en fem, cosa que fa que es creïn noves maneres de relacionar-se i 
interactuar no tan sols entre nosaltres, sinó també amb les administracions que ens governen.

La digitalització és un nou medi que ofereix grans avantatges per preservar i, especialment, difondre els béns culturals de 
cada un dels nostres municipis. És un medi que ens permet crear i desenvolupar una nova expressió artística.

La bretxa d’ús i aprofitament, que té a veure amb la lògica d’entendre la tecnologia com a nou llenguatge, com a eina 
i com a nou espai de socialització (Prats 2008) i l’aprofitament d’aqueta tecnologia, és un àmbit de treball que no s’està 
treballant amb la intensitat que requereix. La formació contínua dels nous serveis digitals que dia a dia van sorgint a gran 
velocitat fa que moltes persones ni entenguin ni puguin utilitzar aquest serveis. Per tant, volem potenciar des dels ajunta-
ments polítiques per eliminar també la bretxa d’ús dels serveis digitals. 

El 95 % de tots els llenguatges en ús mai es normalitzaran a internet i perdran força en el dia a dia; per tant la promoció de 
l’ús del català a la xarxa s’ha de formular des de tots els fronts possibles. L’idioma més utilitzat a la xarxa digital és l’an-
glès. De fet si fem una anàlisi dels 10 milions de webs més importants, veurem que el 60 % d’elles estan en anglès, mentre 
que tan sols un 4 % estan en castellà. Davant d’aquestes xifres és evident que el català és una llengua molt minoritària 
a internet. Per aquest motiu, des d’Esquerra Republicana volem desenvolupar polítiques de protecció de la llengua a 
internet des de qualsevol administració pública i especialment en l’Administració local. 

 Mesures 
 · Crear plans municipals per millorar les capacitats digitals, especialment entre els joves i la gent gran. 
 · Promoure les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar en el terreny personal i 

professional. 
 · Impulsar programes de formació, amb més implicació pública i privada en el disseny, fent que la formació no no-

més sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini.
 · Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les ACTIC— per uniformitzar els nivells de compe-

tències de la ciutadania. Sol·licitarem l’ACTIC als processos de selecció dels mateixos ajuntaments.
 · Crear els “agents cívics digitals”, que ajudaran i donaran suport a tota la ciutadania perquè entenguin i puguin 

utilitzar amb el seu ajut els sistemes digitals més comuns.
 · Donar especial suport a la gent gran en les seves necessitats d’accés als serveis digitals i tràmits amb l’adminis-

tració digital.
 · Potenciar l’ús del català en la tramitació administrativa digital de l’ajuntament.
 · Promoure la digitalització del sistema d’educació, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, fixant-nos com a fita que tot l’alumnat del municipi, en les diferents etapes educatives, disposi d’equipa-
ment informàtic. Així mateix, treballar per la modernització dels sistemes digitals dels centres educatius.

2. ECONOMIA DIGITAL (ODS 8, 9, 10)

  
     

Un dels objectius de les polítiques d’Esquerra Republicana a desenvolupar en l’àmbit de l’economia digital és millorar la 
productivitat i competitivitat gràcies a la digitalització de les petites i mitjanes empreses i autònoms a tots els municipis 
dels Països Catalans ,que representen el 99 % de les empreses al nostre territori.

La digitalització de les pimes és una de les condicions necessàries per assegurar-ne la viabilitat en el futur. És imprescin-
dible minimitzar les barreres que impedeixen que les pimes avancin en l’adopció de les tecnologies de la informació i les 
telecomunicacions.
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Tanmateix, cal treballar per desenvolupar una política d’economia digital associada a les particularitats de cada un dels 
nostres municipis. El serveis digitals i la xarxa d’internet ens han de permetre donar a conèixer qui som, i obrir-nos opor-
tunitats econòmiques als nostres municipis.

 Mesures 
 · Crear sistemes digitals municipals al servei del ciutadà, autònoms i  empreses, que facilitin els tràmits administra-

tius i apropin l’Administració. Donar una informació completa, clara, entenedora i transparent dels tràmits a la ciutadania. 
 · Promoure la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, orientació i acompanyament de pro-

jectes, com ara la factura electrònica, i alhora aconseguirem que es disminueixi el risc de fractura digital entre el tei-
xit empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa.

 · Impulsar plans locals d’innovació per promocionar iniciatives empresarials des de l’ajuntament per reconvertir la 
clàssica economia industrial en economia del coneixement.

 · Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsar els tràmits administratius i mecanismes di-
gitals per promoure la participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa 
a l’activitat municipal.

3. DESPLEGAMENT DIGITAL (ODS 8, 9, 10, 11)

  
        

El desplegament d’una xarxa digital de qualitat als Països Catalans és prioritari per dotar de connectivitat tot el nostre 
territori i lluitar contra la bretxa digital. Tenir accés a qualsevol servei digital des de qualsevol lloc ens permetrà tenir una 
equitat d’accés digital, que donarà les mateixes oportunitats a tothom, indistintament d’allà on visqui, creant un país ver-
tebrat i més just. Polítiques específiques dirigides a potenciar la digitalització del món rural, o bé permetre que molts pro-
fessionals que a dia d’avui es troben ubicats en grans ciutats pugin vertebrar-se per tot el territori. Aquest són tan sols dos 
dels innumerables exemples de la necessitat de realitzar urgentment un desplegament de la xarxa digital.

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades als polígons industrials tin-
guin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori. En aquest sentit, són d’especial interès les actuacions de 
banda ampla a les zones rurals o les més aïllades, on aquesta infraestructura esdevé un element dinamitzador del territori.

 Mesures 
 · Impulsar la planificació estratègica de les infraestructures digitals en el municipi i la interconnexió dels equi-

paments municipals.
 · Garantir a tota la població l’accés a Internet, fins i tot als llocs més allunyats dels centres urbans. Potenciarem la 

utilització dels serveis digitals públics. Treballarem per assolir un accés de 100 Mb a totes les connexions de fibra 
abans del 2025.

 · Potenciar la implantació de xarxes públiques gratuïtes de xarxa wifi en diferents espais del municipi.
 · Treballar per aconseguir millorar la cobertura de telefonia mòbil en el municipi, malgrat la dificultat i la manca 

de competència municipal.
 · Facilitar el desplegament d’infraestructures digitals per garantir els serveis digitals avançats i amb una alta qualitat.
 · Treballar per tal d’aconseguir que la connectivitat d’alta capacitat arribi fins als municipis, preferentment a tra-

vés de fibra òptica.
 · Facilitar que arribi la connectivitat d’alta capacitat als polígons industrials invertint, si cal, en la creació d’infra-

estructures digitals.
 · Facilitar que arribi la connectivitat d’alta capacitat als nuclis allunyats del centre del municipi invertint, si cal, en 

la creació d’infraestructures digitals.
 · Promoure, en l’obra pública, l’estudi i la inclusió d’infraestructures digitals.
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 · Avançar en la digitalització del municipi, tot desplegant elements de sensorització i una plataforma municipal 
que reculli les dades i permeti fer polítiques proactives de mobilitat, manteniment de l’espai públic i dels serveis urbans.

4. DRETS I SEGURETAT DIGITAL (ODS 9)

  
 

Hi ha una cosa que diferencia l’actual revolució digital de les anteriors revolucions, i és que és molt més disruptiva, el seu 
impacte global i la seva velocitat és inèdita, cosa que està provocant una autèntica ruptura economia i social, i és en aques-
ta línia que volem treballar des d’Esquerra Republicana, desenvolupant polítiques de republicanisme digital, social i na-
cional per defensar les persones i protegir els seus drets fonamentals.

L’impuls de l’ètica digital per respectar la privacitat de les dades de les persones i que aquestes siguin utilitzades de forma 
responsable, segura i transparent, així com mitigar les amenaces cibernètiques i reforçar la seguretat de les persones amb les 
seves experiències digitals, són àmbits a tractar amb la màxima prioritat des dels diferents nivells de l’Administració publica.

 Mesures 
 · Impulsar un pla de seguretat dels sistemes digitals a l’ajuntament. 
 · Treballar per conscienciar i sensibilitzar la ciutadania en la protecció i la seguretat de la vida digital de cadas-

cun de nosaltres.
 · Desenvolupar polítiques de formació en ciberseguretat per a la protecció dels joves i menors dels nostres municipis.
 · Des dels nostres ajuntaments treballar, acompanyar i assessorar per defensar els drets digitals dels ciutadans.

5. INNOVACIÓ DIGITAL (ODS 9, 11)

  
   

Aportem i volem aportar un canvi molt significatiu amb una visió republicana a la gestió de l’Administració, el teixit em-
presarial i a la ciutadania. Les polítiques d’Esquerra Republicana en l’àmbit de la societat digital, juntament amb tota la 
resta de les polítiques que es desenvolupen en altres àmbits sectorials, volen millorar la nostra societat fent polítiques per 
lluitar contra la desigualtat i potenciant un estat del benestar que ofereixi les mateixes oportunitats a tothom, fent reali-
tat el bon funcionament de l’humanisme tecnològic sigui quin sigui l’estatus social, econòmic o ubicació territorial de cada 
persona, així com potenciar la lluita contra la discriminació de gènere i el respecte a les polítiques mediambientals.

Creiem que el ciutadà ha d’estar al centre i ha de ser l’objectiu prioritari com a recepcionari dels serveis digitals municipals. 
És per això que volem establir debats oberts i transparents amb la ciutadania, ja que d’aquesta manera podem conèixer 
de primera mà les mancances i necessitats a l’hora de desenvolupar les polítiques públiques en l’àmbit digital. Molt sovint 
veiem que les tecnologies digitals estan en mans de grans corporacions privades i que els poders públics només fan que 
anar darrere de les seves iniciatives.

Continuar desenvolupant la implantació de l’administració digital a fi de millorar l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur 
a terme la majoria de tràmits amb l’Administració per la via electrònica.

 Mesures 
 · Crear línies de treball específiques per al sector tecnològic en l’àmbit de les ciutats i pobles intel·ligents 

(smart cities) i de la internet de les coses (IoT) amb polítiques actives d’ajuts per a la innovació i l’atracció de ta-
lent a Catalunya. Tanmateix, aprofitarem aquestes tecnologies per millorar la sostenibilitat dels nostres municipis. 
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 · Modernitzar els sistemes digitals als consistoris, aprofitant-los per aconseguir un estalvi econòmic important i 
més simplificació administrativa. 

 · Reduir els costos dels sistemes digitals mitjançant els mecanismes de la compra agregada.
 · Fomentar l’ús dels sistemes digitals entre el personal al servei de les administracions locals. Apostarem per les 

certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’Administració.
 · Posar en marxa un sistema de gestió de la innovació digital del municipi, potenciant la relació entre l’Adminis-

tració, l’empresa, l’acadèmia i el ciutadà.
 · Avançar en el desplegament de l’administració digital, per tal de fer-la més eficient i propera i treballar per oferir 

serveis personalitzats a la ciutadania de manera proactiva.
 · Impulsar la creació de consells municipals per a la digitalització on implicar les associacions i la ciutadania en 

l’estratègia i el procés de digitalització del municipi.

6. REGIDORIA DIGITAL (ODS 8, 9, 10, 11)

  
        

Per poder dur a terme les mesures aquí detallades, i d’altres que volem fer, creiem que la millor manera és a través de la 
creació de la Regidoria de la Societat Digital en els nostres ajuntaments. Una regidoria que permetrà una governança 
moderna i eficaç dels ajuntaments liderats per Esquerra Republicana, que farà molt més propera l’Administració local, i 
on els resultats es podran mesurar apoderant la ciutadania, que podrà veure l’eficàcia de la bona gestió dels equips hu-
mans que ho duran a terme.

Aquesta regidoria tranversal de govern, ajudarà les altres regidories a modernitzar-se gracies a la digitalització dels 
seus serveis,  al mateix temps que oferirà informació d’alta qualitat de tot allò que està passant al municipi, gràcies al trac-
tament de les dades internes i obertes o bé a la utilització de la intel·ligència artificial, que farà que les decisions preses per 
l’equip de govern siguin molt més acurades i properes a tot allò que ens demanin els ciutadans.

Tanmateix, el desenvolupament de projectes digitals a través de la Regidoria de la Societat Digital oferirà nous serveis 
digitals pensats per solucionar problemes reals de les persones, millorar els projectes mediambientals o de seguretat o 
fent que la relació dels ciutadans amb l’Administració sigui molt més fàcil i eficaç.

La digitalització està a tot arreu i en tot allò que fem a la nostra vida, des que ens llevem fins que ens n’anem a dormir, ens 
relacionem o accedim a serveis digitals. Per aquest motiu creiem que la creació de la regidoria és imprescindible per no 
deixar a ningú enrere. La bretxa digital és una barrera que està fent que moltes persones no sàpiguen o puguin fer servir 
serveis que avui considerem elementals i que són totalment digitals. Les persones grans necessiten un assessorament i 
acompanyament en com utilitzar aquests serveis, des de la utilització d’un caixer d’un banc a la utilització d’un telèfon mò-
bil per poder relacionar-se amb familiars o amics. Al mateix temps molta de la ciutadania en general reclama una protecció 
molt més propera en la seva relació amb els serveis digitals. Els canals digitals són els més utilitzats per la nostra joventut 
i ha de ser una prioritat dels nostres ajuntaments protegir i ensenyar a utilitzar aquests canals digitals. La promoció de va-
lors mitjançant els medis digitals i les xarxes socials és imprescindible, i en aquest punt, disposar d’una regidoria especia-
litzada en la societat digital ens permet afrontar aquest repte.

Tanmateix, la nostra policia i els cossos de seguretat municipals ens ajuden d’una manera molt propera en qualsevol inci-
dent que puguem tenir, doncs en l’àmbit digital també han de ser un referent i han d’estar preparats per protegir-nos de 
qualsevol problema que tinguem en el mon digital.

La gent d’Esquerra Republicana som la gent que fem que les coses passin, la que millorem la qualitat de vida dels ciuta-
dans, la que vigilem i treballem per millorar la nostra terra, amb respecte a les persones i a la biodiversitat. La que treballem 
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per fer el nostre país més modern i al mateix temps defensem les nostres tradicions. Som els que volem fer una Catalunya 
moderna des dels municipis, una Catalunya del segle xxi.

Comunicació
La comunicació local al servei de la democràcia
La comunicació local és un servei bàsic i necessari per a la democràcia local i per a la participació ciutadana. Per això, les 
polítiques de comunicació de l’Administració local han de ser proactives en informació pública i en transparència. La glo-
balització, a més, atorga un paper clau a la comunicació de proximitat per avançar en la normalització de la llengua i en la 
cohesió social i territorial.

1. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL (ODS 16)

  
 

Les administracions locals han de concebre la comunicació amb la ciutadania com un servei públic bàsic. La comunicació 
institucional (tant del govern com de l’oposició) dels ajuntaments i consells comarcals ha de ser veraç, rigorosa i basada 
en dades verificables.

Amb caràcter general, la premsa impresa i digital dels ajuntaments i dels consells comarcals s’ha de finançar amb càrrec 
als pressupostos públics, sense incloure cap altra publicitat que no sigui la d’institucions públiques.

 Mesures 
 · Incorporar la verificació i la lluita contra la desinformació, en la mesura que sigui viable, a les rutines dels ga-

binets de comunicació dels ajuntaments i consells comarcals.
 · Elaborar un pla de comunicació institucional de legislatura i sotmetre’l a debat i aprovació del ple municipal. El 

pla definirà el paper dels diferents canals de comunicació (web, xarxes socials) i les estratègies per apropar el go-
vern local a la ciutadania.

 · Impulsar/millorar el servei de comunicació local per treballar de manera més transversal i adaptada a la realitat, 
que inclogui la utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials.

 · Renovar la pàgina web municipal, per tal que inclogui també, si no hi és, el portal de la transparència.
 · Potenciar el butlletí municipal electrònic diari o setmanal com a eina d’informació a la ciutadania, perquè sigui un 

referent informatiu de la comunitat.
 · Obrir un espai perquè la ciutadania es pugui registrar a la web de l’ajuntament i donar autorització per rebre la 

informació pública i l’accés als documents dels afers dels quals vulgui estar informada.
 · Obtenir les dades de contacte de tota la ciutadania que ho autoritzi, d’acord amb la Llei de protecció de dades, 

per tal de: transmetre el butlletí municipal amb les notícies de cada dia, enviar per correu electrònic informacions 
ciutadanes (informació d’actes, agendes, invitacions, etc.) i transmetre, mitjançant missatges al telèfon mòbil, les in-
formacions puntuals i concretes necessàries.

2. MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS LOCALS (ODS 9, 16)

  
    

Els mitjans de comunicació de proximitat són un pilar bàsic de la democràcia local, la participació ciutadana i la cohesió 
social. A més, són la porta d’entrada de les persones nouvingudes a la llengua catalana i han de ser un motor i estímul per 
al sector audiovisual del seu territori.
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Els mitjans audiovisuals públics locals s’han de poder finançar amb un model mixt ( a càrrec dels pressupostos públics i 
també dels ingressos publicitaris i altres ingressos comercials) i han de teixir una xarxa d’aliances a nivell comarcal, regi-
onal i de Països Catalans. 

En el cas de Catalunya, cal donar suport a la Xarxa Audiovisual Local (XAL) per contribuir a la vertebració, viabilitat i con-
solidació del servei públic audiovisual de proximitat. Cal dotar la XAL d’un model de governança independent del govern 
de la Diputació de Barcelona i dels governs de les altres diputacions, amb compareixences i retiment de comptes en ses-
sions obertes i trimestrals davant dels diputats provincials i de la ciutadania. A més, cal establir un marc de relacions, col-
laboració i cooperació estable entre la XAL i la CCMA.

 Mesures 
 · Enfortir i preservar els mitjans de comunicació locals reformulant els aspectes necessaris dins l’estructura, el fun-

cionament i el finançament i dotant-los dels recursos suficients perquè siguin viables. En aquest sentit, cal demanar 
a les administracions públiques un esforç i fomentar també les iniciatives del sector privat.

 · Allà on hi hagi diversos mitjans de comunicació públics, aprovar plans de confluència d’aquests per tal d’aprofitar 
millor les sinergies que es creen entre ells, tal com estan fent les corporacions públiques nacionals.

 · Dotar els mitjans de comunicació públics locals del model de governança previst en la Llei de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. Els mitjans audiovisuals locals han de dependre d’un consell local representatiu i indepen-
dent de l’equip de govern de l’ajuntament, com a garantia de pluralisme i de neutralitat del mitjà.

 · Buscar sinergies amb municipis que siguin propers territorialment o per altres factors, i establir acords per com-
partir continguts informatius o produir-los conjuntament.

 · Potenciar la col·laboració amb la XAL per a la difusió de continguts generats per la mateixa XAL o per altres mit-
jans de comunicació locals.

 · Potenciar les retransmissions en directe de diferents esdeveniments del municipi, aprofitant les facilitats de les 
noves tecnologies i de les xarxes socials.

 · Promoure la creació de corresponsalies o delegacions territorials d’acord amb els mitjans de comunicació públics 
d’àmbit nacional.

 · Impulsar en tots els casos la televisió i la ràdio IP de manera complementària a la radiodifusió per ones terrestres, 
com a alternativa quan la radiodifusió per aire no sigui viable.

 · Potenciar els mitjans digitals (pàgina web i xarxes socials) dels mitjans públics locals.
 · Incorporar la verificació i la lluita contra la desinformació, en la mesura que sigui viable, a les rutines dels mit-

jans de comunicació públics locals.

3. POLÍTIQUES DE TELECOMUNICACIONS (ODS: 9)

  
  

El 2010 es van posar en marxa les emissions de la TDT local i, des de llavors, s’ha posat en evidència que les expectatives 
inicials no es corresponien amb la realitat de la comunicació de proximitat, que és molt diversa des del punt de vista de 
la població a la qual s’adreça —per la demografia, la cultura o el nivell socioeconòmic—, de la geografia o de les possibi-
litats tècniques.

Més d’una dècada després, és urgent repensar el mapa de la TDT local, millorar la viabilitat de les televisions locals i fer un 
ús de l’espectre radioelèctric eficient i profitós per al bé públic.

 Mesures 
 · Reordenar el mapa de freqüències de la TDT local per millorar la cobertura i la sostenibilitat dels mitjans de co-

municació locals, públics i privats.
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 · Col·laborar des de l’Administració local perquè les freqüències de la TDT local que no s’utilitzin puguin desti-
nar-se a la reciprocitat d’emissions de les radiotelevisions públiques dels territoris de parla catalana, a emissions de 
proves i a les emissions de la CCMA, À Punt i IB3.

4. POLÍTIQUES INDUSTRIALS I SOCIALS (ODS 8, 9)

  
    

El sector audiovisual és un sector estratègic per al desenvolupament local i nacional. El gran nombre de productores au-
diovisuals escampades pel país dona a aquest sector una importància notable per a l’economia dels nostres municipis.

Des dels ajuntaments i consells comarcals cal desenvolupar polítiques a favor de les empreses i productores del sector 
audiovisual, perquè puguin desenvolupar les activitats de manera territorialment equilibrada, alternativa a la concentració 
del sector en l’àrea metropolitana de Barcelona.

En aquest sentit, cal promoure polítiques locals i comarcals de suport als parcs tecnològics i audiovisuals com a pols 
de desenvolupament i viabilitat de la indústria audiovisual més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona, com els de 
Granollers, Mataró, Lleida, Terrassa, Cornellà, l’Hospitalet de Llobregat o Vilanova i la Geltrú, o el nou projecte de Sant 
Adrià-Badalona.

 Mesures 
 · Facilitar la creació i implantació de productores audiovisuals al municipi, per exemple demanant-los la generació 

de continguts específics per a l’ajuntament.
 · Promoure la creació de comissions locals per tal de donar servei a les productores audiovisuals interessades a fer 

gravacions al municipi.
 · Establir col·laboracions entre el món educatiu i les empreses de comunicació i productores locals per desen-

volupar la cultura audiovisual de la població i l’alfabetització mediàtica, i també per produir continguts d’interès local.

Seguretat
Municipis segurs
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb seguretat i el dret 
a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució 
dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços. 

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també més cobertura de les ne-
cessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen 
més seguretat. En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir en consideració la inversió en seguretat i, per extensió, 
en convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es treballa de mane-
ra transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit municipal.

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals s’ha de concebre 
per posar-la en valor com a principi republicà. Avui aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, ens referim 
al mateix temps a la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat. Per 
encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. Així el més 
important serà evitar convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat, i per 
aconseguir-ho l’eina prioritària serà la mediació. 
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Cal superar les antigues polítiques reactives per avançar cap a la proactivitat en la planificació estratègica. La societat 
postcovid haurà d’afrontar grans reptes, en especial pel que fa a la cohesió social, de manera que incloure la seguretat en 
les polítiques socials es convertirà en una obligació que ens conduirà a reformular conceptes i obrir la porta al paradigma 
de la seguretat humana també des de la gestió municipal. 

La percepció de seguretat, el diàleg, la mediació, la corresponsabilitat, la feminització, són conceptes que caldrà incorporar 
al disseny operatiu però també als continguts i les estratègies formatives de les organitzacions de seguretat pública. La 
policia s’ha d’assemblar el màxim, i en els millors aspectes, a la societat que defensa, i alhora aquesta societat s’ha de veu-
re reflectida i sentir-se identificada amb els integrants dels cossos de seguretat pública i els valors que promouen i prote-
geixen perquè això reforça el principi d’autoritat.

Cal emprendre noves polítiques, profundament republicanes, que avancin cap a un nou concepte: la “coproducció” de se-
guretat. Cal entendre-la com una oportunitat de crear marcs compartits entre els diferents ens administratius, i per què no 
polítics també, i la ciutadania (organitzada o no), de forma que les dinàmiques de treball situïn els diferents actors impli-
cats en pla d’igualtat, allunyant-se de la visió clàssica, classista i masclista, de la gestió pública i política. 

Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra Republicana en termes de seguretat estan enfocades a conti-
nuar impulsant canvis en les estratègies de gestió locals que permetin construir un nou model en què la convivència i la 
seguretat configurin un espai cívic el més lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa.

A banda de les competències específiques sobre seguretat ciutadana descrites al punt 5.5.1, els municipis també tenen 
atribuïdes funcions relatives a: 

 · L’exercici de les funcions de protecció civil i de la prevenció i extinció d’incendis.
 · La protecció del medi ambient, la salut pública i el subministrament d’aigua i l’enllumenat.

Cal, doncs, planificar i actuar transversalment amb una atenció especial a les interrelacions que hi ha entre els diferents àmbits. 

La protecció dels col·lectius més vulnerables, dels minoritaris i dels minoritzats; la lluita contra la violència de gènere; la pre-
venció de la radicalització violenta; l’aprofundiment en la cultura de la prevenció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les 
oportunitats que ofereixen les TIC, són alguns dels reptes en què, al marge de l’àmbit competencial preestablert pel corpus le-
gal aplicable, els ajuntaments s’han d’implicar com a institucions més properes a la ciutadania també en matèria de seguretat. 

Policia local i Mossos d’Esquadra
A Catalunya, el sistema de seguretat pública, definit per la Llei 4/2003, de 10 de juliol, determina que el cos de Mossos 
d’Esquadra i les policies dels ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o altres 
de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya. 

Al marge del contingut d’aquesta llei, i segons disposa la Llei 16/91, de les policies locals, els ajuntaments dels municipis 
amb més de deu mil habitants poden tenir cos de policia local. Per extensió, disposar d’un cos de policia local comporta 
assumir la potestat de gestionar-lo amb el nombre d’agents, els sous i l’organització que creguin oportuns. 

Els cossos de policies locals depenen dels ajuntaments, la seva actuació està geogràficament circumscrita als límits del terme mu-
nicipal, i estan sota el comandament d’alcaldes i alcaldesses. D’aquesta manera, i a tots els nivells, les limitacions de cada corpo-
ració local i la voluntat política de cada govern municipal determinen la capacitat i les característiques del servei que s’hi ofereix. 

L’article 11 de la Llei de les policies locals estableix que els corresponen, en llur àmbit d’actuació municipal, les funcions 
següents:
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a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències 
d’aquestes corporacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actu-

acions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
d) Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les 

resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
e) Exercir de policia judicial, d’acord amb l’article 12 i amb la normativa vigent.
f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en el qual cas 

han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l’Estat i amb la policia autonòmica en la protecció de les ma-

nifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
i) Vigilar els espais públics.
j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en 

l’execució dels plans de protecció civil.
k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

D’aquest llistat en destaca que les policies locals tenen com a competència exclusiva la gestió del trànsit a zones urbanes 
i comparteixen, en general, les competències de seguretat ciutadana amb el cos de Mossos d’Esquadra. També exerceixen 
preferentment, tot i que no exclusivament, la competència de policia de proximitat, definida com a “cooperació en la reso-
lució de conflictes privats”, i la de policia administrativa pel que fa a la normativa de caràcter municipal.  

La distribució de competències entre els cossos de policia local i els Mossos d’Esquadra s’articula mitjançant convenis de 
col·laboració entre els ajuntaments i el Departament d’Interior, i té com a màxim exponent d’aquesta col·laboració la jun-
ta local de seguretat, presidida per l’alcalde. Els convenis estableixen la delimitació territorial i la complementarietat de les 
diverses tasques policials, en funció, normalment, de la capacitat operativa de cada cos de policia, sota els principis de co-
operació i auxili mutu. 

Protecció civil
El sistema de protecció civil és un servei públic que aglutina tots els sistemes de prevenció i actuació davant de riscos na-
turals, tecnològics o de qualsevol altre origen.

La Generalitat de Catalunya té plenes competències en matèria de protecció civil, amb dues excepcions: la titularitat de la 
seguretat nuclear i el salvament marítim. Tot i això, els plans de protecció civil tenen incidència en els municipis que han 
de formar part de la seva planificació.

Els municipis amb més de vint mil habitants tenen obligació de disposar de servei de protecció civil, que no s’ha de con-
fondre amb voluntaris de protecció civil. Aquest servei, en funció de la grandària del municipi, tindrà una persona tècnica 
o més que són les encarregades de vetllar perquè la planificació estigui feta i implantada, entre moltes altres funcions com 
les franges de protecció perimetrals en urbanitzacions, vigilància de platges en municipis costaners, formació i sensibilit-
zació, i un llarg etcètera. 

Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials, per a un risc o esdeveniment específic i d’autoprotecció.
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Seguretat viària
La Generalitat de Catalunya té les competències en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que executa 
mitjançant el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de la Policia. Per la seva banda, els ajuntaments tenen les com-
petències per gestionar i controlar el trànsit en vies urbanes i interurbanes que passin pel nucli urbà (travessies), adoptar 
mesures per garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit i denunciar les infraccions de les normes de trànsit.

En aquest sentit, el Pla de seguretat viària 2021-2023 del Servei Català de Trànsit aposta per la seguretat i la sostenibilitat 
i incorpora el concepte de visió zero per la reducció de l’accidentalitat amb una atenció especial a les persones i, sobretot, 
als col·lectius vulnerables. Aquesta aposta parteix de l’objectiu europeu de reduir les víctimes mortals i els ferits greus per 
accident de trànsit un 50 % el 2030 respecte del 2020. 

En general, les polítiques públiques més eficients a llarg termini parteixen de les polítiques educatives, i és en aquest sen-
tit que cal reforçar l’educació en la mobilitat segura impartida per efectius de la policia local, també als instituts i escoles 
dels municipis. 

Es recomana que els municipis amb més de trenta mil habitants i tots els municipis capital de comarca elaborin un pla de 
mobilitat urbana i sostenible (pla local de seguretat viària). 

1. PREVENCIÓ I CIUTADANIA (ODS 10)

  
 

 · Crear una regidoria de drets civils, especialment en municipis de més de vint mil habitants, com a potenciació de 
polítiques de garantia i defensa dels drets de les persones, també prenent com a base metodològica la mediació. 

 · Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència masclista i la violència en l’àmbit de la família. 
Prioritzarem l’atenció personalitzada a les víctimes i la formació específica dels professionals.

 · Crear un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.
 · Impulsar un programa de prevenció de la radicalització violenta. 
 · Iniciar un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 · Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues especialment per a col·lectius vulnerables.
 · Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes incíviques. 
 · Revisar les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i animals potencialment 

perillosos, de forma que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin que les persones propietàries les coneguin i 
apliquin adequadament.

 · Actualitzar del Programa operatiu específic (POE) del món rural als municipis que en disposin.
 · Promoure la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestió pública en les polítiques de seguretat amb la crea-

ció de taules de treball transversals. 

2. ATENCIÓ A COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES (ODS 9, 10 11)

  
     

 · Redactar i implementar un protocol d’actuació específic per a l’atenció de víctimes que formin part de col·lectius 
vulnerables. 

 · Establir una xarxa de camins segurs, sense accidents, per a persones amb mobilitat reduïda que permeti l’ade-
quació del ferm, els pendents, les baranes, les rampes, els passos de vianants i la neteja d’obstacles de qualsevol ti-
pus en aquests recorreguts. 
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 · Crear un protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.
 · Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin de compartir espai amb animals domès-

tics, i que dificultin la interacció d’aquests amb qualsevol tipus de vehicle. 
 · Redactar i implementar un protocol de detecció de la infància en risc.
 · Promoure i desenvolupar una xarxa de camins escolars segurs.
 · Promoure camins o mobilitat adaptada per a persones grans o dones soles.
 · Establir programes de prevenció i protecció de riscos específics adaptats a les necessitats de cada municipi (ca-

nals, rius, mines, penya-segats, animals salvatges).

3. COPRODUCCIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (ODS 11, 16)

  
    

 · Implementar la coproducció de la seguretat com a pedra de toc de la nova cultura de seguretat.
 · Fomentar noves formes de participació ciutadana en les campanyes de conscienciació amb la implicació de re-

ferents veïnals.
 · Promoure la corresponsabilitat amb la figura de l’agent veïnal en tasques de prevenció i detecció de riscos, però 

també en la promoció de la convivència.
 · Crear el consell de seguretat local i les assemblees de seguretat de barri amb la participació del teixit veïnal i social.
 · Establir la convocatòria d’una junta de seguretat local participativa als municipis, on s’hagi constituït la junta de 

seguretat local, amb una periodicitat mínima d’un cop l’any.
 · Verificar que els procediments administratius s’apliquen correctament i la tramitació de les denúncies i actes 

aixecades per la policia local segueixen els conductes establerts, de manera que es garanteixi l’eficàcia dissuasiva i 
es preservi el principi d’autoritat de les actuacions policials.

 · Desplegar un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia local, per atendre la gestió de conflic-
tes emergents que puguin suposar alteracions de la convivència.

 · Impulsar el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn.
 · Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les agrupacions de defensa fores-

tal, el cos de bombers voluntaris, Creu Roja i protecció civil, garantint que la seva participació es desenvolupi en les 
condicions formatives i de recursos materials adequades.

 

4. POLICIA (ODS 10, 16)

  
   

 · Incorporar l’estratègia de la policia de proximitat als cossos de policia local, per afavorir el coneixement de l’en-
torn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient amb resultats avalua-
bles. La implantarem amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos humans, materials i de suport necessaris 
perquè aquesta implantació sigui un èxit.

 · Promoure als òrgans supramunicipals, des dels ajuntaments, la redacció de la nova llei de policia de Catalunya. 
 · Establir protocols d’actuació en les policies locals per a fenòmens derivats de la convivència, l’espai públic 

i el civisme, en coordinació amb la resta d’operadors de seguretat locals per evitar diversitat de criteris d’actuació.
 · En municipis amb una activitat turística important o en municipis rurals amb nuclis aïllats, facilitar els procedi-

ments de denúncies itinerants in situ, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra.
 · Establir els quadres de sous de la policia local seguint les recomanacions de les associacions de municipis, asso-

ciacions professionals de la policia local, sindicats i altres col·lectius, evitant els diferencials respecte a altres cossos 
policials equiparables, i entre les mateixes policies locals. 
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 · Promoure la implicació i el treball conjunt de la policia local o vigilants locals amb la resta de serveis municipals.
 · Implementar la resolució INT/1431/2017, sobre uniformitat de policies locals a Catalunya. 
 · Fomentar la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals, en especial pel que fa a les tecnologies de 

la informació i la comunicació (TIC). Treballarem la supressió de la barrera digital en els membres de les plantilles 
de policia local de més edat. 

 · Donar sentit a la segona activitat en funció del know how de cada agent: tothom pot ser útil si es fomenten les 
habilitats individuals. La segona activitat no ha de suposar un arraconament per raó d’edat; ans al contrari: ha de ser 
una oportunitat que faci valer l’expertesa que dona l’experiència professional.

 · Establir auditories funcionals i estratègiques a les plantilles de policia local per optimitzar els recursos humans 
i operatius. 

 · Incrementar la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les juntes locals de segu-
retat, i avaluarem conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat. 

 · Fomentar aquesta coordinació amb l’ús de recursos digitals, de treball, de consulta i de comunicació comuns 
entre tots dos cossos. 

 · Impulsar i reforçar les juntes locals de seguretat i les comissions regionals de seguretat, i garantir la presència i 
la direcció funcional de les alcaldies en aquests òrgans.

 · Potenciar les meses de coordinació operativa com a corretges de transmissió derivades dels acords de les juntes 
locals de seguretat. 

 · Garantir la participació del món local en la planificació operativa i en l’assignació i aprofitament de recursos po-
licials i d’emergències de caràcter supralocal.

 · Elaborar un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la policia local.
 · Elaborar o revisar el pla local de seguretat. 

5. GESTIÓ DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT VIÀRIA (ODS 10, 13)

  
    

 · Elaborar un pla de mobilitat urbana i sostenible (pla local de seguretat viària).  
 · Elaborar o revisar el pla d’accessibilitat, garantint l’eliminació d’obstacles que dificulten la mobilitat dels col·lec-

tius vulnerables. 
 · Promoure el pacte juvenil de prevenció dels accidents de trànsit i formar el jovent en la normativa d’ús de la bicicleta. 
 · Emprendre polítiques de prevenció amb el jovent i l’oci.
 · Elaborar un pla local de millora de punts negres i punts d’alta vulnerabilitat i detectar els trams de concentra-

ció d’accidents que hi pugui haver al municipi, per implementar tècniques de planificació prospectiva i així millorar 
la seguretat viària amb senyalització, si escau, intel·ligent. 

 · Millorar la mobilitat dels vianants i del transport públic a les poblacions, mitjançant la creació d’itineraris segurs 
(també escolars) i zones de pacificació viària (zones 30), però també garantint mesures de protecció envers les dones. 

 · Regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) coneguts com a patinets elèctrics. 
 · Senyalitzar la xarxa viària per facilitar l’ús de la bicicleta i el patinet elèctric, i la resta de dispositius de mobili-

tat personal; informarem i conscienciarem de l’ús d’aquests transports, sempre que la xarxa i l’orografia de la pobla-
ció ho facin possible.

 · Impulsar o promoure programes d’educació per a la mobilitat segura a les escoles, amb la implicació de la po-
licia local i altres agents de la comunitat.

 · Auditar l’estat de la senyalització viària del municipi i l’actualitzarem i adequarem.
 · Estandarditzar l’ús de l’alumini en la senyalització viària per durabilitat, seguretat i ecologia i l’ús del cautxú per 

als elements de protecció i restricció del trànsit per seguretat.
 · Establir campanyes de control de la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, del transport escolar i de 

menors, periòdicament, coordinats amb el cos de Mossos d’Esquadra. 
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 · Establir campanyes de control de documentació, seguretat passiva, distraccions i incivisme viari. 
 · Establir campanyes de control d’emissions contaminants i sonometria amb ITV mòbil en coordinació amb la 

Subdirecció General de Seguretat Industrial. 

6. PROTECCIÓ CIVIL (ODS 9)

  
  

 · Crear una oficina tècnica o servei de protecció civil.
 · Elaborar o revisar el Pla municipal de protecció civil.
 · Implantar els plans d’emergència per garantir la seva eficàcia.
 · Elaborar i donar a conèixer el mapa de riscos del municipi.
 · Elaborar i implementar un protocol d’actuació per a esdeveniments en els principals espais utilitzats de la via pública.
 · Elaborar o revisar i implantar els plans d’autoprotecció i els plans d’emergència dels edificis municipals.
 · Elaborar o revisar els plans d’autoprotecció i els protocols d’actuació dels esdeveniments municipals a la via pública.
 · Redactar els criteris de seguretat per a esdeveniments públics.
 · Elaborar o actualitzar la comissió de protecció civil municipal i potenciarem el seu funcionament.
 · Crear l’associació de voluntaris de protecció civil municipal.
 · Legalitzar o dotar de recursos i funcions els voluntaris de protecció civil.
 · Potenciar l’Associació de voluntaris de protecció civil, formant-la i dotant-la per al seu correcte funcionament i 

activitat.
 · Dotar el servei de protecció civil dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió 

d’emergències.
 · Dotar el servei de protecció civil i/o els voluntaris de la xarxa Rescat de comunicacions de protecció civil i par-

ticipar en les proves mensuals de comunicacions amb el CECAT.
 · Establir llocs d’acollida provisionals per a grans emergències o evacuacions de la població en risc.
 · Assegurar la creació de les franges de protecció perimetral, l’arranjament de camins i els hidrants a les zones fo-

restals o urbanitzacions.
 · Dotar els punts de màxima concentració de persones amb desfibril·ladors automàtics.
 · Assegurar que dins els plans d’emergència d’activitats de pública concurrència s’instal·lin mesures per evitar les vi-

olències de gènere o LGTBI i que hi hagi punts d’informació (punts lila) quan es realitzi l’activitat.
 · Participar en les Comissions d’urbanisme per avaluar els riscos en tots els nous desenvolupaments.
 · Participar en la Junta Local de Seguretat tal com estableix la llei.
 · Participar en el Comitè de Seguretat i Salut en tots aquells aspectes relacionats amb protocols i plans d’elements 

i edificis municipals.
 · Dotar d’hidrants les vies públiques amb volums de població elevats o d’edificis antics.
 · Vetllar perquè el parc de bombers disposi dels recursos necessaris.
 · Realitzar campanyes de sensibilització per conviure amb el risc en funció dels riscos municipals.
 · Crear la Setmana de la Protecció Civil, on cada any tractarem un tema concret i el de més actualitat.
 · Impulsar o promoure programes de protecció civil a les escoles.
 · Col·laborar i participar en l’elaboració i implantació del pla de sequera municipal.
 · Garantir un servei de vigilància i socorrisme a platges adequat a l’horari i dies de màxima afluència i activitat.
 · Elaborar un pla d’emergències o protocol d’actuació en cas d’urgències o emergències en l’espai litoral, plat-

ges o aigües interiors.
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Memòria
Memòria històrica: veritat, justícia i reparació
Els municipis republicans han de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la jus-
tícia universal. 

1. VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ (ODS 10, 16)

  
    

El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes 
de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. 
Fruït d’aquesta anomalia democràtica, els municipis republicans hauran de ser exemplars en la recuperació de la memò-
ria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els 
seus honors i reparar els danys a la seva família.

 Mesures 
 · Promoure l’anul·lació  de qualsevol  reconeixement que s’hagi pogut fer si xoca amb la Llei de memòria i, alho-

ra, instar a l’aprovació de  mocions polítiques als plens municipals sobre recuperació de la memòria i reconeixement 
de les víctimes de la Guerra Civil.

 · Impulsar la creació d’un banc de memòria històrica en cada municipi, o en cada comarca, on les persones que 
van viure la Guerra Civil, persones i famílies represaliades, tant pel franquisme com pel nazisme o qualsevol altre 
totalitarisme, i historiadors municipals puguin traspassar les seves experiències de vida i memòria i fer un recull de 
dades de cada territori.

 · Impulsar la construcció de memorials dedicats a les víctimes de la Guerra Civil a nivell local i memorials dedicats 
a dignificar els llocs on es tingui constància que hi ha ubicades fosses amb víctimes tant combatents com civils.

 · Decretar a cada municipi el dia local de la memòria. A través d’un estudi dels fets particulars esdevinguts a 
cada municipi durant la Guerra Civil, escollir una data significativa de cada població com a dia local de la memòria. 
Depenent de la naturalesa dels fets commemorats establir una celebració anual adaptada al que es vol commemo-
rar: ofrenes florals a les víctimes, lectures de manifestos, etc.

 · Identificar els llocs  emblemàtics, per tal de documentar-los i senyalitzar-los, incloent-hi els centres de sociabilitat 
(casinos, ateneus...) espoliats pel franquisme.

 · Revisar i eliminar del nomenclàtor públic, tant en carrers com en places, avingudes i equipaments, els noms dels 
qui van col·laborar en l’aixecament contra la República i els responsables de la repressió. Alhora, instarem els ajunta-
ments on Franco encara és fill adoptiu que facin la reparació oportuna mitjançant una moció i un acte de desgreuge 
a les persones represaliades pel franquisme. 

 · Col·laborar amb la iniciativa Stolpersteine per al record de les víctimes i la recuperació de la memòria.

2. UNA MEMÒRIA REPUBLICANA DE LLARG ABAST (ODS 9, 10, 16)

  
      

Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes i dones que, al llarg dels darrers dos 
segles, han lluitat —i sovint ho han pagat amb la seva vida— per assolir una societat més justa i lliure. Un procés en què 
van tenir un lloc especial els centres de sociabilitat de diverses tendències i amb diferents noms (ateneus, casinos repu-
blicans, llibertaris, obrers...); són entitats  ignorades en els diferents decrets de rescabalaments de víctimes promulgats pel 
Govern espanyol, i, no obstant, peces angulars de la construcció de la identitat catalana contemporània, tal com va arribar 
al període republicà: lliurepensadora, obrerista, progressista, igualitària.
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 Mesures 
 · Impulsar la  dinamització dels equipaments que pertanyen a la Xarxa d’Espais de Memòria  allà on en tinguin,  

i proposarem la revisió dels convenis signats entre els ajuntaments i el memorial democràtic. 
 · Recuperar la figura de la dona. Establir un calendari de celebració de jornades “Dona i memòria a...” perquè els 

ajuntaments recuperin i visibilitzin totes aquelles dones que van lluitar, patir i, de vegades, pagar amb la vida, tant 
pel seu gènere com per la seva opció política, sexual...

 · Establir als diferents ajuntaments oficines de suport als ateneus i associacions espoliats pel franquisme, per 
acompanyar-los en la reivindicació del que havien estat els seus immobles, i per un rescabalament just en funció 
del robatori  patit.

 · Treballar transversalment des de regidories municipals d’àmbits diversos per visibilitzar la memòria històrica, so-
bretot local. En aquest sentit, impulsarem els equipaments municipals per tal que realitzin exposicions i xerrades de 
la memòria en el seu territori.

 · Incentivar la catalogació, senyalització i protecció d’espais significatius (refugis antiaeris: a Sabadell hi ha la casa 
on estiuejava Salvador Seguí i l’escola republicana, per exemple) i que aquests tinguin també un caràcter pedagògic . 

 · Establir i crear espais i centres de memòria on es puguin veure les accions i els fets durant tota la dictadura fran-
quista. Caldrà posar l’accent en les diverses repressions (de gènere, d’opció sexual, de raça...), més enllà, o paral·lela-
ment, a les repressions per raó ideològica.

 · Crear una xarxa per organitzar jornades, de diversa periodicitat, per investigar i difondre, ja sigui de bell nou, o en 
col·laboració amb entitats de memòria ja existents.

 · Promoure a tot el territori xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast i les conseqüències de l’aixeca-
ment militar del 17 de juliol que va donar peu a la Guerra Civil, així com l’explicació de les accions fetes i les que falta 
per fer i promoure per complir els conceptes de veritat, justícia i reparació, a fi de restablir la dignitat de les persones 
represaliades i potenciar les polítiques de no repetició.

 · Erigir memorials dedicats a les víctimes de la Guerra Civil a nivell local i memorials dedicats a dignificar els llocs 
on es tingui constància que hi ha ubicades fosses amb víctimes tant combatents com civils.

 · Mantenir contacte permanent i col·laboració amb totes les entitats memorialistes del país.
 · Elaborar un informe exhaustiu sobre el cost humà de la Guerra Civil a cada municipi. A través d’un treball amb 

rigor científic sota el guiatge d’alguna persona especialitzada en aquest tipus d’investigacions, recercar les víctimes 
que la Guerra Civil, l’exili i l’extermini als camps nazis, van acabar ocasionant a cada població. Ja fos per acció de 
guerra (combatents), accidents derivats de la guerra (material bèl·lic abandonat), altres causes, bombardejos, en-
frontaments pels Fets de Maig del 1937, exili (camps d’extermini nazis i camps d’internament francesos), refugiats de 
guerra, repressió franquista o violència revolucionària.

3. LA MEMÒRIA I LES NOVES GENERACIONS (ODS 9, 10, 16)

  
      

En el camp de la memòria, la personal, per qüestions biològiques, acaba per extingir-se. Aquest fet demostra la necessi-
tat que, més enllà de les generacions de víctimes  com a testimonis i relators de les violències sofertes, els nostres infants 
i joves puguin trobar les eines que els apropin a uns fets que no s’han de tornar a repetir. Alhora, aquest record dignifica 
i dona valor a  les dones i homes que han viscut, i sobreviscuts en qualques casos, a la  infame repressió que es va aba-
tre sobre el nostre país i sobre els seus ciutadans, sovint tot i estar lluny, en l’exili, com seria el cas dels nostres deportats 
i assassinats als camps d’extermini nazi.

 Mesures 
 · Impulsar a les escoles i instituts xerrades i formació sobre què és la memòria històrica, explicant quin va ser 

l’abast i les conseqüències de l’aixecament militar del 17 de juliol que va donar peu a la Guerra Civil i la posterior re-
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pressió, i la memòria d’aquells que van ser represaliats pel nazisme i pel feixisme durant la Segona Guerra Mundial.
 · Crear un espai on recollir, arxivar i difondre la història de poble i/o comarca, posant com a objectiu prioritari  de 

públic les noves generacions. 
 · Recuperar els espais de memòria i crear itineraris a través d’aquests espais de memòria municipals, a partir de 

la investigació històrica i del relat oral dels testimonis directes que encara puguin aportar informació. Recuperar 
aquests espais i articular itineraris visitables implicarà l’aportació d’informació sobre les accions i esdeveniments 
històrics que permetran una valuosa aproximació local al que va significar la Guerra Civil a cadascun dels municipis.

 · Proposar als organismes responsables d’educació, a tots els nivells, la inclusió de la memòria històrica als currí-
culum escolar i, mentrestant, fomentar la celebració de jornades i activitats   per educar i explicar els nostres in-
fants i joves.
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Transformació feminista

Feminismes
Els municipis de la transformació feminista
La República a la que aspirem ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les 
responsabilitats i en la que es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió. El món 
local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones  en tots els àmbits i erradicar qualsevol discriminació 
per raó de gènere.

Els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, també han d’impulsar canvis que facin ciutats més ama-
bles amb la ciutadania i amb la vida. Han de vetllar per fer del municipi un espai segur, garant dels drets de les dones, i un 
espai de creixement personal i professional. Han de dotar-se dels serveis i recursos que competencialment els pertoquin i 
garantir l’acompanyament i derivació als ens supramunicipals adients en cas que les delimitacions competencials no facin 
raonable o possible atendre localment una necessitat.

1. LLUITA PER ELIMINAR LA BRETXA SALARIAL I LA FEMINITZACIÓ  
DE LA POBRESA  (ODS 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11)

  
             

Ja fa dos o tres anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s’ha fet evident l’enorme importàn-
cia del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això,  no 
s’ha acabat amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit han estat unes 
de les més afectades per la crisi. Però no ha estat l’únic: en conjunt, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones 
s’han agreujat. Segons l’últim informe del Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 20,6 % a Catalunya. 
Això es tradueix en què les dones cobren de mitjana uns sis mil euros menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris 
en tots els nivells formatius; només un 10 % de dones accedeix als llocs de direcció i gerència; són penalitzades en l’àmbit 
professional quan són mares, i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la 
pobresa i en un atemptat contra la seva independència personal. Des de les institucions s’ha de tenir present que és una 
qüestió fonamental i estructural i que s’han d’aplicar mesures polítiques.   

 Proposta destacada 
 · Impulsar accions locals per acabar amb la feminització de la pobresa. En aquest sentit, implementar polítiques 

per combatre la pobresa energètica que, de manera molt majoritària, afecten dones grans que viuen soles o famí-
lies monoparentals.
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 Mesures 
 · Aplicar polítiques de formació i ocupació que garanteixin la igualtat en l’accés de les dones a llocs de treball.
 · Prioritzar l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que incloguin criteris de paritat en les se-

ves juntes.

2. EQUITAT MENSTRUAL. SALUT MENSTRUAL PER A TOTES (ODS 3, 5)

  
   

Les dones menstruen una mitjana de trenta a quaranta anys de la seva vida. Per tant, la menstruació és present una bona 
part de la vida. Durant aquests anys, hauran de fer servir alguna mena de producte específic que el sistema no considera, 
encara avui, de primera necessitat i essencial. És per això que, aquests productes es converteixen en articles de luxe amb 
uns preus poc accessibles per al conjunt de la població menstruant.  

Segons dades de l’Idescat, el 23,3 % de les dones viuen sota el llindar de la pobresa. Això vol dir que unes dues o tres 
de cada deu dones tenen dificultats per accedir a productes de primera necessitat i, evidentment, per mantenir una 
bona salut menstrual. Un 23 % de la societat té dificultats per desenvolupar les activitats habituals amb normalitat du-
rant una setmana al mes, al llarg del cicle vital. Aquesta és una realitat sovint invisibilitzada degut, en gran mesura, al 
tabú existent al voltant de la menstruació. Es tracta d’un fenomen fisiològic que la meitat de la societat viurà i amb un 
fort impacte en el seu desenvolupament perquè no té opció a tria. Patir-la enfront de les persones que no la pateixen 
suposa un greuge comparatiu.

Donat que aspirem a viure en un municipi democràtic i socialment responsable, hem de ser capaces de dotar les persones 
que menstruen de tots aquells elements que necessitin per poder desenvolupar la seva vida en condicions d’igualtat. Des 
dels ajuntaments cal prendre mesures per combatre la inequitat menstrual amb polítiques específiques per a cada etapa 
de la vida. 

 Proposta destacada 
 · Impulsar polítiques locals que assegurin l’accés i la disponibilitat de productes menstruals a tots els espais de 

propietat pública (escoles, biblioteques, centres cívics, mercats, centres esportius, equipaments culturals, transport 
públic, etc.) 

 · Mesures: 
 · Impulsar un permís retribuït de menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores dels diferents ens pú-

blics locals. 
 · Adequar els lavabos per fer-los més còmodes per a l’ús dels diferents productes d’higiene menstrual.  
 · Impulsar una campanya comunicativa municipal per visibilitzar els llocs amables amb el cicle biològic de la 

menstruació. La campanya tindrà en compte els diferents col·lectius del municipi i buscarà normalitzar la menstrua-
ció com una part fonamental de la quotidianitat de la vida de les dones.

3. MUNICIPIS CORRESPONSABLES, CONCILIADORS I AMABLES
AMB LA VIDA I EL TEMPS (ODS 5, 8, 10)

      
Treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes, així com amb les administracions públiques. Defensem 
que el temps i el treball estiguin repartits amb equitat de gènere i que hi hagi una corresponsabilitat real entre dones i 
homes en les tasques associades al treball reproductiu. Des de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, creada i liderada per 
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Esquerra Republicana, s’estan engegant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les 
dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. Però cal que els mu-
nicipis esdevinguin els garants que els pares i mares puguin gaudir d’una vida social corresponsable —mares i pares que 
es divideixin amb igualtat les tasques de cura. És necessari pensar en horaris de les activitats públiques que convidin a la 
participació igualitària de dones i homes, espais de jocs per als infants en la via pública i els espais públics, transports mu-
nicipals que pensin en persones de totes les edats i amb tota mena de condicions: del cotxet infantil al caminador o cadira 
de rodes. Cal pensar i visibilitzar tota mena de famílies i que els nostres municipis siguin llocs on viure a totes les edats de 
la vida de manera agradable i en condicions d’igualtat. Els infants són la garantia de la vida dels pobles i les persones són 
la  sostenibilitat del nostre sistema social, cultural i econòmic. 

 Proposta destacada 
 · Promoure pactes del temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017, 

per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més ra-
cionals i saludables.

 Mesures 
 · Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions municipals a favor de models més eficients i més flexi-

bles per atendre les noves necessitats socials i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i 
benestar. En resum, assolir més i millor qualitat de vida endreçant els usos del temps.

 · Dissenyar un pla d’acció específic adreçat a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i abandonament: pla 
de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de gent gran. 

4. ERRADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (ODS 5, 10)

  
   

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem 
en plural perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència institucional i la violència vi-
cària són diferents expressions de la violència masclista, que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de com-
batre fins a erradicar-les. 

Els municipis han de ser espais segurs perquè les dones es desenvolupin de manera lliure. Els ajuntaments, han de treba-
llar perquè les empreses locals i entitats municipals es dotin d’eines de plans d’igualtat, protocols de prevenció i abordatge 
de l’assetjament i plans d’actuació de detecció de les violències masclistes a l’àmbit laboral i els espais d’oci.

També cal prioritzar una formació específica per al conjunt de professionals que puguin detectar o atendre víctimes de vi-
olència masclista i, de manera molt especial, per a les policies locals. 

I s’ha de vetllar per realitzar una planificació urbanística, del transport públic, de les activitats esportives i lúdiques perquè 
siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de la població en general. 

 Proposta destacada 
 · Lluitar per l’erradicació 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 5/2008, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
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 Mesures 
 · En cas de feminicidi a Catalunya, establir un recordatori i condemna a totes les formes de violència masclista a 

cada ple municipal posterior a l’esdeveniment, tal com es fa al Parlament de Catalunya.
 · Preveure mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista. 
 · Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: urbanisme, 

mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipa-
ments culturals, entre d’altres.

 · Donar suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció, detecció i repara-
ció de la violència masclista.

5. FORMACIÓ DEL PERSONAL MUNICIPAL I DE LA POBLACIÓ (ODS 4, 5, 10)

  
      

Per tal de garantir la correcta mirada de gènere en el disseny i la implementació de tota la política pública local, i aquella 
que sigui finançada amb recursos públics, es faran cursos generalistes i específics a tot el personal municipal. Tots els àm-
bits de l’ajuntament han d’incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat i relacions humanes.

També es vetllarà per un ús no sexista del llenguatge en l’atenció al públic i totes les comunicacions municipals, així com 
en l’ús d’imatges i dissenys destinats a la publicitat i comunicació institucional. 

 Proposta destacada 
 · Formar en perspectiva de gènere i prevenció de la violència masclista tota la plantilla municipal i molt especial-

ment el personal que treballa atenent les persones.

 Mesures 
 · Incentivar que es duguin a terme formacions a les empreses locals de l’àmbit privat, ja que considerem que és 

fonamental tenir les eines necessàries per prevenir, reaccionar, atendre i reparar les persones que són víctimes de 
violència masclista i d’assetjament sexual i per raó de sexe.

 · Crear una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista perquè puguin impartir tallers desti-
nats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el col·lectiu de gent jove.

 · Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza en les comunicacions internes i 
externes de l’ajuntament, evitant l’ús sexista del llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i els tre-
balladors i treballadores municipals.

6. COMBATRE LA PRESSIÓ ESTÈTICA I LA DISCRIMINACIÓ PER APARENÇA FÍSICA 
(ODS 5, 10, 12)

  
       

El sistema patriarcal en què vivim actualment, imposa els rols que les persones han de tenir a la societat i diferencia les 
característiques i actituds que han de tenir els homes i les dones. Aquest sistema, on impera la visió masclista del funcio-
nament i conviure social, perpetua els estereotips, les discriminacions de gènere i instaura un ideari físic que res té a veure 
amb la realitat. Per tal d’arribar a complir amb aquests cànons estètics, les persones viuen sotmeses a una pressió estètica 
que atempta contra el benestar físic i emocional. Aquesta pressió, que es dona en moltes situacions de la vida quotidiana, 
és major sobre les dones. Les hipersexualitza, les disciplina, les exposa i les fa sentir malament amb el seu cos. 
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La pressió estètica es dona a la publicitat, televisió, cinema, xarxes socials, botigues de roba, centres d’estètica, etc. Les per-
sones viuen exposades constantment a aquesta pressió estètica i normalitzen certs comportaments que d’ella se’n deriven 
discriminant durament les dones, al cap i a la fi.

La pressió estètica és una forma de violència contra les dones que cal combatre i erradicar. Cal una resposta política local, 
en la línia en què el Govern de la Generalitat, des de el Departament d’Igualtat i Feminismes, hi està posant el focus i do-
nant eines per combatre-la.

 Proposta destacada 
 · Adoptar acords sectorials amb el món del comerç local d’estètica, publicitat i moda, perquè la representació 

dels cossos sigui més diversa i s’ajusti molt millor a la realitat.

 Mesures 
 · Promoure una campanya de sensibilització als espais públics respecte a la diversitat física i l’acceptació dels 

cossos. 
 · Denunciar les diferents situacions de discriminació davant el Departament d’Igualtat i Feminismes.

LGTBI
Els municipis republicans, abanderats dels drets LGTBI+
Els municipis republicans han de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les discriminacions per raó d’ori-
entació afectiva i sexual, identitat i expressió de gènere, i han de treballar per garantir a totes les persones el dret a viure 
plenament lliures de violències i opressions als seus barris, viles i pobles. Per això és important incorporar la perspectiva 
de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’agenda política del municipi i en l’acció política municipal.

Per fer-ho, cal donar suport des del municipi al teixit associatiu, posar en marxa equipaments i serveis específics, incentivar 
la formació, i dur a terme mesures per lluitar contra les discriminacions implementant totes les eines a l’abast, com la Llei 
11/2014, contra l’LGTBI-fòbia, o la Llei 19/2020, per la igualtat de tracte i no-discriminació.

1. LES POLÍTIQUES LGTBI+, EN PRIMERA LÍNIA (ODS 5, 10)

  
   

Les polítiques municipals LGTBI+ han d’impregnar el conjunt d’actuacions que es duen a terme des del consistori amb 
l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa un benefici 
per al conjunt de la societat. I per garantir aquesta transversalitat necessitem situar aquestes polítiques en el centre de 
l’acció de govern.

 Proposta destacada 
 · Creació de regidories de polítiques LGTBI+
 · Crearem una regidoria específica encarregada d’impulsar les polítiques locals en matèria de diversitat afectiva, se-

xual i de gènere, sobretot en municipis mitjans i grans. En municipis menors, incorporarem la matèria LGTBI+ a les 
regidories d’Igualtat o d’Atenció a les Persones, o a la que tingui un caire més transversal, i proposarem que els con-
sells comarcals comptin amb una àrea LGTBI que doni suport al territori.
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 Mesures 
 · Elaborar el pla local LGTBI+ del municipi, i la constitució d’una comissió interdepartamental municipal per garan-

tir-ne la implementació i avaluació. 
 · Incorporar la perspectiva LGTBI+ als principals plans i programes municipals, per tal de garantir la transversa-

litat d’aquestes polítiques. 
 · Crear consells municipals de participació adreçats al col·lectiu LGTBI+ del municipi (en municipis mitjans i grans).
 · Donar suport, fomentar i dinamitzar l’associacionisme LGTBI+ del municipi. 
 · Commemorar, des de l’ajuntament, diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI+ com ara el 17 de maig (Dia 

Internacional contra l’LGTBI-fòbia), el 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTBI), el 19 de febrer (Dia contra l’L-
GTBI-fòbia a l’Esport) o els dies de les visibilitats —31 de març (trans), 26 d’abril (lèsbica), 14 de juliol (no-binària), 23

 · de setembre (bisexual), 26 d’octubre (intersexual). I ho farem a través d’actes institucionals, amb la col·locació de la 
bandera LGTBI als balcons dels ajuntaments o llocs emblemàtics del municipi, de l’aprovació de mocions i declara-
cions o d’activitats públiques.

 · Garantir una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere, tant pel que 
fa a la comunicació corporativa del consistori com als mitjans de comunicació locals (ràdios i televisions municipals). 
Procurarem, en els actes públics del municipi, la visibilització de persones del col·lectiu LGTBI. 

 · Garantir que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la diversitat familiar i d’identitat de 
gènere.

 · Afavorir polítiques comercials i turístiques adreçades a les persones LGTBI en els pobles i ciutats on hi hagi ac-
tivitat econòmica d’aquestes característiques. Així mateix, des de l’Administració local, assegurarem la inclusivitat i 
la no-discriminació dels establiments turístics.

2. LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS, UNA PRIORITAT (ODS 5, 8, 10)

  
      

Des dels municipis hem d’impulsar accions valentes i decidides per erradicar la violència envers les persones LGTBI+. Cal 
atendre i acompanyar les víctimes de l’LGTBI-fòbia, alhora que treballem per eliminar les desigualtats, comportaments i 
actituds discriminatòries, i les estructures cisheteronormatives encara presents a l’Administració i la societat, amb totes 
les eines a l’abast.

 Proposta destacada 
 · Servei d’Atenció Integral a les Persones LGTBI+
 · Impulsarem l’obertura d’un servei d’atenció integral (SAI), com a equipament de referència a l’hora d’informar i as-

sessorar les persones LGTBI+, i per poder acompanyar i atendre aquelles que hagin patit alguna discriminació per 
motius d’orientació afectiva, sexual o identitat de gènere (per a municipis de més de vint mil habitants). En els mu-
nicipis menors de vint mil habitants i que no en disposin, sol·licitarem la prestació del servei des del SAI comarcal. 

 Mesures 
 · Impulsar accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI+, molt especialment el 

que atén el públic i la policia municipal. Informarem tot el personal de l’Administració local del protocol del deure 
d’intervenció que els obliga a actuar en cas de LGTBI-fòbia, així com reforçar la coordinació amb altres instàncies 
per respondre de manera efectiva davant els delictes d’odi.

 · Dur a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia, la transfòbia i el bullying LGTBI-fòbic als 
centres educatius del municipi. 

 · Realitzar accions orientades a combatre la discriminació en l’àmbit laboral per orientació afectiva, sexual o 
identitat de gènere. 
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 · Impulsar accions o programes municipals adreçats a la inserció laboral de les persones trans, en coordinació 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 · Fer accions orientades a prevenir l’LGTBI-fòbia en l’àmbit de l’esport.
 · Emprendre accions orientades a prevenir l’LGTBI-fòbia en l’àmbit de la gent gran (especialment pel que fa a 

residències i casals de gent gran).
 · Vetllar perquè les biblioteques del municipi incorporin fons documental i material sobre diversitat sexual i de 

gènere.
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Transformació verda

Vivim en un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet. Davant d’aquesta circumstància, els 
Països Catalans tenim el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsa-
ble que garanteixi els drets de les generacions futures.

Els ajuntaments republicans implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i integral que permeti 
compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de qualitat. Apostarem decididament per la 
sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i 
l’autoconsum prioritzant també l’estalvi i eficiència , promourem la nova cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una 
política integral de gestió del territori.  

Medi ambient
Municipis de desenvolupament sostenible
La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que esdevé un autèntic 
full de ruta per a l’acció política. La sostenibilitat no és una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des 
d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de 
vida, la justícia social i el benestar de la ciutadania sense posar en risc les oportunitats de les generacions futures.

Cada poble i cada ciutat s’ha de veure com a part d’un sistema agrourbà i ambiental en interacció, i aquest punt de vista 
ha de regir el nostre plantejament a l’hora de dissenyar ciutats i pobles que contribueixin a un nou model de desenvolu-
pament orientat a la millora constant de la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquest sentit, els municipis, com a primer esglaó en l’organització social i política i com a part constituent bàsica del 
país, han d’afrontar un seguit de reptes que no només tenen a veure amb reivindicacions de conservació dels espais na-
turals o basades en un ideal romàntic de manteniment del patrimoni natural o de l’equilibri territorial, que també, sinó que 
són reptes que venen determinats per factors estructurals del nostre model socioeconòmic i que afecten de manera pa-
lesa el territori, la qualitat de vida i la disponibilitat dels recursos immediats, fins a posar en dubte la viabilitat del funcio-
nament actual.

Ja no és qüestió de “comptabilitzar” desenvolupament i sostenibilitat; es tracta que, en ple segle xxi, ja no podem separar 
la idea de desenvolupament de la de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal actuar localment en conseqüència. Des dels 
ajuntaments, Esquerra Republicana assumeix el repte que la sostenibilitat —en tots els sentits— formi part del desenvo-
lupament integral de pobles, viles i ciutats del nostre país, amb total coherència i responsabilitat.



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA62 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

Per un desenvolupament local sostenible
Els municipis republicans han de traçar estratègies de desenvolupament local sostenible que han d’anar més enllà de la 
durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han d’inte-
grar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a l’assoliment d’un 
model de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables.

Ens proposem crear les condicions necessàries per aconseguir una economia verda i circular, amb la implementació de 
processos de gestió innovadors per al reaprofitament dels recursos i la transformació dels residus, amb una aposta clara 
per l’ecodisseny i fomentant la producció local i el consum de proximitat i de quilòmetre zero. Un desenvolupament sos-
tenible en el que serà clau establir una estratègia de cooperació entre administracions locals, agents econòmics i ciutada-
nia per fer-lo possible. 

Mitjançant el planejament general, l’entorn natural i els espais agraris s’han d’integrar a la vida dels pobles, barris i ciutats, fent 
així més plausible una interrelació humana més propera amb els espais naturals, a partir de la proliferació de corredors naturals 
i incorporant l’espai agrari com un element més de la trama urbana, dotant aquests espais de la rellevància que es mereixen.

Els nostres pobles, barris i ciutats estan inserits en un ecosistema —conreus, pastures, boscos i espais fluvials—, del qual 
s’han de proveir d’aigua, energia i aliments. En aquest sentit, cal entendre el concepte smart de forma holística i integrar el 
nou concepte de rural intel·ligent (smart rural) per avançar vers un territori veritablement intel·ligent amb un desenvolu-
pament sostenible, democràtic, cooperatiu, de proximitat i amb complicitat amb el territori. 

1. ACCIÓ ENVERS L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I L’ESCALFAMENT GLOBAL (ODS 4, 7, 13)

  
      

Davant de l’emergència climàtica cal impulsar una transformació ecològica que implica una autèntica revolució de l’actu-
al model de vida per descarbonitzar l’aire. Un canvi global que asseguri la sostenibilitat ambiental per viure en un planeta 
més net i gaudir d’una vida saludable. 

Per fer front a l’escalfament global, els municipis republicans han de corresponsabilitzar-se dels efectes que tenen les se-
ves emissions contaminants i prendre mesures per reduir-les i millorar la qualitat de l’aire. L’escalfament global no és ex-
clusivament un problema ambiental; també ho és a nivell social i econòmic. Aquesta incidència aflora i seguirà aflorant i 
esdevé una qüestió cabdal que afecta tots els àmbits de la vida: salut, biodiversitat, model econòmic, mobilitat, comerç, so-
birania alimentària, accés a l’aigua i als recursos naturals, infraestructures, etc.

Cada vegada més l’emergència climàtica incidirà en les polítiques mundials, nacionals i locals. És per això, que des dels mu-
nicipis republicans cal implicar-se  en l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) i corresponsabilitzar-se 
en el desplegament de la Llei de canvi climàtic per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

La reducció prevista per a l’any 2030 és del 40 % respecte a l’any base (1990), del 65 % per al 2040 i del 100 % per al 2050. 
Cal aconseguir reduir tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi cli-
màtic, afavorir la transició cap a un model neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i, alhora, transformar el 
model de producció i accés als recursos naturals i energètics.

En aquest sentit, l’augment de la mobilitat tant de persones com, especialment, de mercaderies ha estat un fet exponencial 
en els darrers anys que, a més de representar un increment d’emissions en el sector més crític, presenta problemes de mo-
bilitat, congestió, accidentalitat i, fins i tot, sobre la salut de les persones, com ja passa a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Per això, la lluita per un medi de qualitat ha de ser una constant en les polítiques locals d’Esquerra Republicana.
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 Proposta destacada 
 · Establir una estratègia municipal cap a la contaminació atmosfèrica zero emmarcada dins de l’Estratègia 

Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) per promoure plans d’actuació i implicar els sectors socials i agents 
econòmics.  

 Mesures 
 · Promoure la pacificació i la progressiva disminució del trànsit prioritzant el transport públic i l’ús de la bici-

cleta. Cal millorar consegüentment el transport públic, les zones per a vianants dels centres urbans, proliferar carrils 
bici segregats, implementar aparcaments dissuasius, limitar el trànsit en dies amb contaminació, etc.

 · Promoure l’ús dels vehicles i patinets elèctrics afavorint la instal·lació de punts de recàrrega i una xarxa adequa-
da de carrils segregats per a l’ús del patinet elèctric.

 · Potenciar les illes de vianants, així com els eixos cívics i integradors, i, simultàniament, els plans de dotació d’apar-
caments en el mateix perímetre perquè afavoreixin el comerç urbà, tant al centre com a totes les àrees urbanes, amb 
una presència destacada de l’activitat comercial.

 · Tenir en compte criteris de caràcter bioclimàtic per millorar els espais verds urbans: sòls permeables, arbrat 
autòcton, minimització de superfícies pavimentades, etc.

 · Impulsar refugis climàtics en equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions 
de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.

 · Promoure les implantacions industrials i productives baixes en emissions de carboni.
 · Generalitzar l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la instal·lació de pantalles acústi-

ques —naturals o artificials— en punts problemàtics de la ciutat.     

Educar en la sostenibilitat
 · Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la nostra quotidianitat, ori-

entant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personals de la ciutadania.
 · Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del coneixement del pa-

trimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, etc.
 · Promoure un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania, pre-

ferentment centrat en l’energia i el seu ús.
 · Acostar la ciutadania al coneixement d’activitats que tenen lloc en el medi natural però que sovint són poc 

conegudes: la pesca marítima comercial, el pasturatge, els agents rurals, etc.

2. UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI (ODS 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15)

  
              

Des d’Esquerra Republicana propugnem una nova cultura del territori basada en la integració al medi natural, l’ús eficient 
i sostenible dels recursos i la preservació de la biodiversitat, una visió integral i equilibrada del territori que ha de fer com-
patible els seus usos amb el respecte al medi ambient. 
 
Els Països Catalans han patit en les darreres dècades un consum accelerat de sòl que ha comportat la degradació medi-
ambiental d’àrees extenses —especialment a les regions metropolitanes, al litoral i en determinades zones de l’interior— i 
ha consumat un model insostenible del territori que cal intentar revertir en la mesura del possible.

Els municipis republicans han d’apostar per un desenvolupament urbanístic amb integració al medi natural i que vetlli per 
preservar els espais agrícoles i naturals que encara queden. La planificació engegada amb l’elaboració dels plans territo-
rials parcials ajudaran a atenuar aquesta depredació del sòl, però encara estem lluny d’haver assolit els mínims necessaris 
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per a una ordenació racional del territori. Probablement hi ha sòls urbanitzables que caldria desclassificar, sobretot si es 
té en compte la discussió oberta el 2014 davant els tribunals sobre si és possible mantenir un sòl urbanitzable sense pla 
parcial com a sòl subjecte a l’efecte de l’IBI. 

A més, la dependència no resolta de les economies dels ajuntaments respecte del fet constructiu no fa més que posar 
en risc la viabilitat de les hisendes locals i deixa el territori a expenses del grau d’endeutament de les arques municipals. 

Una planificació sostenible i equilibrada (ODS 3, 11, 14, 15)

  
        

Els municipis republicans han de promoure una planificació sostenible i equilibrada del territori essent molt estrictes en 
l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant fins i tot quan, més enllà de l’estricta obligació legal, sigui recomanable 
subjectar un pla o projecte a avaluació ambiental per voluntat política.

 Proposta destacada 
 · Promoure una planificació urbanística sostenible que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el pai-

satge, els espais protegits, les capacitats productives del sector primari i de la indústria de transformació derivada 
de la producció agroalimentària.

 · Impulsar una planificació equilibrada que harmonitzi els usos humans, la funcionalitat i el patrimoni natural 
que garanteixi un medi local —urbà o natural— de qualitat, i que esdevingui un pol d’atracció d’activitats de qualitat.

 Mesures 
 · Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais naturals, agraris i forestals i l’espai construït, espe-

cialment aprofitant els cursos fluvials i rieres, i elaborar plans de gestió i preservació dels espais oberts amb interès 
ecològic o paisatgístic.

 · Recuperar els cursos fluvials i façanes marítimes amb criteris d’integració territorial, connexió biològica i de re-
cuperació i protecció dels ecosistemes.

 · Apostar per un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb uns centres urbans forts i 
cohesionats i ben relacionats amb els barris.

 · Ordenar les hortes marginals per dignificar-les i que esdevinguin un element enriquidor del paisatge periurbà i 
de reconnexió camp-ciutat.

 · Promoure la creació d’horts urbans.
 · 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 grans masses forestals, i crear zones de diferents 
usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals (cal tenir en compte que això només es pot dur a terme 
en boscos de titularitat pública. Pel que fa a les urbanitzacions, la majoria es troben envoltades de masses forestals 
de propietat privada). 

 · Treballar per trobar la plena integració entre la protecció del territori i l’activitat del sector primari, perquè 
interactuïn i es reforcin mútuament i no a l’inrevés, com sovint passa.

 · Establir estratègies de desenvolupament local en tots els sectors a partir de la presència de figures de protec-
ció de cada territori. La ciutadania ha d’acabar considerant la protecció del territori com una oportunitat única de 
desenvolupament.

 · Fomentar l’extensió territorial dels acords de custòdia del territori, tant en àmbits protegits com en no protegits, 
tant en àmbits agrícoles i forestals com en àmbits fluvials i marins.
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L’espai agrari per enfortir el sector agrícola i ramader (ODS: 2, 7, 12, 13, 15)

  
          

L’espai agrari ha de ser considerat un element estratègic per al país des del punt de vista econòmic, social, mediambiental 
i d’equilibri territorial que ha de permetre enfortir el sector agrícola i ramader i avançar cap a un model de consum respon-
sable i de proximitat i de sobirania alimentària.

 Proposta destacada 
 · Elaborar un mapa dels espais agraris del municipi, en el qual el proveïment alimentari pot ser una peça clau i 

en el que cal potenciar la intermediació pública dels bancs de terres, tant de grans extensions com de petita horta. 

 Mesures 
 · Impulsar els parcs agraris, els parcs rurals i els espais agraris, com ara els parcs agraris del Baix Llobregat i de 

Gallecs, el parc rural del Montserrat o l’espai agrari de la Baixa Tordera. Hem de reconèixer la terra com un bé a 
protegir.

 · Promoure àrees de protecció agrícola i ramadera local, no com a reserves agràries sinó com a veritables motors 
de producció de productes locals de qualitat.

 · Fomentar l’agricultura periurbana.
 · Fomentar l’agricultura integrada, adaptada a les característiques del territori i que minimitzi la dependència 

hídrica i dels productes fitosanitaris, que permetrà revalorar els productes autòctons i dels seus transformats.
 · Impulsar l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la gestió dels espais rurals.
 · Potenciar les cooperatives de consum de proximitat dins dels municipis.
 · Potenciar les cadenes curtes de comercialització dels productes agraris i el consum de productes de proximitat 

que permetin valoritzar els espais agraris, recuperar els paisatges en mosaic i augmentar la resiliència dels boscos 
davant el canvi climàtic i els grans incendis forestals.

 · Fomentar estratègies de promoció i comercialització que converteixin el mercat interior en el principal mercat 
dels productes autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic local.

 · Promoure i rellançar fires i cicles gastronòmics, així com la participació del municipi en la promoció local i comar-
cal, etc.

 · Promoure l’establiment de denominacions locals protegides i de segells de qualitat agroalimentària i ambiental 
en l’àmbit local i supramunicipal.

 · Impulsar una normativa estricta pel que fa a l’etiquetatge i la informació a les persones consumidores, especi-
alment pel que fa als transgènics.

 · Establir uns plans locals de gestió forestal sota els criteris de la sostenibilitat, la biodiversitat i l’eficiència, molt es-
pecialment en els municipis amb predomini de forests comunals.

 · Impulsar la reintroducció de la masoveria a les zones amb més abandonament agrícola, sota criteris d’innovació 
en la gestió agroambiental i en la singularitat i excel·lència dels productes obtinguts.

 · Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia tradicional, especialment en la gestió fores-
tal i d’espais protegits.

 · Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió urbanística i els nous usos 
urbans.

 · Fer un seguiment de les activitats intensives ramaderes que puguin tenir un impacte negatiu sobre els recur-
sos hídrics locals.

 · Promoure sistemes eficients en el reg.
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El patrimoni natural i cultural, valor i singularitat del municipi (ODS 5, 11, 13)

  
      

El medi natural de cada municipi, i el patrimoni rural i històric que s’hi integra, és un bé a preservar i a protegir no només 
des del punt vista mediambiental sinó també cultural, social i econòmic, dotant cada municipi d’identitat pròpia i de valor 
singular per promoure l’activitat turística, esportiva i de lleure.  

 Proposta destacada 
 · Vetllar per la protecció i manteniment del patrimoni natural, cultural i agrari del municipi com a element que 

configura la identitat local i la potenciar-lo com a generador d’atractiu turístic i d’activitat econòmica.

 Mesures 
 · Recuperar i mantenir la xarxa de camins rurals tradicionals i el patrimoni cultural associat.
 · Recuperar el traçat dels antics camins rals de recorregut intermunicipal per promoure usos turístics, esportius i 

de lleure.
 · Recuperar els antics traçats de carrilets o similars i la seva infraestructura.
 · Promoure els itineraris i centres d’interpretació, de natura i els històrics i d’interès etnològic. També fomentar els 

circuits per donar a conèixer els productors i productores d’aliments i productes agraris singulars.
 · Promoure activitats de lleure respectuoses amb el medi pels recorreguts històrics i el patrimoni cultural del 

municipi.
 · Promoure els acords de custòdia del territori, per implicar tots els agents —fins i tot externs— en la gestió i mi-

llora dels espais agraris i el medi local.
 

3. MUNICIPIS REPUBLICANS CAP AL RESIDU ZERO (ODS 7, 9, 11, 12, 13)

  
         

Els municipis republicans han de treballar amb una estratègia de gestió de residus que aposti pel residu zero amb la im-
plementació de sistemes d’economia circular per a una transformació dels residus amb ecodisseny i processos de gestió 
innovadors, que permeti deixar d’utilitzar models obsolets i contaminants com les incineradores de residus.

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, especialment pel 
que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. L’estratègia de residu zero persegueix, d’una ban-
da, produir cada cop menys residus i, de l’altra, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle 
d’aprofitament. En aquest context, els municipis —i, per delegació, els consells comarcals— són una peça clau per acon-
seguir avançar cap a aquests objectius.

Esquerra Republicana propugnem l’elaboració d’un pla amb els recursos adients, que permeti apostar decididament per 
una transformació dels residus en recursos dins d’una clara visió i implantació de sistemes d’economia circular.

 Proposta destacada 
 · Impulsar un pla local per al residu zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local, que incorpori 

els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per l’ecodisseny, posant èmfasi en la prevenció en 
lloc de la gestió i el tractament, i fent que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a re-
duir els productes que no són viables d’integrar un altre cop en el medi o transformar en un nou producte o energia.
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 Mesures 
 · Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no malbara-

tadors de recursos —cabàs, bossa del pa, etc.
 · Impulsar els sistemes de retorn d’envasos i productes usats, d’acord amb la responsabilitat ampliada del pro-

ductor (fabricant), especialment per als productes no reparables, ni reutilitzables, i per a les restes de productes de 
difícil gestió i/o perillositat.

 · Estendre els sistemes exitosos de recollida selectiva que Esquerra ja ha aplicat a diversos municipis capdavan-
ters de Catalunya.

 · Establir un model de recollida de residus sostenible en tot el seu cicle de vida, prioritzant l’aprofitament eco-
nòmic i el reciclatge.

 · Promoure campanyes locals per a l’eliminació de les bosses de plàstic, a tots els àmbits del municipi.
 · Impulsar la simbiosi industrial, en una acció coordinada entre Administració local i empreses fabricants, per al 

reaprofitament de residus de processos manufacturers entre empreses per allargar el seu cicle de vida. 
 · Impulsar la creació de plataformes mixtes entre empreses productores, universitats i empreses gestores de resi-

dus, per tal d’afavorir la innovació i l’economia circular.
 · Promoure el consum responsable per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques de 

reciclatge.
 · Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, de-

volució i retorn d’envasos. Facilitarem la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.
 · Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica dels residus, prioritzant l’aprofitament material i dis-

minuint a poc a poc l’aportació a abocadors.
 · Implementar un pla específic de millora de l’eficiència dels sistemes de gestió de residus urbans (segregació 

en origen, recollida selectiva, gestió d’ecoparcs i de tractaments finalistes), per tal d’incrementar significativament 
els radis de recuperació i reciclatge. Es valorarà la implantació total o parcial de sistemes o combinació que funcio-
nen amb èxit en altres països del nord d’Europa, sempre tenint present la necessitat d’adaptació a les característi-
ques de la cultura i del nostre territori i amb la realització de proves pilot en municipis representatius.

 · Implementar un pla específic integral per a la gestió de residus d’origen animal, com per exemple els purins i 
el seu potencial de generar gas renovable.

 · Impulsar una veritable compra pública verda que promocioni models de negoci relacionats amb la servitització 
(producte-servei) de manera que les empreses facturin per un estoc de béns present en l’economia i no per la fre-
qüència de la seva renovació.

 

4. APOSTAR PER LA NOVA CULTURA DE L’AIGUA (ODS 6, 9, 11, 13, 14)

  
         

Els municipis republicans han d’apostar per un ús més eficient dels recursos naturals, com l’aigua, fent-ne una explotació 
racional i equilibrada territorialment, garantint un subministrament mínim i recuperant els aqüífers i els cabals ecològics.
L’aigua és un bé preuat i escàs; en un país mediterrani és un recurs limitat. Aquesta evidència ja s’ha pogut corroborar 
amb períodes de sequera severa, que han posat en tensió el sistema d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situ-
ació amb falses i costoses solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més eficient i menys costosa possible.

 Proposta destacada 
 · Impulsar plans de conservació en tots els usos de l’aigua, tant en àmbits urbans com agrícoles i industrials. Els 

plans de conservació de l’aigua permeten reduir les necessitats d’aigua subministrada, mitjançant metodologies es-
tandarditzades, a través de mesures de conservació i eficiència, actuant en tots els àmbits, tant el de l’oferta (efi-
ciència en el transport i distribució de l’aigua) com el de la demanda (ús racional dels consums dels usuaris). Així, 
inicialment, cal incorporar el principi de la conservació de l’aigua i avançar en l’establiment d’objectius d’eficiència i 
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conservació d’aigua per als organismes proveïdors i/o consumidors d’aigua tant urbans com agrícoles en el tercer 
cicle de planificació hidrològica del districte de la conca fluvial de Catalunya corresponent (2022-2027), que actual-
ment està elaborant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

 Mesures 
 · Establir un sistema de gestió del cicle de l’aigua que garanteixi les inversions necessàries, que sigui sostenible 

econòmicament, que eviti el monopoli privat, que tendeixi a la gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al 
recurs per a tothom i asseguri l’adequada conservació de les masses d’aigua.

 · Impulsar la redacció d’un pla municipal de sequera per fer front a aquest fenomen, aplicant sistemes d’eficiència 
i estalvi, cercant fonts alternatives d’aigua i la recuperació d’aqüífers.

 · Potenciar la jardineria urbana de baix consum d’aigua o xerojardineria.
 · Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el veïnat —filtres d’aireig d’aigües, 

cisternes de doble descàrrega...
 · Elaborar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’actituds.
 · Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com la de les piscines públiques.
 · Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels recursos hídrics locals.
 · Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges, així com la doble xarxa de plu-

vials en les noves promocions urbanístiques.
 · Estudiar la possibilitat de la gestió pública del servei d’abastament.
 · Fomentar la instal·lació de comptadors per als diferents usos i realitzar un seguiment exhaustiu de les infraestruc-

tures del servei d’abastament per disminuir les pèrdues d’aigua de la xarxa de distribució.
 · Fomentar la constitució de comissions (en cas de municipis que ho gestionin directament) o nomenar persones 

independents i professionals en els consells d’administració de les empreses municipals per implicar el teixit civil en 
la gestió d’un bé com és l’aigua i millorar la governança del servei.

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

 · Establir i desenvolupar un pla per a la recuperació dels aqüífers contaminats, per tal de recuperar part dels re-
cursos hídrics naturals.

 · Fomentar i impulsar la implantació de noves tecnologies més eficients a les petites i mitjanes empreses, promou-
rem la cooperació i el compartir infraestructures, especialment en el cas de polígons industrials.

 · Promoure en l’àmbit industrial de les grans empreses el concepte de petjada hidràulica, impulsant la implanta-
ció de ràtios comparatives d’eficiència del cicle de l’aigua en els processos per sectors amb el reconeixement d’algun 
tipus de distintiu per l’excel·lència.

 · Fomentar la minimització i l’ús intel·ligent en el consum d’aigua a les llars, impulsant les iniciatives d’innovació 
tecnològica en la millora de l’eficiència.

 · Impulsar l’optimització energètica i de generació de residus en tot el cicle de l’aigua, mitjançant l’impuls de no-
ves tecnologies i processos innovadors, especialment en el cas de les depuradores urbanes.

 

Energia
Municipis amb energia 100 % renovable, democràtica i de proximitat
La transformació verda ha de ser una de les grans apostes dels municipis republicans en la que hem de transitar cap a un 
model energètic renovable, democràtic i de proximitat amb complicitat amb el territori i que garanteixi a tota la ciutadania 
l’accés a l’energia a preus assequibles. Una transició energètica que ens ha de permetre assolir els compromisos internaci-
onals sobre l’emergència climàtica i complir amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Esquerra Republicana, com a partit ecologista i transformador, estem treballant des de fa temps per la transició energètica 
en totes les administracions on tenim responsabilitats de govern, ara especialment des del Departament d’Acció Climàtica 
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de la Generalitat de Catalunya, el qual ha impulsat, amb la modificació del decret de les renovables, la implantació de les 
energies renovables arreu del país amb criteris de proximitat, democratització i complicitat del territori. 

Els municipis republicans també hi han estat treballant posant en marxa múltiples iniciatives, com ara fent front comú dels 
ajuntaments davant Endesa per evitar els talls a les llars vulnerables, l’impuls de comunitats energètiques locals o la ins-
tal·lació de comptadors socials per a garantir els subministraments bàsics. 

La transició energètica cap a les energies renovables és una autèntica revolució del model de vida que vivim. Els munici-
pis republicans han d’avançar cap un model d’energia 100 % renovable, de major eficiència, que fomenti el cooperativisme 
i l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure de monopolis i amb uns 
preus justos, que garanteixi l’accés a l’energia a tota la ciutadania.

1. MUNICIPIS ENERGÈTICAMENT EFICIENTS (ODS 7, 11, 12)

  
      

La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model. En primer lloc, en la producció de l’energia, subs-
tituint els combustibles fòssils per fonts renovables i locals en compliment dels objectius de la Unió Europea en matèria 
d’energia. En segon lloc, i des dels governs locals, encara més important, en la forma d’utilitzar i gestionar l’energia, tant en 
el terreny públic com privat, tant en l’àmbit residencial i comercial com industrial.

Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és avaluar i ser conscients del consum energè-
tic del país, desbocat tant en termes relatius com absoluts, que ens ha portat a un gran malbaratament d’energia amb un 
elevat consum per capita. Tot això, amb un 95 % de dependència de l’exterior (importació de combustibles fòssils, petroli, 
gasolines i gas fòssil), és econòmicament desastrós.

 Proposta destacada 
 · Elaborar un pla local de millora i estalvi energètic del municipi, auditar les despeses energètiques dels pressu-

postos municipals en matèria de subministraments, fixar objectius d’emissions, eficiència i renovables a curt i mitjà 
termini i fomentar la introducció de mesures de foment, i incentivació en els sectors privats, com ara auditories ener-
gètiques gratuïtes, bonificacions fiscals i subvencions. 

 Mesures 
 · Digitalització de l’energia amb la implementació de les xarxes elèctriques de distribució intel·ligents (smart grids).
 · Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i completarem l’adapta-

ció a la Llei de contaminació lumínica.
 · Promoure la instal·lació de cobertes biosolars, que combinin les zones verdes i la producció d’energia solar 

fotovoltaica.
 · Disseny dels nous edificis públics de consum gairebé zero (nZEB), és a dir, amb criteris ambientals —bioclimà-

tics i de funcionalitat. 
 · Promoure modificacions en les instal·lacions municipals per anar incorporant criteris d’eficiència energètica i 

renovables.
 · Impulsar un programa per a la rehabilitació energètica, especialment de les llars més vulnerables.
 · Fomentar la instal·lació de punts de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics, tant en apartaments públics 

com privats, amb normativa i subvencions.
 · Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles elèctrics.  
 · Formació de personal tècnic (especialment de les administracions locals) que pugui efectuar tasques en relació 

amb la transició energètica. També impulsarem plans d’ocupació local i/o farem convenis amb els àmbits implicats, 
per tal d’afavorir la preparació del sector.
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2. MUNICIPIS 100 % RENOVABLES (ODS 7, 13, 15)

  
     

Des dels municipis republicans han d’impulsar la transició energètica cap a un model energètic 100 % renovable el 2050. 
Arribar a aquest horitzó es tècnicament possible i socialment necessari, amb els següents criteris:

a) Passar d’una elevada dependència exterior (75 %) a una baixa dependència exterior fins a assolir la sobirania energètica.
b) Passar d’una estructura vertical (en què una empresa agrupa totes les activitats del mercat energètic) a una estruc-

tura horitzontal.
c) Canviar d’una generació centralitzada (poques centrals i molt potents) a una de descentralitzada, de quilòmetre zero i neta.
d) Transformar un model rígid (el consumidor no pot abocar energia a la xarxa) en un model flexible i adaptable.
e) Passar d’un mercat concentrat (molt pocs operadors) a un mercat cooperatiu.
f) Posar fi a les inversions en grans projectes sobre el territori i apostar per unes inversions diversificades i menys 

agressives que prioritzin els espais antropitzats.
g) Posar fi a una fiscalitat desincentivadora en què no es premien les bones pràctiques per poder aplicar una fiscalitat 

sostenible.

 Proposta destacada 
 · Promoure la creació de comunitats energètiques locals, així com la iniciativa privada a nivell local per a la producció 

d’energia distribuïda, és a dir, a escala mini i comercial, i l’aplicació de criteris i tecnologies de la gestió intel·ligent de xarxes.

 Mesures 
 · Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les potencialitats de cada municipi, prio-

ritzant l’aprofitament solar, eòlic, la biomassa i, allà on s’escaigui, de la geotèrmia.
 · Posar en marxa una oficina local de transició energètica, a totes les comarques i a totes les poblacions de més 

vint mil habitants, per tal d’assessorar a la ciutadania i a les petites i mitjanes empreses sobre la reducció de costos 
energètics, energies renovables i rehabilitació energètica d’edificis.

 · Fomentar la incorporació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica a les llars i a les empreses, mitjançant subven-
cions directes o bonificacions de l’impost d’obres, IBI i IAE, i altres mesures d’estalvi energètic als edificis construïts.

 · Promoure els parcs eòlics i/o de captadors solars en terrenys o instal·lacions públiques, promovent especialment 
la participació ciutadana en la inversió local.

 · 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.

 · Promoure l’energia de biomassa mitjançant la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals i 
estudiar la viabilitat de petites centrals de biomassa per a producció de calor o mixta elèctrica/calor.

 · La biomassa i els captadors solars ja són un clar generador d’economia local i supramunicipal. En tenim exemples 
clars on s’han implicat tots els agents (treballadors i treballadores, propietaris i propietàries, i administracions) i que 
generen riquesa i treball. Cal, doncs, un compromís clar des dels governs locals (ajuntaments, mancomunitats, con-
sells comarcals, diputacions) i posar els recursos i incentius perquè es puguin impulsar.

3. DRETS ENERGÈTICS I DEMOCRATITZACIÓ DE L’ENERGIA (ODS 1, 5, 7, 12)

  
         

La transició energètica, no es tracta només de substituir les fonts d’energia més brutes per unes de més netes, sinó que es 
tracta també d’una autèntica revolució del model energètic. Es tracta de passar d’un model obsolet basat en els interessos 
de grans oligopolis energètics a un model innovador que democratitzi el mercat de l’energia posant la ciutadania al centre, 
essent corresponsables de la seva generació, consum i emmagatzematge. 
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Aquest model s’està impulsant des de les institucions, però l’acció republicana també té un paper clau a través de l’acció 
social, el cooperativisme i la corresponsabilitat ciutadana. Els moviments socials tenen un paper clau per prendre consci-
ència del poder que tenim com a ciutadania i empoderar-nos com a persones consumidores per un consum responsable.
Des d’aquesta perspectiva, des del món local cal recolzar totes les iniciatives per democratitzar el mercat, afavorint l’auto-
generació, el cooperativisme de producció i consum, la gestió pública de l’energia i les comunitats energètiques locals. Tot 
plegat de cara a consolidar un mercat energètic 100 % renovable, democràtic i de proximitat. 

Des dels municipis republicans cal treballar per garantir l’abastiment energètic a tota la ciutadania, especialment fent front 
a les situacions de vulnerabilitat i pobresa energètica. Des de la perspectiva dels drets socials, la pobresa energètica és 
un dels grans reptes actuals. Moltes famílies no poden pagar les factures i corren el risc de tenir un tall de subministres. 
També ens trobem cada vegada més famílies que viuen en condicions d’ocupació sense comptadors energètics per no 
disposar de contracte de lloguer.

La Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, va 
significar un pas endavant en la regularització del comportament de les companyies en relació amb la vulnerabilitat 
energètica, creant un protocol d’avís d’aturada de talls que permetia als serveis socials disposar d’un sistema per tal 
d’evitar-los i obria la porta a reflexionar sobre la necessitat de garantir els subministraments bàsics a totes les famílies 
en situació de vulnerabilitat.

 Proposta destacada 
 · Instal·lació de comptadors socials d’electricitat. Ens caldrà veure com fructifica l’acord entre la Generalitat i 

Endesa, que inclou: què fer en cas d’avís de tall de família amb vulnerabilitat energètica i com instal·lar comptadors. 
 · En el primer dels acords és claríssima la tendència de les empreses privades de voler que sigui l’Administració local, 

i en aquest cas, els serveis socials de l’Administració local, qui faci d’oficina d’informació, centraleta d’atenció al client 
i gestoria de les famílies amb vulnerabilitat social.

 · I per altra banda, el protocol per a la instal·lació de comptadors elèctrics està dissenyat per a immobles que estan en 
perfectes condicions d’habitabilitat, i obvia que la majoria de persones que necessiten aquests subministres viuen 
en una situació de precarietat important, per no dir d’infrahabitatge.

 Mesures 
 · Promoure l’energia pública. El Govern ha anunciat la creació d’una energètica de país, pública, de generació i distri-

bució d’energia que ens ha d’ajudar a impulsar la transformació energètica a nivell local. Una eina que podrà impul-
sar projectes aprofitant, per exemple, molts espais que segurament no seran reclamats per cap promotora privada 
però que poden ser espais de producció d’energia de proximitat, com els vorals d’autopistes i autovies, cobertes de 
grans canals o embassaments i tots els edificis públics del país, per exemple. 

 · Promoure el cooperativisme de consum energètic per avançar a un model energètic 100 % renovable, democrà-
tic i de proximitat. 

 · Elaborar un pla d’actuació per fer front a la pobresa energètica i garantir el dret d’accés a l’energia. 

Agricultura, ramaderia i alimentació
Un sector agrari fort per a una alimentació de qualitat i saludable
El sector agrari ha de ser competitiu i sostenible. Competitiu perquè compleixi les funcions de producció d’aliments se-
gurs i de qualitat abastint la demanda interna i cobrint amb garanties el gran potencial exportador. I sostenible, tant des 
del punt de vista del medi com de la viabilitat econòmica de les explotacions. L’activitat agrària i forestal té un paper im-
portantíssim en l’equilibri territorial del país que cal tenir en compte, ja que ajuda a consolidar la població al territori i és la 
base del desenvolupament rural.
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1. LA POTENCIACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS 
I LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS (ODS 2, 8, 12, 15)

        
La preservació de l’espai agrari, entès com l’espai destinat a l’agricultura i la ramaderia, té com a objectiu la producció d’ali-
ments i és una necessitat per assegurar, al màxim nivell que es pugui, l’abastiment alimentari del nostre país.

Avui esdevé prioritat disposar d’un sector agrari potent i competitiu que permeti treballar i desenvolupar conceptes com 
el consum de temporada, de proximitat i el consum de producte autòcton. Aquest repte fa que, en l’àmbit nacional però 
també en el municipal, s’hagin de plantejar polítiques de foment de la producció, comercialització i distribució que perme-
tin escurçar els canals d’arribada a les persones consumidores. Es tracta també de fer arribar les produccions locals, valo-
rades pels consumidors i consumidores, com un element de dinamització econòmica basades en paràmetres de qualitat i 
arguments de compra de sostenibilitat econòmica, territorial i ambiental.

El territori de Catalunya es distribueix en un 64 % de massa forestal i un 26 % de sòl agrícola, mentre que el 10 % restant 
és de sòl urbanitzat (6,50 %) i sòl sense vegetació (3,50 %). Amb aquesta distribució del territori, gran part de l’agricultura 
de Catalunya es pot considerar periurbana, ja que, en més o menys mesura, es desenvolupa al voltant de les zones habi-
tades. En aquesta situació, els ajuntaments tenen una importància cabdal a l’hora de definir, preservar i potenciar aquests 
espais, creant les condicions que assegurin la continuïtat de l’activitat agrària i, per tant, la producció d’aliments, i assegurar, 
al mateix temps, el manteniment d’un espai no construït al voltant de la densitat urbana, que l’activitat agrària contribueix 
a conservar desenvolupant-hi una activitat sostenible que contribueix a preservar el medi. 

 Proposta destacada 
 · Promoure l’accés a la terra i un adequat relleu generacional

– Potenciar el relleu generacional prioritzant l’accés de pagesos joves o amb projectes viables proporcio-
nant-los assessorament econòmic, agronòmic i comercial.

– Facilitar la incorporació de dones joves als sectors agrícola, ramader, agroalimentari, forestal i pesquer, do-
nar suport a les actuacions de desenvolupament agrari promogudes per dones i recolzar les iniciatives em-
presarials de dones emprenedores.

– Promoure la creació de bancs de terres coordinats pels ajuntaments per garantir que explotacions en perill 
d’abandonament, puguin continuar essent conreades o ajudin altres a mantenir unes dimensions adequades 
per garantir la seva viabilitat (la Llei 3/2019, dels espais agraris, preveu la creació d’un registre de terres que 
ha de ser la base d’un banc de terres d’àmbit català). 

 Mesures 
 · Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. El planejament urba-

nístic dels ajuntaments ha de protegir els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el desenvolu-
pament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren la continuïtat 
(la Llei 3/2019, dels espais agraris estableix que s’ha de definir el Pla territorial sectorial agrari, que ha de definir els 
espais agraris a protegir).

 · Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola, ramader i pesquer.
 · Posar en marxa nous projectes de producció agrària de proximitat i de temporada acompanyant, promovent i 

facilitant acords entre agents públics i privats.
 · Crear parcs agraris i parcs rurals, on sigui possible, que permetin donar valor a l’espai agrari i al sector primari en ge-

neral, espais que són la base per al desenvolupament de conceptes com el de productes de proximitat i de temporada.
 · Facilitar canals de distribució als productors del municipi i de la zona, mitjançant mercats municipals o altres 

canals que es puguin impulsar, i emprendrem accions que afavoreixin la venda directa i escurcin la cadena entre la 
producció i el consumidor.
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 · Educar en l’activitat agrària. La difusió de l’agricultura entre la infància i jovent contribueix al coneixement i a l’en-
fortiment del sector i de l’activitat que desenvolupa. Ens plantegem l’organització i coordinació, mitjançant el Consell 
Escolar Municipal, d’actuacions conjuntes entre centres escolars (en grups o tots, depenent del municipi), per donar 
a conèixer el sector i l’activitat que desenvolupa, des de la perspectiva de la producció.

2. EL VALOR SOCIAL DELS MERCATS I DELS PRODUCTES 
DE PROXIMITAT I DE TEMPORADA (ODS 2, 8, 12)

 
      

 · El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local ha tingut un paper molt rellevant durant els darrers se-
gles. Amb l’auge dels nous formats comercials, a vegades, ha perdut aquest paper destacat que, tradicionalment, ha 
servit per a la socialització de les col·lectivitats. Per tant, cal que continuïn desenvolupant la tasca de dinamització 
econòmica. Atesa la importància que té l’alimentació en la salut, cal pensar en els mercats municipals com a centres 
de promoció dels hàbits saludables, amb una funció primordial de la formació en els centres escolars. En aquest sen-
tit, els mercats han d’esdevenir potenciadors de l’agricultura que utilitzi sistemes de producció respectuosos amb 
l’entorn i que garanteixi, alhora, la màxima seguretat alimentària dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de 
promoure i dinamitzar les economies locals.

 Proposta destacada 
 · Impulsar els mercats municipals mitjançant la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica de la seva 

activitat i vincular la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials.

 Mesures 
 · Promoure el consum de productes de la terra —autòcton, de proximitat i de temporada—, de manera que les per-

sones consumidores relacionin l’origen del producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza.
 · Apostar perquè totes les produccions arribin als mercats i que siguin els consumidors, en funció del seu criteri, 

que comprin un o altre tipus de productes. En aquest sentit, hem de partir de la base que tots els productes alimen-
taris que entren a la cadena són sans, bons i segurs, siguin de producció ecològica o obtinguts amb altres pràctiques.

 · Promoure cooperatives de consum que s’abasteixin de producció agrícola respectuosa amb l’entorn i garanteixin, 
alhora, la màxima seguretat alimentària i alimentació saludable. 

 · Educar per a una alimentació segura i saludable promovent tallers i xerrades als mercats municipals posant en 
valor l’alimentació segura i saludable. Establir un programa de xerrades a les escoles per educar els infants i el jovent 
i donar-los criteris perquè segueixin una alimentació saludable.

 · Potenciar els mercats de venda no sedentària com a canals de comercialització de qualitat, amb incidència en els 
circuits curts de distribució alimentària i plenament integrats en la realitat comercial dels municipis. Desenvoluparem 
polítiques formatives dels professionals del sector per garantir el futur del mercat i dels seus marxants.

– Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la seva continuïtat com a ca-
nal de distribució propi que compleix unes funcions d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivi-
tat en preu, dinamització del municipi i punt de trobada i socialització de la ciutadania.

– Crear una normativa sobre bones pràctiques en la manipulació dels productes en els mercats no sedenta-
ris. El tractament que donen als productes (manipulació, exposició al sol, etc.) fan que, moltes vegades, se’ls 
acabi identificant com a mercats de segona.

 · Incloure clàusules a les contractacions de productes alimentaris per a equipaments o serveis municipals que en 
realitzin per afavorir els productes de qualitat i de proximitat.
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3. EL MÓN FORESTAL, UN RECURS AGRARI MÉS (ODS 12, 15)

  
   

La superfície forestal compleix una triple finalitat: té una funció ecològica i paisatgística, és un espai d’ús públic i de lleure 
i, alhora, fruit de la seva gestió sostenible, ens ofereix recursos com ara la fusta i la biomassa. 

 Proposta destacada 
 · Promoure l’activitat de la biomassa per a la gestió del bosc i de la massa forestal

– Promoure la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals i afavorir la instal·lació de ser-
radores per al procés d’elaboració de la biomassa. 

 Mesures 
 · Ampliar les mesures de protecció de les zones d’interès natural o paisatgístic d’acord amb el territori.
 · Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i la promoció de l’ús dels seus productes. 
 · Promoure la participació directa i democràtica dels veïns i veïnes en la gestió del bosc públic perquè puguin pu-

guin participar en el seu manteniment i així siguin conscients del patrimoni natural del seu municipi. 
 · Promoure l’activitat ramadera per a la gestió del sotabosc.

Política marítima i pesca
Economia blava i un sector pesquer sostenible, modern i competitiu
Avui dia els Països Catalans són una potència marítima mitjana de l’àmbit euromediterrani amb un bon potencial de futur. 
Els municipis costaners tenen el repte de contribuir a tirar endavant una política marítima que permeti el ple desenvolu-
pament, de manera sostenible i harmònica, del potencial econòmic blau del país mitjançant la gestió integrada de les ac-
tivitats sectorials que s’esdevenen a l’espai marítim català, valencià i balear. Aquest plantejament inclou el sector pesquer, 
que ha de ser sostenible, modern i competitiu. 

Catalunya és avui dia capdavantera a Europa pel que fa a una governança de les polítiques marítimes i pesqueres basada 
en el cogovern. D’una banda, l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 contempla un desenvolupament marítim equilibrat 
que promogui l’arrelament de l’economia social en el territori, reforçat per les estratègies de desenvolupament local par-
ticipatiu vinculades als grups d’acció locals pesquers (GALP) actuals i futurs i els projectes que se’n deriven. De l’altra, el 
nou model de governança de la pesca a Catalunya, és capdavanter en la gestió compartida amb els actors del territori mit-
jançant comitès de cogestió i promou iniciatives locals de valorització i comercialització del producte. Aquest model s’am-
plia, en el cas de les taules de cogestió marítima, al conjunt dels usos sectorials del mar, així com al cogovern de la política 
marítima integrada del país mitjançant el Consell Català de Cogestió Marítima, òrgan recentment constituït i que compta 
amb la participació plena del món local. 

1. UNA ESTRATÈGIA MARÍTIMA I PESQUERA (ODS 12, 14)

  
    

L’actual marc obre grans oportunitats per a la implicació activa dels poders locals en la implementació del nous objectius 
de la política marítima i pesquera.
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 Mesures 
 · Donar suport des dels municipis a la implementació del Pla multianual 2022-2025 de l’Estratègia Marítima 

de Catalunya 2030; actuar com a dinamitzadors locals de projectes i iniciatives que desenvolupin l’economia blava 
i contribueixin a l’Estratègia.

 · Participar activament en la implementació de les estratègies de desenvolupament local participatiu dels GALP; 
dinamitzar els actors localment per tal que es generin projectes de qualitat que facin un bon ús dels fons europeus 
del FEMPA.

 · Promoure un model de bones pràctiques, col·laborant en la participació pública i la corresponsabilitat.
 · Promourem el ple desenvolupament del conjunt dels sectors de l’economia blava sostenible als nostres terri-

toris marítims, i promoure-hi projectes transformadors.
 · Donar suport al centres d’activitats marítimes del nostre territori, tot vetllant per uns serveis de la màxima qua-

litat envers la ciutadania i el medi ambient.
 · Donar suport als comitès de cogestió pesquera que es creïn en el territori, particularment pel que fa a l’execució 

dels seus programes socioeconòmics.
 · Fomentar i donar suport a les activitats de l’Associació Catalana de Dones de la Mar i les polítiques d’igualtat 

de gènere en el marc de l’Estratègia.
 · Vetllar i promoure una bona comercialització de qualitat i proximitat.
 · Creació de taules de treball municipals amb tots els actors (pescadors, peixaters, restauradors, comercialitzadors, 

confraria, ajuntament, universitat, IRTA, etc.) per tal de crear plans estratègics de comercialització i difusió del peix 
fresc desembarcats a les confraries.

 · Fer campanyes de difusió de la qualitat i dels valors nutritius del peix fresc de proximitat per tal d’augmentar 
el consum dintre les nostres poblacions.

 · Donar suport al distintiu “Peix de Llotja”, que permet diferenciar el producte local.
 · Creació de marques de qualitat de productes pesquers que ens permetin diferenciar-nos d’altres productes pes-

quers que no són del nostre territori.
 · Aposta i inversió per millorar la conservació i el transport del peix fresc pescat a les nostres confraries.
 · Programes per empoderar els nostres pescadors com a ambaixadors i prescriptors de les qualitats i bondats del 

peix fresc.
 · Programes per donar a conèixer espècies de peix poc conegudes i que, per tant, tenen un baix valor comercial 

al mercat, amb l’objectiu que pugi el seu valor i poder diversificar així les captures.
 · Promoure programes de gestió pesquera que permetin garantir el futur de les espècies i, per tant, assegurar en 

un futur els llocs de treball.
 · Foment i ajudes en la creació de cooperatives de manipulació i transformació del peix fresc, especialment aque-

lles espècies que tenen un baix valor comercial.
 · Suport a projectes innovadors d’aqüicultura.

Benestar animal
Drets i benestar dels animals
Les polítiques municipals també han de tenir com a objectiu la protecció dels drets i el benestar dels animals. Aquestes 
polítiques han d’estar basades en el reconeixement legal dels animals com a éssers sintents amb benestar propi i com a 
membres de la nostra societat. Cal, doncs, que des de l’àmbit municipal s’aprofundeixi en els avenços en protecció de drets 
i benestar dels animals assolits a nivell nacional i europeu. Ens cal fer passos endavant des d’un municipalisme animalista.
Una política municipal orientada cap a la protecció dels animals és, a més, indirectament beneficiosa per als éssers humans. 
La construcció de municipis més justos envers els animals contribueix a treballar per una societat més sensible, respon-
sable i respectuosa amb tots els individus vulnerables. En definitiva, una comunitat que respecta els animals, els integra i 
garanteix els seus drets i el seu benestar esdevé una societat millor on viure.
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Més enllà d’aquestes raons, molts animals formen part de les famílies de les veïnes i veïns dels nostres municipis. 
Malauradament, el manteniment d’aquests vincles afectius perilla, a vegades, quan les persones cuidadores tenen una 
edat avançada, es troben en risc d’exclusió social o no disposen altrament de suficients recursos econòmics. Des de l’àm-
bit municipal, cal portar a terme polítiques actives que adrecin aquestes situacions en benefici dels diferents membres de 
famílies multiespècie.

 Proposta destacada 
 · Promoure la Regidoria de Drets i Benestar Animal en ajuntaments de pobles i ciutats amb estructura suficient 

per desenvolupar-la i la dotarem de personal per exercir les seves competències. En municipis petits formar una per-
sona de l’ajuntament per tal que conegui els recursos supramunicipals on cal recolzar-se davant temes de protecció 
i benestar animal i promoure la col·laboració fluida amb les administracions comarcals.

 Mesures 
 · Aprovar programes transversals i interdepartamentals dins dels ajuntaments amb la funció d’impulsar les políti-

ques de protecció dels animals i coordinar tots els serveis municipals en aquesta matèria, dotant-la del personal 
necessari per exercir eficaçment les seves competències.

 · Aprovar ordenances municipals de protecció animal, o revisarem les existents, en consonància amb els avenços 
legislatius i el creixent respecte social envers els animals.

 · Garantir el compliment de la Llei de protecció animal de Catalunya per tal d’evitar  que cap animal de companyia, 
domèstic o salvatge (autòcton o no), pateixi una situació que posi en perill el seu benestar.

 · En casos de violència de gènere, acompanyar i ajudar les víctimes que tinguin animals de companyia per tal 
de garantir que puguin abandonar el seu agressor duent amb elles el seu animal o proporcionant a l’animal un lloc 
d’acollida temporal per garantir la seva seguretat.

 · Permetre l’accés de les famílies amb els seus animals de companyia als edificis municipals, principalment als 
destinats a informació turística i atenció a la ciutadania. La resta de dependències també permetran l’accés amb ells, 
sempre complint la normativa establerta en cada cas i respectant la resta d’usuaris (gossos lligats, no malmetre ins-
tal·lacions, portar morrió si és el cas...).

 · Treballar juntament amb les associacions i el voluntariat animalista dels diferents municipis, i en coordinació 
amb ells.

 · Aprovar programes d’educació en el respecte als drets i benestar dels animals, mitjançant tallers, activitats o 
campanyes en mitjans de comunicació, amb especial incidència als centres educatius.

 · Transformar les activitats realitzades al municipi que comportin menyspreu pels drets i benestar dels animals 
en d’altres on no s’utilitzin animals.

 · Promoure l’acolliment i l’adopció dels animals per sobre de la seva compravenda, el no abandonament i la tinen-
ça responsable.

 · Elaborar protocols d’actuació respecte als animals de companyia, urbans, periurbans i silvestres.
 

1. TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA (ODS 4, 9, 11, 15)

  
        

 · Promoure les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus reduïts.
 · Bonificar la taxa de cens per a tots els animals l’adopció dels quals es pugui acreditar. Destinarem la recaptació 

així obtinguda en benefici dels animals del municipi.
 · Vetllar pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda d’animals i nuclis zoològics.
 · Promoure campanyes informatives sobre al·lèrgies o malalties derivades de la presència d’animals a casa amb 

l’objectiu de desmentir informació falsa al respecte.
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 · Disposar d’un protocol d’actuació en casos d’accidents de trànsit quan hi hagi un animal involucrat. Així com 
també en cas de desnonaments o comisos respecte d’animals maltractats o en mal estat de salut.

 · No permetre la presència d’animals a fires o altres esdeveniments festius.
 · Fomentar la inspecció per part de la policia local i el comís, si s’escau, dels animals de companyia que viuen en 

condicions inadequades de benestar, insalubritat o maltractament.
 · Eliminar les barraques amb gossos, tant en terrenys públics com privats, en la mesura que sigui incompatible amb 

les obligacions de benestar animal de les persones cuidadores, segons la Llei de protecció dels animals.
 · Promoure la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l’ús respectuós de l’espai públic. 

Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió de la salut dels animals i de les obligacions legals de les per-
sones cuidadores.

 

2. ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS (ODS 11, 15)

  
    

 · Establir convenis amb associacions protectores animalistes locals prioritàriament per a la recollida dels animals 
abandonats, control de colònies de gats i promoció de les adopcions. Organitzarem projectes d’educació i de difusió 
i mantindrem un diàleg constant i constructiu entre institucions i associacions locals o persones animalistes.

 · Disposar d’un refugi d’animals de companyia propi o mancomunat garantint un servei adequat tant als animals 
allà recollits com a les persones que en facin ús, o, en cas que els animals es derivin a altres refugis, disposarem d’un 
espai adequat on estiguin fins a la seva recollida per l’entitat o pel propietari. Treballarem de forma coordinada amb 
les entitats locals per a la millora constant de les condicions de vida a les instal·lacions que acullen animals. En el cas 
de derivar el servei a un refugi extern, garantirem la col·laboració de les associacions animalistes locals amb ell i la 
transparència en la gestió dels animals recollits al nostre municipi.

 · Considerar com a prioritari les bones pràctiques i el benestar dels animals en les resolucions dels concursos per 
a la recollida i gestió dels animals abandonats;  prioritzar les entitats sense ànim de lucre per sobre de les empreses, 
tal i com estableix la Llei de protecció dels animals.

 · Aplicar el sacrifici zero sense moratòries a tots els municipis i comarques de Catalunya, i només ho permetrem en 
casos excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal.

 · Establir a cada municipi un pressupost mínim destinat a la gestió d’animals abandonats i colònies controlades de gats.
 · Formar els agents de la policia local en la legislació aplicable de protecció animal i per augmentar la sensibilitza-

ció i la gestió de casos de recollida, accidents i maltractaments. D’acord amb la grandària del municipi, crearem la 
figura de l’agent  especialista en casos relacionats amb el benestar animal. En cas de municipis sense policia local, 
es formarà una persona treballadora per tal que actuï en coordinació amb els organismes supramunicipals respon-
sables en benestar animal.

 

3. ANIMALS URBANS (ODS 11, 15)

  
   

 · Avançar cap a un model de gestió dels animals urbans centrat en el benestar que tingui en compte totes les parts 
afectades, basat en les polítiques d’eficàcia provada menys lesives per als animals.

 · Treballar per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades de gats existents, utilitzant 
el mètode CER (captura, esterilització i retorn) per al control poblacional. Dignificarem els espais amb refugis segurs, 
dispensadores d’aliment i aigua i, si s’escau, senyalitzacions.

 · Formar i identificar les persones alimentadores de les colònies amb jornades professionals i garantirem la seva 
seguretat mentre fan la seva tasca.
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 · Controlar la reproducció i la població de les aus mitjançant l’ús de menjar amb anticonceptiu incorporat, l’accés a 
nius on es puguin retirar els ous i la prohibició d’alimentar-los fora dels llocs ja establerts i habilitats per a aquest ús.

 · Fer un acompanyament a les persones que alimenten animals del carrer o recullen individus malalts assesso-
rant-les i fent-los un acompanyament per tal que, en aquests casos, prioritzin l’efectivitat de les actuacions munici-
pals per sobre de les individuals encara que siguin ben intencionades.

 · Fer campanyes d’informació contrastada científicament al ciutadà sobre la innocuïtat que té compartir l’espai 
urbà amb altres animals, bo i especificant les situacions reals de risc que se’n poden derivar (al·lèrgia declarada a la 
ploma, ingesta de deposicions pels infants, etc.).

 

4. ELS ANIMALS, PART DE LA FAMÍLIA (ODS 5, 10, 11)

  
      

 · En casos de violència de gènere, acompanyar i ajudar a les víctimes que tinguin animals de companyia per tal 
de garantir que puguin abandonar el seu agressor duent amb elles el seu animal.

 · Crear un programa específic municipal d’ajuda per a persones en una situació temporal o permanent que els im-
pedeix garantir la cura adequada dels animals que són membres de la seva família.

 · Facilitar l’accés dels animals a les residències i centres de dia públics on visqui durant el darrer tram de la seva 
vida la persona amb qui havia conviscut.

 · Impulsar campanyes informatives entre les persones que conviuen amb animals, especialment entre la gent 
gran, respecte a la conveniència d’instruccions testamentàries sobre el destí dels animals. També sobre la conveni-
ència de constituir llegats en benefici de les persones que acullin els animals per tal de cobrir les despeses de manu-
tenció i veterinàries..

 · En col·laboració amb els serveis i entitats socials, ajudar les persones en risc d’exclusió social mitjançant campa-
nyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes, segons els recursos de cada persona, que, en tot cas, seran gratuïtes 
per a les associacions de protecció animal.

 

5. ACTIVITATS AMB ANIMALS (ODS 15)

  
  

 · En festes on es faci ús de tracció animal, restringir el pes de la seva càrrega i vetllar perquè en tot cas es res-
pecti el benestar dels animals, que en tot moment hauran d’estar sota supervisió veterinària.

 · Assegurar que als municipis on es facin correbous es garantiran les normatives de benestar animal en tot mo-
ment (abans, durant i després de l’esdeveniment). Vetllarem perquè els animals tornin, sempre, al seu espai segur i 
minimitzarem el temps d’exposició dels animals.

 · Treballar en col·laboració amb la ciutadania per tal d’implementar activitats alternatives a les que causin patiment 
o mort als animals.

 

6. BENESTAR ANIMAL A LA TAULA (ODS 15)

 
 · Treballar, en coordinació amb les associacions de famílies dels infants, perquè als menjadors dels centres educa-

tius hi hagi alternatives totalment vegetals i els aliments d’origen animal siguin preferiblement de producció no 
industrial respectuosa amb el benestar dels animals i de proximitat.
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Urbanisme 
Municipis compactes, sostenibles i saludables
Els municipis dels Països Catalans són heterogenis i s’hi combinen distintes realitats urbanes, rurals i insulars. Als municipis 
hi  conviuen múltiples identitats compartides dins de trames i paisatges urbans i rurals diversos, els quals cal abordar des 
de totes les mirades (social, cultural, generacional, de gènere…) i fer-ho de manera participada: només així aconseguirem 
espais compartits d’èxit que tots i totes sentim com a propis. 

L’urbanisme és l’eina a través de la qual podem aconseguir aquesta transformació i cohesió social, sostenible i de quali-
tat, per repensar l’espai públic, renovar-lo per fer una ciutat més segura, més accessible, més inclusiva, més verda, amb un 
comerç més equilibrat, amb més oportunitats i al servei de les persones. L’urbanisme pot ser profundament d’esquerres.

Aquesta transformació cal abordar-la barri a barri, municipi a municipi, sense oblidar l’escala de ciutat, comarcal, metropo-
litana i la de país, ja que només així es podrà donar resposta a reptes com el dret a l’habitatge, acabar amb la desigualtat, 
guanyar espais per a la ciutadania, introduir, teixir un país en xarxa i crear espais i recorreguts que ens permetin enten-
dre-la com a tal. Hem de fer ciutats i municipis per a les persones, inclusius, per a tothom, a escala humana, on el vianant 
i l’espai públic estiguin al centre de tot. Hem de fer ciutats més caminables, posant a tothom al mateix nivell, a una distàn-
cia igual, amb sensibilitat social.

Ara mateix tenim un territori desequilibrat que cal equilibrar portant a terme projectes que combinin urbanisme i activi-
tat econòmica, creant pols de coneixement que permetin generar espais d’oportunitat, aprofitant les possibles sinergies 
existents, i enllestint connexions i accessibilitat. I fent-ho en cooperació amb els municipis veïns, repensant-ne els espais 
de contacte, cosa que permetrà també donar solucions en l’àmbit de l’habitatge. Finalment, cal renovar totes les eines de 
planejament que tenim, i entre elles les de planejament general.

Entenem l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial, i als efectes d’una acció política municipal el definirem com 
la planificació física de les diverses activitats i usos del sòl, que es preveu en els anomenats instruments de planejament 
urbanístic general i derivat, de naturalesa jurídica reglamentària i que configuraran un model de municipi, i per tant, el seu 
espai social i econòmic. 

1. MUNICIPI EQUILIBRAT I BEN CONNECTAT (ODS 8, 9, 11)

  
      

Des dels ajuntaments republicans apostem per la cohesió econòmica, social i territorial de tots els municipis. Per això és 
imprescindible partir d’un model de Catalunya sencera i en xarxa que uneixi i enforteixi, mitjançant la col·laboració i la coo-
peració, totes les realitats del territori des dels pobles rurals, als barris metropolitans, passant per totes les ciutats catalanes.
Per assolir aquest ideal cal partir de la base d’un model territorial policèntric per promoure tant l’eficiència dels serveis pú-
blics, com per consolidar la diversitat de centres d’activitats econòmiques arreu del país. Aquesta xarxa de pobles, ciutats 
i metròpolis ha de ser el màxim d’heterogènia i adaptada a cada realitat concreta. El pes de les ciutats intermèdies esde-
venen els veritables nodes de connexió del país lligant i cohesionant el món rural a les àrees metropolitanes i a la capital 
i d’aquesta manera dinamitzant i cohesionant Catalunya i competint en el marc de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, així 
com amb la resta del món.

És exigible que tots els municipis estiguin interconnectats amb models de transport públic moderns i funcionals que per-
metin fer permeable i competitiu qualsevol part del territori. Alhora caldran unes xarxes d’energia i de comunicacions 
d’acord amb les necessitats de la població, en una perspectiva de desenvolupament sostenible que permeti preservar el 
territori d’acord amb l’emergència climàtica actual.



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA80 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

Les àrees metropolitanes com a unitat d’equilibri territorial
La idea de la Catalunya Sencera recau en la constatació d’unes realitat rurals, d’unes realitats urbanes i d’unes altres rea-
litats metropolitanes, i de les interaccions existents entre elles per construir un model territorial cohesionat per evitar els 
problemes de centralització que buidin àmplies zones del país.

És indubtable que a Catalunya existeixen diferents realitats urbanes metropolitanes enteses com a conjunt de pobles i 
ciutats difusos entre els quals es teixeixen, de fet i jurídicament, unes relacions de cooperació i col·laboració ciutadanes, 
administratives i econòmiques. 

Resulta imprescindible articular aquestes metròpolis, en la seva complexitat i en la seva diversitat, tant en les seves relaci-
ons internes entre barris, pobles i ciutats, com en les seves relacions amb la resta del país, posant en el focus una societat 
que vol viure de forma resilient, més saludable, equitativa i socialment justa.

2. MUNICIPI BEN PLANIFICAT (ODS 6, 8, 9, 11, 13)

  
          

El planejament urbanístic ha de ser coherent amb el planejament territorial i facilitar-ne l’execució (art. 13 de la Llei d’urba-
nisme), tota vegada que ambdós responen als mateixos objectius a escales diferents: la utilització adequada del territori i 
la promoció d’un desenvolupament social i econòmic amb criteris d’equilibri social, territorial i ambiental.

Les decisions del planejament urbanístic, per la seva transcendència, cal que es prenguin amb la participació de tots els 
actors en la seva condició de ciutadania, persones interessades qualificades (propietaris i propietàries del sòl) i la resta de 
poders públics. 

Des d’Esquerra Republicana defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social i 
que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. 
Són moltes les previsions normatives que permeten un empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalit-
zació dels processos urbanístics al servei de la transparència. La generalització dels programes de participació ciutadana, 
més enllà dels supòsits legals exigibles, és una bona praxi a adoptar en els ajuntaments republicans. 

A banda de la possibilitat de modificació del planejament general, permet condicionar el desenvolupament de plans par-
cials a la prèvia execució de plans aprovats anteriorment, un clar antídot polític a les bombolles. 

La generalització dels informes de seguiment de l’execució del planejament previstos a la legislació per avaluar la sosteni-
bilitat ambiental i econòmica de les actuacions és un instrument a l’abast dels governants per gestionar el ritme d’execució 
de l’urbanisme i corregir decisions quan calgui. 

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 Esquerra Republicana im-
pulsin polítiques robustes de protecció de la disciplina urbanística.

Cal tenir present que els nostres municipis ja no poden créixer de la mateixa manera en què ho han fet en els darrers qua-
ranta anys. Els objectius de desenvolupament sostenible assumits per Catalunya  en l’àmbit de l’urbanisme a la Declaració 
per una Agenda Urbana de Catalunya del 2018, la pròpia transició ecològica de Catalunya i els objectius de la UE contin-
guts al programa Next Generation, ho fan afortunadament inviable. La fallida del model de la plusvàlua ens porta a optar 
per estratègies urbanes enfocades en el reciclatge del sòl urbà i deixar de prioritzar l’extensió de la ciutat en espais oberts. 
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En les properes dècades, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa. 
L’eficiència energètica comporta la reducció del risc dels consumidors vulnerables a caure en situacions de pobresa 
energètica i, per tant, també és un factor de cohesió social. És, doncs, una oportunitat d’endreçar i millorar el que s’ha-
via fet fins ara. 

El procés de transformació dels nostres municipis ha de ser més reflexiu i, alhora, més flexible, ja que buscarem al màxim 
l’eficiència i la rendibilitat dels recursos tant en l’àmbit econòmic, com en el social i el mediambiental, amb la mínima pet-
jada ecològica possible.

Millorarem les eines que permetin que la ciutadania no experta pugui entendre els processos que succeeixen amb el pla-
nejament urbanístic; cal ser molt més transparents. La transparència no es pot limitar només a donar accés als documents 
i als procediments. Impulsar l’aprovació d’un nou marc legal perquè els nostres municipis puguin desenvolupar el seu pla-
nejament urbanístic, de manera àgil i efectiva, i assolir la major autonomia municipal en matèria urbanística.

Aquest nou urbanisme no pot oblidar la incorporació dels reptes tecnològics i socials presents en les aportacions entorn 
del concepte i del paradigma de les ciutats intel·ligents i en xarxa. 

 Proposta destacada 
 · Planificació urbana integral i participativa del municipi en el marc de l’Agenda Urbana local. Aquesta planifi-

cació haurà de guiar les estratègies a seguir de cara a orientar i prioritzar les polítiques públiques, els esforços i les 
inversions cap a objectius de desenvolupament urbà, social, econòmic i sostenible en el temps, en coherència amb 
totes les instàncies internacionals que ja exigeixen el desenvolupament d’aquesta planificació com a condició indis-
pensable de cara a optar als seus fons.

 · Aquesta planificació ha de tenir en compte la fiscalització dels indicadors que, obligatòriament, ha de contenir 
el planejament per valorar la seva conveniència d’acord amb el principi d’utilització racional del territori. Els indica-
dors de creixement econòmic i poblacional que justifiquin el pla són els següents: 

– Els recursos hídrics i energètics a què s’ha d’ajustar el planejament. 
– La capacitat de gestió dels residus urbans, industrials, aigües residuals i emissions a l’atmosfera. 
– Avaluació de la mobilitat generada. 
– Riscos geològics, climatològics i capacitat de càrrega contaminant del territori. 
– Necessitats quantitatives, tipologies i localització de l’habitatge social. 
– Indicadors de vulnerabilitat social per tal de marcar les prioritats de les polítiques urbanes a cada municipi o barri.

 Mesures 
 · Fer una diagnosi del planejament urbanístic municipal, especialment dels plans generals d’ordenació anteriors 

als POUM, per tal d’avaluar si mantenen classificacions de sòls no sostenibles o que prevegin sectors amb creixe-
ments desmesurats. Si escau, modificar o revisar aquest planejament. On calgui, actualitzar l’agenda urbanística per 
tal de determinar les prioritats i les previsions temporals d’execució del pla d’ordenació.  

 · 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. 

 · Dissenyar municipis amb veritables espais públics. Hem de liderar la construcció d’un espai cívic amb l’objectiu 
de teixir un espai de convivència real, fet i viscut per la ciutadania tenint en compte la vida quotidiana de les perso-
nes. No podem continuar fent espais públics neutres i asèptics, projectats sense cap valor cívic. El disseny, la gestió 
i el manteniment de l’espai públic dels ajuntaments d’Esquerra han de donar veu i han de recollir les necessitats de 
la ciutadania, segons les seves diferències de gènere, edat, origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat fun-
cional, i situar-la com l’eix central de la política urbanística del municipi.

 · Apostar 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. 
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 · Proposar un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional i del territori d’acord amb el mo-
del territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà i no urba-
nitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat. Model productiu i reproductiu de les ciutats.

 · Potenciar un model de municipi compacte, mediterrani, que moderi el consum del sòl. Treballem 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.

 · Proposar un model integrat al sòl urbà, industrial i construït, de producció local d’energia solar, a prop dels cen-
tres de major consum, per desplegar la transició energètica als nostres municipis. Anelles energètiques als nuclis 
urbans i infraestructures.

3. MUNICIPI COMPACTE (ODS 9, 11)

  
    

 · Promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu, dens, policèntric, multifuncional i par-
ticipatiu: la ciutat complexa i en xarxa.

 · Fer reserves de sòl amb destí al patrimoni públic de sòl i habitatge i la delimitació d’àrees de tanteig i retracte 
amb la mateixa finalitat, més enllà dels sòls per a equipaments obtinguts per cessió urbanística quan sigui neces-
sari com a estratègia per alliberar sòl. El model keynesià del benestar està basat en governs que fan política del 
sòl activa.

 · Fer propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, coordinant la legislació urbanís-
tica amb els programes de rehabilitació dels plans d’habitatge. 

 · Ressituar sectors de creixement dispersos previstos en anteriors planejaments, com a creixements del municipi 
per afavorir la compactació del territori, la protecció del sòl i la gestió sostenible de l’urbanisme. 

 · 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 i dotar-lo de serveis per a una millor conciliació productiva-reproductiva de les ciutats.

 · Impulsar plans d’inclusió en l’espai públic: crearem espais accessibles per a tothom, per atendre les necessitats 
de tota la ciutadana. Potenciarem les capacitats de les persones amb discapacitats o diversitats físiques i mentals 
per a més autonomia de moviment.

 · Implementar models de ciutats o municipis policèntrics. Cal aplicar conceptes més adequats cap a models pro-
ductius de cicles tancats on la descentralització és la clau, repensar quin paper té en els nostres municipis el distric-
te, el barri i l’illa.. Exemples com el concepte de superilla de Barcelona poden ser repensats si hi ha consens social i 
polític en illes més petites segons la mida de les poblacions. 

 · Dotar aquests espais de l’autosuficiència necessària per construir la ciutat des de la proximitat. Volem que 
tots els barris, districtes i illes puguin decidir i gestionar els recursos en funció de la seva realitat. 

 · En entorn rural, dotar dels serveis imprescindibles tots els nuclis de població per garantir la seva viabilitat i, evi-
tant el despoblament cap a nuclis més grans.  

4. MUNICIPI SOSTENIBLE (ODS 6, 9, 11, 13, 15)

  
          

 · Mantenir, recuperar i potenciar la xarxa de camins rurals tradicionals i dels antics traçats de carrilets i la seva 
infraestructura.

 · Impulsar projectes estratègics de sostenibilitat i d’actuació integral dels municipis i els vincularem a la redacció 
o modificació del pla general urbanístic del municipi. 
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 · Establir rutes per a vianants i pedalables 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, així com la connexió entre 
els nuclis de població propers. Promourem la mobilitat activa, canviant el paradigma de ciutats i pobles dissenyats 
al voltant del cotxe, per redissenyar-los al voltant de les persones, on els carrers tornin a ser l’espai d’interacció i tro-
bada social i comunitària i no només espais on ens desplacem. 

 · Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les masses forestals. 
 · Protegir els cursos d’aigua i les lleres que travessen o delimiten els nuclis urbans i la seva biodiversitat, recupe-

rant les mines, aigües del subsol i rieres.
 · Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge. 
 · Avaluar els riscos i les conseqüències dels fenòmens naturals propis del nostre clima mediterrani —aiguats, in-

cendis forestals, nevades, ventades, etc.— i actualitzarem els plans de protecció civil de tipus especial i territorial a 
fi d’adaptar-los als canvis de circumstàncies de cada municipi. En cas que encara no s’hagi impulsat cap pla, elabo-
rar-lo ha d’esdevenir una prioritat. 

 · 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 per grans masses forestals, i crearem zones de diferents 
usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals. 

 · Elaborar plans de gestió i preservació en l’àmbit local dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic, o que 
compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. Aquests espais no han de ser considerats només 
espais residuals per a futurs creixements. 

 · Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per garantir-ne el 
manteniment a mitjà i llarg termini. 

 · Impulsar la preservació activa del sòl no urbanitzable i perseguirem de manera eficaç les infraccions urbanístiques. 
 · Regular les activitats intensives ramaderes que tinguin un impacte en el territori i en el medi ambient. 
 · Recuperar les façanes fluvials i marítimes amb criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció dels 

ecosistemes. 
 · Impulsar la protecció d’espais lliures amb diferents tipus de valor —biològic, paisatgístic, fluvial...— com a garantia 

d’una protecció del sòl i de l’espai no urbanitzable del nostre país. 
 · Ecoeficiència en l’urbanisme amb la perspectiva dels ecobarris que suposa la consideració de determinats parà-

metres de la sostenibilitat urbanística en la planificació urbanística i el seu desenvolupament: optimitzar la demanda 
d’energia, reduir el consum d’aigua, maximitzar la recollida selectiva, aprofitar els elements naturals com a zones ver-
des, reduir la mobilitat privada, caracteritzar l’obra pública amb criteris d’eficiència energètica i ambiental (mobiliari, 
paviments, etc.), atenció preferent a l’ús dels recursos locals (sol, aigua, verd) i recerca de l’autosuficiència (producció 
energètica, deixalleria de barri, compostatge orgànic in situ, aprofitament d’aigües, etc.).

 · Fomentar que les demandes energètiques dels privats es facin col·lectivament: calefaccions i climatitzacions 
centrals d’edifici, illa o barri, perquè la producció col·lectiva permet sistemes molt més racionals i eficients.

 · Projectar l’activació i la connexió dels verds residuals, per crear també àrees caminables.
 · Dur a terme accions de despavimentació per incrementar el verd de manera ràpida i efectiva.
 · Promoure la implantació de terrats verds.

5. MUNICIPI INTEGRAT (ODS 11)

  
  

 · Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, i promoure polítiques d’ordenació del terri-
tori en clau metropolitana i supramunicipal.

 · Promoure plans especials de protecció i preservació del patrimoni en els nuclis històrics dels nostres municipis 
per tal de protegir-los però també activar-los i regenerar-los.
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 · Elaborar un catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en tots els vessants  
—històric, natural, arqueològic...—, fent una atenció especial al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i com 
a paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni documental, etnogràfic i històric. 

 · Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, enjardinaments, etc. 
 · Potenciar la qualitat arquitectònica en les noves construccions i rehabilitacions —façanes, redacció de la carta 

de colors i de materials. Potenciarem l’aplicació dels preceptes de la Llei de l’arquitectura per a una major qualitat 
de l’espai urbà. 

 · Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura de mobilitat sostenible i de serveis i de les zones verdes.
 · Fugir del sistema de creació d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen un cost 

de manteniment molt alt per al conjunt de la població, optant en la mesura que es pugui per reduir-les —mitjançant 
la compactació— o extingir-les, si escau. 

 · Treballar per recepcionar totes les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, analitzant cas per cas l’estat de si-
tuació, els dèficits que presenten, les càrregues que hauran d’assumir els parcel·listes i veïns i mirar la possibilitat de 
fer recepcionaments tàcits.

 · Afavorir el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri entre els diversos formats d’oferta mitjan-
çant el planejament urbanístic. 

 · Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de pedalabilitat urbana, els plans de dotació d’aparca-
ments, perquè afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència destaca-
da de l’activitat comercial. 

 · Promoure els municipis i les ciutats caminables, creant recorreguts segurs amb prioritat per als vianants, tenint 
en compte la diversitat d’usuaris i les diverses destinacions, amb perspectiva de gènere, garantint l’accessibilitat per 
a una ciutat més inclusiva.

6. MUNICIPI AMABLE (ODS 5, 11)

  
   

 · Potenciar els espais oberts que compleixin una funció compensadora de les activitats urbanes i formin part es-
sencial del patrimoni paisatgístic del municipi. 

 · Dignificar l’espai públic com a contenidor de les relacions socials, pacificant-lo, on els vianants siguin l’actor prin-
cipal i no com fins ara, que ho ha estat el transport privat. Són espais acollidors on es pretén crear la cultura de l’espai 
públic compartit, on predomina la convivència, l’estada, el joc, reconeixent la importància de qui té mainada i neces-
sita espais de joc accessibles, segurs i pròxims. 

 · Guanyar espai públic amb la reestructuració de determinats trams de carrers que permetin augmentar l’espai 
per als vianants, en convivència amb el vehicle privat. 

 · Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere i feminista, de manera que es puguin aconse-
guir espais integradors amb usos i activitats diverses, intergeneracionals i que fomentin la presència de gent diversa, 
i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. 

 · Potenciar el disseny urbà que eviti entorns i elements que provoquin inseguretat per a les dones, erradi-
cant la percepció d’inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de 
recorreguts. 

 · Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds; concebrem aquests espais com a infra-
estructura ecològica que relliga la ciutat.

 · Establir eixos cívics als centres de les poblacions, barris o nuclis, pensats de manera que els espais de vianants 
guanyin presència, i minimitzar l’espai de circulació rodada al mínim necessari. 

 · Potenciar l’activitat física en els espais verds, de manera que se’n fomenti el respecte i la recuperació en favor de 
la ciutadania. 
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 · Redactar el pla d’accessibilitat municipal i adaptar, en la mesura de les possibilitats, l’espai públic de les nostres 
poblacions a aquest pla. Cal pensar en els desplaçaments a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat de 
les persones amb diversitat funcional. 

7. MUNICIPI SALUDABLE (ODS 3, 11)

  
    

Municipi amb menys soroll
 · Redactar plans de soroll orientats a actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a 

què està exposada la població i la preservació i millora de la qualitat acústica del territori i establiment d’ordenances 
municipals per regular sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones residencials dels municipis, també amb 
mesures focalitzades a la reducció i aïllament de les llars.

 · Treballar en la reducció del soroll de les obres i serveis municipals, tant de nit com de dia.
 · Realitzar campanyes de sensibilització per reduir els nivells de soroll a l’espai públic i instal·larem sonòmetres en 

els punts més sensibles per fer-ne seguiment i control.
 · Col·locar paviments fonoabsorvents en les vies més transitades i sorolloses.
 · Elaborar un cens dels edificis públics i privats de la ciutat per conèixer el grau d’aïllament acústic, i realitzarem 

un pla de millora de l’aïllament que inclogui un calendari i un pressupost.

Municipis lliures d’amiant
 · Elaborar un cens dels edificis i solars públics i privats que continguin amiant.
 · Realitzar un pla per a la retirada de l’amiant en els solars i edificis públics que en continguin amb calendari i 

pressupost.
 · Accelerar els plans urbanístics previstos allà on hi hagi solars o edificis afectats urbanísticament i que continguin amiant.
 · Aprovar una ordenança municipal que estableixi les directrius, les ajudes i el calendari per a la retirada de l’ami-

ant en edificis i solars privats, per arribar a un horitzó que permetin tenir unes ciutats i municipis lliures d’amiant.

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

En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana optem per unes polítiques locals basades en la reformulació dels mitjans uti-
litzats per desplaçar-se 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 col·lectiu és més eficaç i econòmic que el cotxe en el medi urbà; per tant, la clau a l’ho-
ra d’aconseguir una mobilitat equilibrada ha de ser la prioritat per a la seva implementació en les polítiques locals. Per això, des 
dels ajuntaments també posarem l’accent en la planificació, la gestió i sobretot l’educació per una mobilitat en transport públic.

És necessari aconseguir la mínima freqüència i alhora la màxima sostenibilitat en els desplaçaments, per la qual cosa el dis-
seny de les infraestructures, de les ciutats i la ubicació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són una peça 
clau per aconseguir una mobilitat sostenible i amable. 

Els pobles i ciutats estan en continu procés de transformació. La crisi climàtica, la crisi energètica i fins i tot la crisi sanitària, 
fan que les nostres ciutats, viles i pobles s’enfrontin a reptes que reclamen la seva màxima resiliència.
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El foment d’una mobilitat sostenible i activa, i la innovació per promoure la micromobilitat, són eines clau per assolir una 
millora de la qualitat ambiental, de la salut i de l’espai públic dels municipis, ja sigui a l’àrea metropolitana o als territoris 
menys densos del país. En aquest sentit, és cabdal la importància de l’ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i 
sostenible, tant en la mobilitat quotidiana com en els àmbits del lleure, l’esport i el turisme.

Un territori divers 
Els Països Catalans tenen diferents realitats en termes de mobilitat, especialment les àrees urbanes, el món rural i el fet 
insular. La mobilitat metropolitana i de grans ciutats gaudeix de possibilitat d’accés diari i continuat al   transport públic, 
mentre que al món rural el transport públic sense freqüències no permet viure amb normalitat  a no ser que es disposi de 
vehicle d’ús particular o d’ajudes externes.

Aquesta realitat social, la que no està dins de ciutats, ha d’accedir forçosament i continuadament a les capitals de comarca per-
què és allà on hi ha els centres d’atenció dels serveis de salut, assistencials, d’educació, administratius, esportius, judicials, etc…

Sense vehicle particular, el món rural no pot accedir amb normalitat a aquests serveis, ja que no disposa d’un servei de 
transport públic de caire comarcal i, per tant, no disposa de la  freqüència de pas del transport públic que li permeti acce-
dir als serveis i retornar seguidament al seu domicili. Per tant, el món rural no pot accedir als paràmetres de sostenibilitat 
energètica o ambiental.

Proposar la creació de concessions comarcals de transport públic amb autobusos (línies circulars)  que de forma conti-
nuada durant tot el dia, efectuïn transport d’usuaris des dels pobles a les capitals de comarca i retornin  amb les màximes  
freqüències de pas. Al circular de  forma continuada, aquest servei permetrà accedir als recursos situats a la capital de 
comarca  i retornar a casa amb normalitat durant tot el dia. Proposarem el transport comarcal a demanda per unir els pe-
tits nuclis sense aquest servei amb els punts d’accés a aquest nou  transport comarcal i amb les seves freqüències de pas. 

1. L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT URBANA (ODS 9, 11, 13)

  
      

 · Estudiar els serveis viaris i la reordenació de la xarxa bàsica local. 
 · Elaborar Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS). 
 · Elaborar pactes per la mobilitat previs als PMUS. 
 · Elaborar plans d’accessibilitat. 
 · Definir i estudiar els indicadors de mobilitat local i supramunicipal. 
 · Difondre activitats o promocionar dies o setmanes temàtics relacionats amb la mobilitat. 
 · Realitzar plans per tal d’ordenar i racionalitzar la distribució de logística de les mercaderies (última milla). 
 · Promoure els aparcaments electrificats tant en promocions privades com públiques.

2. ESPAIS PER A VIANANTS (ODS 11)

  
  

 · Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants, eixamplar les voreres i crear illes per a vianants. 
 · Prioritzar un disseny  que contempli  carrers sense  voreres, és a dir, plataformes úniques, creant àrees laterals 

de protecció als vianants amb elements de mobiliari i arbustiva i sempre garantint els recorreguts accessibles per a 
gent amb visibilitat reduïda.
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 · Instal·lar plataformes i passos de vianants elevats, per millorar la seguretat i l’accessibilitat. 
 · Estrènyer les calçades per provocar la reducció natural de la velocitat: esponjarem els passos de vianants per 

augmentar la visibilitat del vianant i els senyalitzarem adequadament i, si és possible, amb il·luminació intel·ligent. 
 · Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 
 · Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els recorreguts més utilitzats pels in-

fants per anar al seu centre d’ensenyament. 
 · Prioritzar la protecció del vianant davant l’aparcament irregular als passos de vianants i les parades d’auto-

bús, i l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllarem per les indisciplines que perjudiquen els vianants o 
el transport públic. 

 · Integrar paisatgísticament les vies de vianants per dignificar-les i fer-les més atractives. 

3. ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT A MOTOR (ODS 9, 11)

  
    

 · Potenciar l’ús del transport públic amb aparcaments gratuïts i dissuasius a l’entorn dels espais més cèntrics. 
 · Instal·lar aparcaments dissuasius a les estacions de ferrocarril i autobusos, coordinats amb els serveis ferroviaris. 
 · Crear aparcaments gratuïts a l’inici de les xarxes principals de transport públic situats a les entrades de les 

ciutats, connectades al centre, per dissuadir de l’ús del cotxe i  segons escaigui pel tipus de municipi i de la moda-
litat del desplaçament. 

 · Afavorir l’ús més racional i eficient del cotxe.
 · Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari (car sharing) —un grup de ciuta-

dans comparteix una flota de vehicles— o d’altres. 
 · Promocionar els pàrquings compartits. 
 · Executar rotondes i minirotondes, allà on sigui necessari.
 · Crear zones amb restricció del trànsit en carrers veïnals (només matins i veïns amb garatge).
 · Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies.
 · Regular la mobilitat dels vehicles de repartiment.
 · Promoure pàrquings públics per obtenir cert control del cost de l’estacionament.
 · Aplicar sistemes de gestió del trànsit i crear centres de control. Els models comparats en situen la viabilitat per 

sobre dels setanta-cinc mil habitants.
 · Establir zones d’aparcament a la vorera canviada en diversos trams de carrer per afavorir la reducció de la velocitat. 
 · Establir sistemes de circulació en forma de font i unidireccionals per millorar la circulació i la seguretat dels carrers. 
 · Instal·lar limitadors físics de velocitat potenciant l’ús d’elements de cautxú a la via pública i senyalització intel·li-

gent sense oblidar les contradiccions que poden generar amb ambulàncies, autobusos, etc. Prioritzarem, en la me-
sura que es pugui, els bons dissenys dels recorreguts, que evitin les altes velocitats. 

 · Estudiar els moviments pendulars del municipi per optimitzar i fer més sostenible la mobilitat.
 · Impulsar el desenvolupament de les aplicacions de gestió del trànsit i la geolocalització digital dels estaciona-

ments a les ciutats.
 · Impulsar els espais de càrrega  per als vehicles elèctrics i d’hidrogen a la via pública.
 · Afavorir la rotació de l’aparcament amb utilització exclusiva en horari diürn 
 · Crear zones taronja d’aparcament per afavorir l’aparcament del veïnat en zones d’atracció turística. 
 · Implantar les àrees de petó i adeu, com a zones d’aturada reservades (durant l’horari d’entrada i sortida dels cen-

tres escolars), perquè les famílies que duen els infants en vehicle privat puguin estacionar durant uns minuts, sense 
que això interrompi el trànsit en la zona immediata al centre escolar. Aquestes àrees poden combinar-se horària-
ment amb zones blaves o de càrrega i descàrrega. 

 · Potenciar espais d’estacionament en l’àmbit rural per poder realitzar mobilitat de solidaritat en la que el conduc-
tor d’un vehicle amb espai disponible al vehicle pugui efectuar la  càrrega de persones que ho necessitin en  des-
plaçaments de proximitat.
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4. LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU (ODS 9, 10, 11, 13)

  
        

 · Exigir a l’Estat que realitzi el traspàs complet de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, a la Generalitat Valenciana 
i al Govern de les Illes Balears amb la dotació econòmica adequada. 

 · Exigir a l’Estat les inversions en Rodalies per millorar el transport en tren del nostre municipi.
 · Dignificar les parades de transport col·lectiu públic urbà pel que fa a seguretat, comoditat i informació. 
 · Ampliar i millorar el servei de transport públic municipal i intermunicipal. Crear, on sigui possible, carrils espe-

cials per a la circulació del transport públic. 
 · Millorar els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els punts d’atracció principals del municipi. 
 · Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn, pensant sobretot en les 

necessitats de la gent jove, tenint present, però, que la majoria del transport públic nocturn fora de l’AMB és com-
petència de la Generalitat. 

 · Ampliar la xarxa de carril bus a les ciutats que el flux d’autobusos ho faci viable. 
 · Adaptar el servei a persones amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda. 
 · Fomentar la intermodalitat —més d’un mitjà de transport per arribar a la destinació. 
 · Connectar amb transport públic el centre amb els polígons industrials, els equipaments cívics, culturals, socio-

sanitaris, educatius i els centres comercials o de lleure. 
 · Fer un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport públic.
 · Valorar la viabilitat de posar en marxa la integració tarifària del transport urbà en els sistemes supramunicipals. 
 · Implantar millores tecnològiques i aplicacions per tal que les persones usuàries tinguin més informació dels ho-

raris de pas dels autobusos per les diferents parades. 
 · Implantar sistemes de  gravació en vídeo als autobusos i parades per tal que les persones usuàries tinguin més 

seguretat en el servei. 
 · Integrar l’ajuntament en associacions supramunicipals, com ara l’Associació de Municipis amb Transport Urbà 

(AMTU), de la segona corona metropolitana de Barcelona. 
 · Instaurar avantatges tarifaris per a la gent gran o el jovent mentre no es desenvolupi el finançament del trans-

port públic de manera estable per llei, en els termes previstos en la Llei 9/2003. 

5. LA MOBILITAT EN BICICLETA I PATINET ELÈCTRIC (ODS 11, 13)

  
    

 · Definir l’àmbit normatiu i regulatori a través d’ordenances i reglaments per afavorir i endreçar l’ús de la bicicleta i 
la seva cohabitació especialment amb vianants.

 · Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i planers, amb la creació, 
consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continu-
ïtat dels itineraris. 

 · Crear nous carrils bici, amb la creació de xarxes pedalables urbanes, per unir el centre amb els polígons in-
dustrials, els equipaments cívics, culturals, sociosanitaris, educatius i els centres comercials o de lleure. 

 · Promoure la ciclogística com a alternativa a la distribució de mercaderies als nuclis urbans, evitant l’entrada de vehi-
cles pesants i contaminants i donant resposta a la darrera i primera milla de la paqueteria vinculada al comerç elec-
trònic, però també del comerç de proximitat. Plantejar models amb un sistema de hubs urbans de microdistribució, 
vinculats a les ZBE, on quedi restringit l’ús de vehicles contaminants.

 · Completar la xarxa interurbana per a l’ús de la bicicleta i el patinet elèctric entre nuclis urbans propers.
 · Instal·lar aparcaments i millorar la senyalització per a bicicletes. 



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA89 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

 · Generar una infraestructura pedalable a les escoles, tant per garantir connexions i accessos segurs als centres, 
com per dotar d’aparcaments els espais interiors.

 · Incorporar bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis de l’Administració. 
 · Formar als més joves en la normativa d’ús de la bicicleta i el patinet elèctric.
 · Incorporar la bicicleta en la mobilitat intermodal, facilitant les connexions de vials de bicicletes amb el transport 

públic. 
 · Fer créixer la xarxa d’aparcaments segurs d’alta capacitat per a bicicletes a totes les estacions del sistema ferro-

viari, i de transport públic interurbà per carretera, així com en aparcaments soterrats.
 · Promoure el transport urbà basat en l’ús compartit de la bicicleta, allà on per les dimensions de la ciutat sigui 

possible establir aquest servei (Bicing, Girocleta…). 
 · Promoure la incorporació d’aparcaments de bicicletes electrificats a les noves promocions d’habitatge del 

municipi.
 · Garantir incentius a la mobilitat sostenible, amb ajudes a la compra de bicicletes i/o bicicletes elèctriques.
 · Promoure el cicloturisme com una activitat turística de baix impacte ambiental, desestacionalitzada i desmassifica-

da, considerant-lo una activitat econòmica complementària per a territoris d’interior, que permet posar en valor el 
patrimoni cultural i natural del país, i que ha de ser essencialment de proximitat.

 · Treballar i promoure la participació de les associacions i entitats de persones usuàries tenint en compte la seva 
contribució a fomentar una mobilitat sostenible i segura i a la conscienciació ciutadana.

6. LA MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL URBANA (ODS 11, 13)

  
    

 · Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 
 · Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració de mapes de soroll. 
 · Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll. 
 · Utilitzar vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.
 · Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 
 · Regular la circulació de vehicles en el medi natural creant una xarxa bàsica, en concertació amb els col·lectius.
 · Limitar la circulació motoritzada del nucli antic.

7. EDUCACIÓ PER A UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE (ODS 4, 5, 13)

  
      

 · Impulsar tallers o seminaris per a la mobilitat als centres educatius del municipi. 
 · Organitzar campanyes sobre seguretat viària. 
 · Elaborar enquestes sobre els hàbits de mobilitat amb perspectiva de gènere. 
 · Efectuar estudis sobre els costos de la mobilitat local i intermunicipal. 

Habitatge 
El dret a un habitatge digne 
La dificultat d’accés a l’habitatge a un preu assequible és un fenomen generalitzat als Països Catalans, especialment a les 
grans ciutats. El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. El dret a un habitatge digne, a una llar on 
sentir-se segur/a, protegit/ida i des d’on poder desenvolupar el propi projecte vital és tan important per a les persones com 
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ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. I en aquest sentit, cada vegada hi ha més evidència que les 
situacions que vulneren aquest dret (per exemple, situacions de pèrdua de l’habitatge o d’infrahabitatge) tenen un impacte 
negatiu directe i indirecte en moltes de les esferes de la persona, des d’afectacions en la salut física i/o mental, fins a dificultats 
en el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants que pateixen aquestes situacions, entre d’altres afectacions. Les políti-
ques públiques en matèria d’habitatge han d’estar ben finançades i estar orientades a garantir aquest dret en totes les situ-
acions i casuístiques possibles, per ser homologables als estàndards dels principals referents europeus en aquesta matèria. 
Aconseguir-ho  és una necessitat i una obligació atès que, en l’actualitat, no es pot afirmar que es compleixi l’obligació recolli-
da a l’article 26 de l’Estatut quan diu que les mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen 
de recursos suficients és una obligació dels poders públics recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la UE. 

El desequilibri existent entre el preu de l’habitatge (incloent consums) i els ingressos de les famílies i la ciutadania en gene-
ral, s’ha accentuat fruit de la pandèmia de la Covid-19, una sotragada global que des del 2020 va marcant l’agenda sanitària, 
social, política i econòmica del nostre país i de tot el món. El nostre objectiu és que cap família destini més del 30 % dels 
seus ingressos com a cost d’accés a l’habitatge. En aquest sentit, a falta de l’arribada dels fons europeus Next Generation, 
que hauran de servir per reimpulsar i fer més resilients les economies dels països europeus més afectats per la pandèmia, 
podem afirmar que les desigualtats s’han accentuat, així com la taxa de pobresa i d’exclusió social. Per tant, seguim treba-
llant per millorar la ràtio del cost de l’habitatge en relació amb la renda disponible de les famílies, així com de prevenir ten-
sions de preus per factors de demanda no derivats de l’ús residencial de l’habitatge (per exemple, usos turístics). Catalunya, 
amb la Llei 11/2020, popularment coneguda com a Llei catalana de regulació de preus dels lloguers de l’habitatge, pionera 
a tot l’Estat espanyol, s’havia dotat d’un mecanisme eficaç per posar fre a l’escalada de preus de l’habitatge que s’anava 
produint sobretot en les zones urbanes des d’abans de la pandèmia. La seva aplicació a més de vuitanta municipis s’ha 
vist frustrada de soca-rel per la STC de 10-3-2022, que l’ha ha anul·lat. Una vegada més es demostra que sense la sobira-
nia plena no tenim les eines per garantir el benestar dels nostres ciutadans. Caldrà seguir impulsant mesures legislatives 
a Catalunya o en el si de les Corts Generals per tal de garantir un llindar de protecció com a mínim idèntic al que garantia 
la Llei 11/2020, com va reclamar el Síndic de Greuges el passat 17 de març del 2022.

La política d’habitatge impulsada des de l’Administració ha de preveure i estar oberta a noves formes de tinença així com 
a noves fórmules de col·laboració publicoprivades, no només per poder prioritzar el valor d’ús de l’habitatge (en lloc del 
valor d’inversió), sinó també per aprofitar la potència d’aquesta sinergia, amb l’objectiu de fomentar el creixement del parc 
de lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de protecció pública. Per això, hem d’estimular també l’apari-
ció d’habitatge de lloguer assequible en sòl privat promogut per entitats de lucre limitat o sense lucre, per tal  d’arribar a 
l’objectiu de solidaritat urbana marcat per la Llei de l’habitatge de Catalunya. Destacar aquí la importància que finalment 
s’hagi eliminat la caducitat de la vigència de la protecció pública dels habitatges HPO en el Decret llei 17/2019, fet que per-
metrà d’aquí a uns temps començar a acumular estoc d’habitatge públic o protegit per a l’ús de les futures generacions. 

Per altra banda, la rehabilitació del parc d’habitatges existents (siguin públics o privats), i la seva capacitat per mobilitzar 
habitatge, per fer-lo més eficient energèticament i més adaptat a l’evolució dels usos del mateix (fruit del canvi d’hàbits 
que la pandèmia hagi generat — per exemple, espais per al teletreball — o de la diversitat de tipologies d’unitats de con-
vivència existents), és i serà un eix estratègic i prioritari a Catalunya els propers anys, de manera conjuntada amb la re-
generació d’àrees urbanes al servei de la cohesió social. En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els habitatges per 
millorar al màxim les seves prestacions, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional programàtic, confort i 
eficiència amb la mínima demanda energètica, i en els quals es puguin incorporar les energies renovables més eficients en 
cada cas. L’aposta per energies renovables és clau també per contribuir a evitar casos de pobresa energètica. Potenciem, 
doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per aconseguir la millora de les presta-
cions dels edificis, la protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica. Per a tot això, 
és indispensable comptar amb els Fons Next Generation.

Tot i que sempre hi ha problemes relacionats amb l’habitatge en un municipi, no és fàcil definir polítiques municipals al 
marge dels plans d’habitatge de la Generalitat i, lamentablement, de l’Estat, que, malgrat els estatuts d’autonomia se-
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gueix fent plans d’habitatge emparats en l’article 149.1.13 de la Constitució, en matèria de planificació general de l’acti-
vitat econòmica. Des d’Esquerra Republicana, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de 
l’espai cívic. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies era ja una de les principals preocu-
pacions ciutadanes en els anys de la bombolla immobiliària, que els plans d’habitatge no van resoldre, per una dinàmica 
de preus conseqüència directa d’un model econòmic les externalitats negatives del qual combatem. En l’actual escenari 
post covid-19, però, les polítiques públiques orientades a anticipar, prevenir i evitar l’exclusió social i habitacional deri-
vada de l’increment de desnonaments que malgrat les diverses moratòries estatals no s’han aturat durant la pandèmia, 
han esdevingut una de les principals prioritats de l’ Administració, i molt particularment dels ajuntaments, atès que 
aquesta problemàtica afecta directament veïns i veïnes dels propis municipis, i atès que els ajuntaments són l’adminis-
tració més propera i accessible a la ciutadania. En aquest sentit, la Llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional, altrament coneguda com a Llei estop desnonaments, recentment aprovada al Parlament 
de Catalunya, és una eina que ha de servir als ajuntaments per detectar i mediar si s’escau en situacions on s’apliquin 
els estàndards de protecció que estipula la mateixa llei: lloguer social obligatori, majors obligacions per als grans pro-
pietaris, cessió obligatòria d’habitatges buits, etc.  

I és que sempre és en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on hi ha teixits urbans 
degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, entramat d’interessos pocs clars, sobreocupaci-
ons de pisos, ocupacions i, com dèiem més amunt, la problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge per impagament 
del lloguer o la hipoteca. Per això, des de la subsidiarietat pròpia dels municipis, que representen el nivell més proper a la 
ciutadania, els ajuntaments han de disposar de bons instruments legislatius, econòmics i urbanístics per poder fer front a 
situacions com aquestes, per acompanyar els veïns que ho necessitin i comptar alhora amb l’acompanyament des d’altres 
nivells de l’Administració. 

Dit això, els ajuntaments poden dur a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la política d’habitatge com a servei 
d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística.
 

1. LA POLÍTICA D’HABITATGE COM A SERVEI D’INTERÈS GENERAL (ODS 1, 9, 10, 11)

  
        

La política d’habitatge va vinculada, en part, amb la política urbanística i amb el compliment del mandat de solidaritat ur-
bana com a horitzó.

Vivim un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys: hem passat de la construcció a la ges-
tió i la rehabilitació del parc actual; d’entendre l’habitatge eminentment com un bé amb el que obtenir un rendiment eco-
nòmic a entendre’l com un bé que té una funció eminentment social que cal prioritzar en tant que actua de facto com a 
pilar fonamental de l’estat del benestar.

Malgrat aquest canvi de paradigma, patim un dèficit estructural d’habitatge assequible que accentua les dificultats per ac-
cedir-hi. Per això cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei de diver-
ses generacions, atès que la producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada deu o quinze 
anys per la seva constant desqualificació que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el no-res i els habitatges s’incorporin 
al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits. Aquesta situació començarà a revertir-se amb el pas del 
temps, atès que ha desaparegut la caducitat de les qualificacions de protecció dels habitatges promoguts per o sota l’ai-
xopluc de l’Administració (Decret llei 17/2019), però mentrestant desenes de milers d’habitatges anteriors a aquesta regu-
lació sí la perdran; per això és estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en la compra de sòl i col·laborar en la creació 
d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda lliure. 
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Els ajuntaments poden preservar el sòl i els parcs d’habitatge mitjançant la promoció de l’habitatge protegit amb fórmules 
i règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície, la concessió 
administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu.

Des d’Esquerra Republicana, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les coope-
ratives d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, ponderant un equilibri raonable en 
els diferents usos possibles de les cessions d’aprofitament urbanístic, atesa la dialèctica històrica entre la utilització que 
se’n fa per finançar inversions i despesa corrent o amb destí a polítiques d’habitatge.

2. EL PLA LOCAL D’HABITATGE (ODS 1, 5, 9, 10, 11)

  
          

Fins a dia d’avui, el Pla local d’habitatge previst en la Llei del dret a l’habitatge és l’instrument adient per al desenvolupa-
ment d’una política d’habitatge en l’àmbit local; sempre ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i 
les necessitats i els programes a desenvolupar de manera coordinada amb els plans urbanístics. La diagnosi del pla local 
ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda, gènere, franges d’edat i famílies en risc d’exclu-
sió residencial per al correcte disseny dels programes.

Posteriorment a l’aprovació del pla, la creació d’un observatori local d’habitatge que actualitzés les dades semestral-
ment permetria conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb informació de 
preus, transaccions, superfícies, esforç familiar, etc., fet que ajudaria el consistori a fer un seguiment exhaustiu i a ori-
entar la presa de decisions basada en l’evidència empírica més immediata, alhora que permetria l’actualització regular 
del pla.

Impulsarem que tots els municipis tinguin aprovat un pla local d’habitatge; per als petits municipis, fomentarem els plans 
supramunicipals acordats pels ajuntaments interessats, segons permet l’article 14.13 de la Llei del dret a l’habitatge.

a) Solidaritat urbana i mobilització de sòl 
 · Aprofitar les eines jurídiques que els ajuntaments tenen a l’abast per mobilitzar habitatge buit com són la Llei 

24/2015 i la Llei 4/2016, aprovades al Parlament de Catalunya, així com el Decret llei 1/2015. Per això elaborarem 
protocols municipals i comarcals d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el protocol sancionador corres-
ponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit.

 · Contribuir al compliment del mandat de solidaritat urbana (15 % del total del parc d’habitatge destinat a políti-
ques socials en vint anys), agafant com a premissa les anàlisis de la darrera proposta sotmesa a informació públi-
ca l’octubre del 2021, mitjançant les reserves necessàries de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit, 
d’acord amb la realitat de cada municipi. 

 · Contribuir al compliment del mandat de solidaritat urbana mobilitzant també habitatge ja existent, per diferents 
vies, les més adients segons cada municipi: a) adquisició preferent d’immobles i solars per la via del tanteig i retrac-
te; b) convenis per a les cessions d’ús d’habitatges provinents de grans tenidors públics (diputacions, Església, etc.); 
c) estimulant l’aparició d’habitatge de lloguer assequible en sòl privat promogut per entitats de lucre limitat o sense 
lucre, i d) via programa de mediació pel lloguer social mitjançant un conveni de cessió amb l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya.

 · Exigir de manera col·legiada la cessió de la titularitat del parc d’habitatges que la Sareb tingui als municipis, a 
perpetuïtat, de tal manera que es puguin incorporar als parcs d’habitatge municipal per tal de disposar-ne a conve-
niència per fer les polítiques socials que cada municipi necessiti.

 · Fomentar les condicions perquè els promotors privats incorporin els habitatges de nova construcció o gran re-
habilitació a la bossa d’habitatges buits, mitjançant fórmules de concertació responsable de tipus publicoprivat.
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 · Consolidar una política de sòl basada en la no venda i en l’actuació proactiva de l’ajuntament respecte a actuaci-
ons urbanístiques paralitzades que siguin estratègiques; per exemple, fomentant el sistema de reparcel·lació per co-
operació per la qual l’administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec a la propietat.

 · Estudiar en el marc del pla urbanístic corresponent la viabilitat de generar nou sòl per destinar-lo a habitatges 
de lloguer públic.

 · Impulsar la constitució del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge allà on estigui pendent, i la inscripció de l’in-
ventari de béns i drets que el formen en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC), en cas que si-
guin municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada (disposició addicional quarta del Decret 
llei 17/2019). Mesura sense la qual és molt difícil la seva mobilització i la garantia de que s’hi integren amb destí pre-
ferent a la promoció d’habitatge protegit les cessions d’aprofitament urbanístic derivades del planejament.

 · Potenciar la formalització de programes d’actuació concertada amb la Generalitat a l’efecte de coordinació 
de polítiques d’habitatge, lloguer social, adquisició i mobilització de patrimoni públic, intervenció sobre pisos buits, 
renovació i rehabilitació urbana, etc., conforme a la disposició addicional cinquena del Decret llei 17/2019. Aquest 
programa està previst per a municipis de més de cinquanta mil habitants i per a tots els de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Però també s’hi poden acollir els municipis de les àrees de demanda residencial forta i acreditada. En 
aquest sentit, cal estendre-ho a aquestes categories de demanda.

 · Crear el cens municipal d’habitatges buits o ocupats sense títol habilitant amb la finalitat d’identificar-los, conèi-
xer la realitat immobiliària vacant, la possibilitat de fer convenis de cessió d’ús per a polítiques socials (per exemple, 
incloent-los al Registre d’habitatges i solars buits, amb l’objectiu de mobilitzar-los cap al parc de lloguer assequible), 
la intervenció administrativa coercitiva (incompliment de la funció social, impostos i recàrrecs, avaluar la concentra-
ció de grans tenidors), etc. 

 · Assegurar el compliment de la reserva del 3 % d’habitatge accessible per facilitar l’exercici del dret a l’habitatge 
a persones amb diversitat funcional tal com està previst legalment, tant en les programacions anuals d’habitatge de 
promoció pública com en els que promoguin o subvencionin les administracions públiques o entitats del sector públic. 

b) Habitatge amb mirada supramunicipal
 · Assolir pactes metropolitans i comarcals per a l’habitatge (públic, privat i social), cosa que permetrà la creació i 

gestió d’habitatge de manera conjunta amb tots els municipis. Posarem en comú els recursos econòmics, la dispo-
nibilitat de sòl i la bossa comuna de demanda i assignació. 

c) Noves proteccions en l’exercici del dret a l’habitatge
 · Fer campanyes de sensibilització respecte als drets i deures de propietat i llogater en el marc del lloguer d’habita-

cions per viure-hi (funció residencial) per a veïns de la ciutat (per exemple, dret a empadronar-s’hi, contracte, etc.). 
 · Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas que es produeixin 

(posada en funcionament de la taula d’emergències social i oficina de mediació Ofideute a cada municipi, a més dels 
ajuts al pagament de l’habitatge previstos). 

 · Fer campanyes de sensibilització a veïns i veïnes sobre els drets que els emparen  pel que fa a l’obligatorietat 
d’oferiment de lloguer social abans de practicar un desnonament hipotecari que tenen els propietaris que van ad-
quirir abans de l’any 2008 i de la resta de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional aprovades amb 
la Llei 2/2022 del Parlament de Catalunya.

 · Ampliar els serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments (Xarxa d’Habitatges d’Inserció).
 · Centralitzar tots els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge conveniades amb la Generalitat, siguin 

de nova creació o ja existents. Reforçarem les ja existents amb nous recursos humans i materials per tal de poder 
fomentar la mediació entre propietaris i llogaters en la resolució de conflictes. 

 · Treballar perquè tots els municipis majors de vint mil habitants tinguin una oficina d’habitatge, o reforç de les exis-
tents si escau.

 · Incrementar els mitjans públics per a la mediació entre propietaris i llogaters, sempre que es demani, en la re-
solució de conflictes.

 · Elaborar un programa transversal que treballi la perspectiva de gènere en l’habitatge.
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d) Habitatge i ciutat
 · Incentivar el canvi d’ús d’oficines en plantes pis a habitatges (per recuperar la seva funció residencial), per a des-

tinar-los a formar part del parc de lloguer assequible.
 · Analitzar cas per cas la possibilitat de que alguns locals comercials en planta baixa, sense ús i que compleixin la 

normativa vigent oportuna puguin esdevenir un habitatge (per exemple,. per a persones amb mobilitat reduïda) 
sempre que aquest canvi no comprometi la mixtura d’usos de la zona, la seguretat en l’espai públic i amb perspecti-
va de gènere i altres qüestions bàsiques en termes urbanístics per al model de ciutat que defensem.

 · Fer pla de xoc contra els habitatges d’ús turístic il·legals que inclogui la revisió d’ofici dels comunicats dels HUT 
existents.

 · Mobilitzar el parc d’habitatges dels nuclis històrics mitjançant polítiques actives de rehabilitació, renovació  i ac-
tivació dels mateixos.

 · Treballar l’espai intermedi complex entre l’habitatge (domèstic-privat) i el carrer (barri/ciutat - públic/col·lectiu), 
el primer nivell de relació social. És necessari generar espais d’interacció social prèviament a sortir al carrer, espais 
segurs i amables, espais intermedis. Espais domèstics socialitzadors.

 · Treballar la xarxa quotidiana de carrers com a eixos cívics que han de permetre recorreguts a peu, tenir continu-
ïtat i ser útils, és a dir, que a més de poder enllaçar es situïn en aquests les diferents activitats i a on la socialització 
sigui l’objectiu, enllaçant espais verds, públics i activitats comercials, culturals i de lleure.

e) Rehabilitació
 · Fomentar la instal·lació d’energies renovables i mesures d’estalvi energètic en el parc existent, alhora que imple-

mentarem mesures per a la lluita contra la pobresa energètica.
 · Promoure la millora de l’accessibilitat a l’interior dels edificis i en els seus accessos, essent proactius amb la de-

tecció de problemes d’accessibilitat, habitabilitat, insalubritat i millora de l’habitatge, i mirant d’optimitzar la coordi-
nació entre serveis socials, salut i habitatge.

 · Subvencionar part de les reformes per millorar les deficiències dels habitatges que puguin comprometre l’auto-
nomia funcional de les persones grans que hi viuen.

 · Impulsar la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant pel que fa 
a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per raons d’efi-
ciència energètica. Posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.

 · Vincular  les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai públic per tal de dotar de coherència les transfor-
macions urbanístiques futures i la regeneració i rehabilitacions dels teixits existents. 

f) Noves formes de tinença
 · Fomentar les fórmules d’habitatge cooperatiu, amb característiques que podran variar segons es tracti de muni-

cipis amb mercat d’habitatge tens o no, amb disponibilitat de sòl públic o no, etc.
 · Fer un programa adreçat a rendes antigues i gent gran per detectar l’assetjament immobiliari o la manca de man-

teniment de les finques, en coordinació amb serveis socials.
 · Establir que el 30 % dels habitatges de protecció públics es destinin a joves i crear una línia d’ajudes al lloguer 

específiques per facilitar-los l’emancipació.
 · Promoure i col·laborar en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el lucre i promouen l’ha-

bitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana. 
 · Reforçar la coordinació dels municipis amb l’Incasol i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per facilitar la ges-

tió dels immobles que ambdós organismes tenen als municipis.
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Transformació  
socioeconòmica

Drets socials
Transformació social: posem les vides al centre

Escrivim un futur des de les polítiques socials
Aspirem a una República Catalana que ha de néixer amb el propòsit d’esdevenir una societat inclusiva i cohesionada que 
garanteixi els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania i la justícia social és el principi orientador de l’actuació dels 
municipis republicans al servei de la gent.

Les ciutats republicanes han des ser ciutats que lluitin contra les desigualtats i on existeixin les mateixes oportunitats. 
Hem de poder garantir els drets socials de tota la ciutadania, amb especial atenció a les persones en situació de vulnera-
bilitat o en situació de risc de pobresa i/o exclusió social. Ciutats o viles on, a partir dels valors republicans, la ciutadania 
sigui corresponsable del progrés social i avanci solidàriament cap a una societat més justa i igualitària, amb una ciutadania 
crítica, solidària, compromesa i amb vocació transformadora. 

Per tal de promoure l’autonomia de les persones, lluitar per erradicar la pobresa i reduir les desigualtats i garantir una vida 
digna a tothom.

Volem una infància i adolescència amb reconeixement de drets, protecció i igualtat d’oportunitats, especialment aquells 
que es troben en situacions de major vulnerabilitat, per garantir el seu desenvolupament i el respecte dels seus drets més 
bàsics, començant pel de viure en família.

Per tot això, cal:

 · Promoure un envelliment actiu i saludable dins la comunitat a través de la promoció, protecció i participació de 
les persones grans en la vida social i comunitària. 

 · Vetllar per garantir el dret a viure amb la màxima autonomia personal en l’entorn comunitari de les persones 
amb diversitat funcional mitjançant un model de suports i serveis de proximitat per a la vida independent i de comp-
tar amb els recursos especialitzats necessaris per donar resposta a les necessitats de forma integral quan calgui i 
sempre respectant el seu projecte personal de vida.

 · Reconèixer el valor del treball de cures com a xarxa de suport essencial en totes les etapes de la vida, tant en l’àm-
bit personal i familiar com en el professional.

 · Replantejar els usos del temps per a la millora del benestar de les persones i de les famílies incentivant la correspon-
sabilitat entre dones i homes, la conciliació vital i la criança positiva, mitjançant la reforma horària, entre altres mesures.

 · Promoure la no-discriminació i lluita contra qualsevol forma de violència que impedeixi a les persones la lliber-
tat de viure el seu propi projecte personal, especialment la que s’exerceix contra les dones, els infants, les persones 
migrades, el col·lectiu LGTBI i les persones amb diversitat funcional.
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Una societat inclusiva és la que no deixa ningú enrere i la que genera les oportunitats perquè totes les persones puguin 
contribuir i participar en igualtat de condicions; una societat cohesionada capaç d’evitar l’aïllament i la solitud, amb xarxa 
de veïnatge, voluntariat i cooperació. Per fer-ho, hem d’implementar els principis de l’acció social a totes polítiques i  cocre-
ant i desenvolupant espais de treball compartit i comunitari per a la inclusió i la cohesió social.

1. RECUPERANT-NOS DELS EFECTES DE LA COVID-19 (ODS 3)

  
  

La pandèmia de la covid-19 ha accentuat problemàtiques socials de tota mena, començant per les persones que ja es tro-
baven en situació de vulnerabilitat i seguint per les que s’han quedat sense possibilitat d’obtenir ingressos suficients per 
cobrir les necessitats bàsiques. A això cal sumar-hi les conseqüències del confinament (dificultats emocionals, problemes
de convivència, etc.), més complexes en el cas de persones que viuen en habitatges inadequats. 

En aquest context, hem actuat des del primer moment amb mesures d’urgència per pal·liar la crisi: reforçant els serveis 
de la renda garantida i d’ocupació, finançant projectes d’inserció laboral, creant mesures per a la reactivació de l’ocupació  

—especialment per a col·lectius vulnerables—, programes per assegurar l’alimentació a la població, targetes menjador, im-
plementant noves fórmules per garantir els drets de les persones, l’acolliment de menors no acompanyats... 

La crisi provocada per la covid ha comportat un increment de les desigualtats que tindrà efectes a mitjà i a llarg termini. 
Davant d’això, cal actuar amb polítiques públiques decidides i valentes, posant les persones al centre i fomentant que tot-
hom pugui desenvolupar el seu projecte de vida.

La covid també ha posat en relleu la necessitat de donar un valor més gran a la tasca de cures. Això implica l’àmbit per-
sonal i familiar i també l’àmbit professional: les persones treballadores de la cura i la neteja, majoritàriament dones i sovint 
d’origen divers, que han resultat imprescindibles en el context d’una crisi sanitària. La precarietat laboral en aquests sec-
tors és un dels elements que ha posat de manifest la necessitat de plantejar un nou model en què sigui l’economia la que 
estigui al servei de les persones i no a l’inrevés. 

 Proposta destacada 
 · Posar les cures al centre de les polítiques socials públiques destinades a sostenir la vida. Cal considerar-les com 

un sector de l’economia reproductiva i tan important com ho és l’economia productiva. Això inclou l’empoderament 
dels professionals, en bona part dones, que treballen en aquest sector.

 Mesures 
 · Impulsar programes de llars i cures per donar suport legal, acompanyament i formació a dones que fan la tasca 

de cures als domicilis per tal de regularitzar la seva situació laboral i donar-los a conèixer els seus drets.
 · Per tal d’aconseguir una millor conciliació familiar i més equilibri en la tasca de cures, volem fomentar uns nous 

usos del temps mitjançant la reforma horària, per buscar un equilibri més adequat entre la vida professional i la 
personal, així com un repartiment més equitatiu de les tasques entre les dones i els homes. 

2. REPENSANT ELS SERVEIS SOCIALS LOCALS (ODS 1, 2, 5, 8, 10)

  
         

Els serveis socials locals volem avançar cap a un sistema menys assistencialista i més eficient i empoderador que canvia 
la mirada de la intervenció social. 
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Amb una visió general de les problemàtiques socials, que sigui proactiva i no reactiva, que treballi per la sostenibilitat del 
sistema i no per la seva subsistència, i per tant que pugui respondre a les necessitats de les persones des de la perspec-
tiva de drets socials reconeguts. Ens cal trobar solucions estructurals i no conjunturals i sobretot anar a la causa de les si-
tuacions de desigualtat i no només a pal·liar-ne les conseqüències.

L’excessiva burocratització dificulta a les professionals poder fer una bona  intervenció social, grupal i comunitària i cal re-
pensar els serveis socials per retornar l’acompanyament i el suport social al centre. Per fer-ho, cal simplificar els processos 
i dotar-nos de més eines i de més recursos de personal.

Ens calen sistemes informàtics que permetin la recollida de dades automàtica, així com un sistema d’estandardització de 
les situacions per ser comparables amb altres municipis, i sobretot per poder monitoritzar els canvis en el perfil de les per-
sones ateses pels serves socials locals, a fi de poder fer una planificació estratègica dels recursos i oferir una bona cober-
tura de serveis a la ciutadania.

Hem d’impulsar la coordinació real intermunicipal. Cal promoure models locals de governança compartida i estreta col·la-
boració entre l’àmbit social i el de salut, el d’educació, el laboral i l’ocupacional o el de l’habitatge, proveint-nos d’un autèn-
tic sistema de treball en xarxa.

També volem promoure una col·laboració i un sistema de treball que tingui en compte  la resta de proveïdors de serveis de 
l’àmbit social, que són els nostres aliats estratègics i que formen part del tercer sector: entitats, associacions, fundacions, 
organitzacions no governamentals, etc. Cal posar en valor la tasca que porten a terme i la seva expertesa.

Hem de tenir òrgans de col·laboració i coordinació reals amb tots ells: taules, consells o altres òrgans de participació i con-
figuració real de les polítiques i de la col·laboració pública, social i comunitària.

Per fer una autèntica transformació social i aconseguir ser un sistema reconegut i ben valorat hem de començar per les 
pròpies instal·lacions. Ens cal posar en valor la feina que fan els i les professionals en espais dignes i, per tant, des dels ens 
locals hem de revisar tots els equipaments per tal de configurar espais que puguin oferir una intervenció de qualitat, amb 
privacitat, confidencialitat i també amb protecció per a tothom.

És imprescindible l’enxarxament amb les polítiques actives d’ocupació locals. Ens cal definir conjuntament les actuacions 
necessàries per revertir la situació d’atur de tots els col·lectius, especialment d’aquells que tenen més risc de patir situaci-
ons de vulnerabilitat, com són les persones majors de 50 anys, els i les aturades de llarga durada, les dones, els joves, les 
persones nouvingudes, etc. Per tant, des dels serveis socials hem d’alinear esforços amb els departaments d’ocupació i 
treball per no deixar ningú enrere. 

 Mesures 
 · Promoure la inclusió laboral per mitjà del model català de treball protegit (empreses d’inserció i centres espe-

cials de treball).
 · Coordinació amb ocupació perquè s’ofereixin recursos reals d’inserció laboral de llarga durada.
 · Impulsar accions d’inserció laboral que prioritzin famílies amb fills a càrrec i dones en situació de precarietat laboral.

3. GARANTINT EL DRET A L’ALIMENTACIÓ (ODS 1, 2, 12)

  
      

Actualment tenim un sistema excessivament assistencialista i disseminat alhora de garantir el dret a l’alimentació. Els 
bancs dels aliments, encara que actuïn com a supermercats, segueixen sent espais estigmatitzats on es presta una rela-
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ció desigual entre el que dona i el que rep. També fan una funció complementària i no aconsegueixen garantir una dieta 
sana i equilibrada, ja que la majoria no poden garantir la ingesta de verdures o altres aliments frescos necessaris per al 
consum diari.

Les beques menjador, les targetes moneder i altres mesures més inclusives són necessàries per desplegar una estratègia 
basada en els drets de les persones i no exclusivament en les seves necessitats.

És per això que des d’Esquerra Republicana proposem obrir un procés de reflexió amb professionals de diferents àrees 
dels ens locals i entitats vinculades a projectes d’alimentació per definir una estratègia conjunta de garantia del dret a l’ali-
mentació a persones en situació de vulnerabilitat, per tal d’ analitzar les necessitats d’alimentació de la població i la seva 
cobertura amb els recursos existents, així com l’oportunitat de treballar amb models alternatius.

Definim el dret a l’alimentació com el dret a tenir accés, individualment o col·lectivament, de manera regular, permanent i 
lliure, sigui directament o mitjançant la compra en diners, a una alimentació qualitativament i quantitativament adequada i 
suficient, de manera que es correspongui amb les tradicions culturals de la població a les que el consumidor pertany i que 
garanteixi una vida física i psíquica, individual i col·lectiva, lliure de pors, satisfactòria i digna.1

Aquesta definició no només fa referència al dret a menjar o cobrir les necessitats alimentàries, sinó que també té en comp-
te com les cobrim, i que amb aquest com no estiguem d’alguna manera sacrificant o minvant altres drets com la dignitat, la 
participació, l’autonomia, la llibertat... El concepte de dret a l’alimentació, doncs, no fa referència únicament a la ingesta de 
calories, sinó que hi podem trobar altres dimensions com l’accés a una alimentació adequada, la sostenibilitat del model o 
la participació dels agents implicats en l’estratègia.

Tenint en compte la mirada de l’estratègia basada en els drets, que  prioritza les persones que es troben en situació de vul-
nerabilitat i no té per objecte l’erradicació de la fam o la malnutrició, sinó les causes que les generen. És per aquest motiu 
que els serveis socials requereixen de la complicitat i el treball coordinat amb altres agents del territori per tal de, conjun-
tament, fer front i denunciar els desequilibris de poder i les desigualtats que produeix i que es produeixen en el sistema 
alimentari i que són l’arrel de l’exclusió alimentària.

L’accessibilitat és allò que més directament interpel·la els serveis socials, a causa de la deficiència d’altres sistemes de pro-
tecció social, però abordar el dret a l’alimentació únicament des de polítiques assistencials, sense tenir en compte altres 
aspectes com la salut, el medi ambient i la participació, no permet anar a les causes que generen l’exclusió i desenvolupar 
o exigir accions més estructurals i a llarg termini.

D’altra part, l’accés a l’alimentació de la població no pot mantenir-se en el marc de la solidaritat i la caritat, dependent de 
la voluntarietat i les donacions de la ciutadania, la restauració o les empreses del sector alimentari. Cal construir projectes 
sostenibles en el temps i pressupostàriament, que donin una resposta adequada i a l’alçada de les necessitats de la pobla-
ció, que empoderi els seus protagonistes i els doni suport per desenvolupar les seves pròpies estratègies des de la inno-
vació i la creació de valor social.

 Mesures 
 · Garantir una alimentació suficient i saludable per a la població en situació de vulnerabilitat.
 · Sensibilitzar i formar a la població en matèria d’alimentació.
 · Lluitar contra el malbaratament alimentari.
 · Promoure l’alimentació com un element cohesionador.

1. Jean Ziegler, exrelator especial pel Dret a l’Alimentació de l’ONU en el 2001.
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 · Potenciar una alimentació saludable en espais col·lectius. 
 · Potenciar el cultiu d’aliments i el seu aprofitament mitjançant projectes d’horts comunitaris.
 · Impulsar projectes d’economia social i solidària.

4. PER LA INFÀNCIA I ELS JOVES (ODS 1, 2, 4, 10)

  
        

Tenim una mirada integral a la infància i a l’adolescència amb base comunitària, sobretot aquells infants amb més risc de 
patir situacions de vulnerabilitat.  

Volem situar els infants, els adolescents i les seves famílies com l’eix prioritari de tota l’acció política, reforçant vincles, treba-
llant les habilitats parentals, els serveis de suport, la criança positiva, la xarxa de serveis d’orientació i atenció a les famílies, i 
reforçant totes les eines per a la sensibilització, detecció i protecció envers els abusos sexuals i els maltractaments infantils. 

Impulsarem la posada en marxa de serveis d’orientació i atenció a les famílies que puguin oferir un acompanyament en deter-
minats moments de la vida d’una família i  donar suport a mares i pares en les habilitats parentals i la gestió de les emocions.

 Mesures 
 · Garantir el dret a l’alimentació per a tots els infants i adolescents.
 · Ampliar les beques menjador.
 · Donar suport mitjançant targetes a les persones que tenen dret a les beques menjador durant el període d’estiu.
 · Donar suport als adolescents per a la millora de la seva alimentació.
 · Posar en funcionament observatoris d’infància en risc i les seves famílies.
 · Posar en funcionament el SIS (servei d’intervenció socioeducativa) des del servei d’atenció a la petita infància, els 

serveis d’atenció diürna i espais per a adolescents i joves.
 · Ampliar el desplegament del SOAF al major nombre de municipis possible.
 · Posar en funcionament el SOAF (servei d’orientació i atenció a famílies).
 · Posar en marxa el programa “Fer de tiets” per tal de posar d’acord famílies que poden oferir la cura d’un o més 

d’un infant algun dia a la setmana per donar suport a famílies monoparentals o en risc d’exclusió
 · Posar en marxa el programa “Enxarxa” d’atenció social a infants que fan el canvi d’escola bressol a primària o 

de primària a secundària mitjançant la coordinació amb educació i salut.
 · Oferir acompanyament especialitzat de serveis socials a joves d’origen estranger.
 · Potenciació del paper dels educadors de carrer com a figura de mediadors en la comunitat, especialment entre 

adolescents i joves, esdevenint una figura clau per a la prevenció i detecció de formes d’exclusió.
 · Lluitar contra la bretxa digital, que pot marcar la inclusió social i educativa dels infants en situacions més vulnerables.

5. ACCÉS REAL A L’HABITATGE I DRETS ENERGÈTICS PER A TOTHOM (ODS 1, 7, 10)

  
      

Des de la perspectiva social, la millor política d’habitatge és no aconseguir que les persones puguin romandre al seu do-
micili.  Quan parlem de pobresa habitacional no parlem sols dels desnonaments i dels sensellar sinó també de persones 
i famílies que viuen en habitatges no adequats o que no permeten un desenvolupament digne com podrien ser els as-
sentaments, viure dins locals no adequats com a habitatge, viure en habitacions petites una família sencera pagant 450 o 
500 €, pisos amb vint persones compartint-los etc. En definitiva, la gran bossa d’unitats familiars que viuen al nostre país 
en situació d’infrahabitatge.
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A les persones i famílies els costa molt trobar lloguers dignes, incloent-hi aquelles que tenen uns ingressos mínims. Totes 
les ajudes i suport que des de les oficines locals d’habitatge es poden fer per mantenir l’habitatge són imprescindibles per 
poder evitar el sensellarisme i la millora de l’habitatge. 

La col·laboració i la coordinació és imprescindible per conèixer les opcions que hi ha i poder-les aplicar d’una manera pre-
ventiva. Un cop les persones perden la llar, el desemparament és enorme i per això cal poder tenir una xarxa local, en col-
laboració amb el Departament de Drets Socials des de l’agència catalana de l’habitatge i amb les entitats del tercer sector, 
per donar-hi resposta implantant programes com el “Rellotgem”, el “Housing First” i el “Housing Lead”.

 Mesures 
 · Creació d’albergs socials o pisos d’emergència habitacional.
 · Creació de pisos per la implemtació de “Housing First” 
 · Donar suport socioeducatiu a les persones sense llar per arrelar-se a la comunitat i iniciar un projecte de vida autònoma.
 · Promoure la gestió de parc públic d’habitatge social.
 · Posar en marxa un servei de dutxes social.
 · Creació d’una empresa pública d’habitatge que gestioni habitatge social i assequible.
 · Implementar el projecte Sostre 360.
 · Reforçar l’acompanyament de les entitats que gestionin l’acollida dels menors sense referents.
 · Suport/compensació a petits tenidors per posposar desnonaments.
 · Mediació mitjançant el programa “Rellotgem” amb els propietaris. 
 · Mediació entre propietaris i llogaters mitjançant el SARH per evitar la pèrdua del domicili.
 · Garantir el dret a l’empadronament dels ciutadans.
 · Disminuir l’estigmatització de les persones sense llar (aporofòbia).
 · Creació i desenvolupament d’oficines d’eficiència energètica (PAE) de suport i millora per a la ciutadania a tots 

els municipis o consells comarcals juntament amb les regidories de transició energètica.

Per tal de pal·liar els efectes de la pobresa energètica, els serveis socials seguiran mantenint una relació estreta amb les 
subministradores evitant els talls en aquelles llars on hi ha situacions de vulnerabilitat o de dependència energètica.

Durem a terme una política d’instal·lació de comptadors socials d’aigua i seguirem reclamant que les elèctriques instal·lin 
comptadors socials d’electricitat, perquè un habitatge sense subministres no pot ser una llar per a ningú.

 Mesures 
 · Plans energètics de ciutat.
 · Auditories energètiques i propostes d’estalvi energètic a les llars en situació de vulnerabilitat.
 · Suport a la instal·lació i/o canvi de sistemes per aconseguir més eficiència energètica.
 · Instal·lació de comptadors socials d’aigua i d’electricitat.
 · Tendir a la gestió pública de l’aigua.

6. INCLUSIÓ SOCIAL I L’ACCIÓ COMUNITÀRIA (ODS 10, 11)

  
    

La intervenció social pren força quan s’enxarxa amb la comunitat. És per això que cal promoure el desplegament del PLACI, 
és a dir, dels plans locals d’acció comunitària per a la inclusió social per tal d’impulsar una estratègia d’intervenció conjun-
ta i unificada en l’acció comunitària  de forma conjunta amb altres actors territorials i comunitaris implicats en la lluita per 
al debilitament dels factors generadors d’exclusió social i la dinamització als municipis i generar nous mètodes de treball, 
nous espais de governança i noves dinàmiques en el món local.
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Aquest tipus d’intervenció s’entén com la manera intencionada i planificada de desenvolupar les potencialitats de les 
persones a partir de processos d’acompanyament i autonomia; dinamitzar i enfortir els vincles socials entre els diferents 
actors que conviuen en el mateix territori i alhora revertir les desigualtats d’accés a les esferes d’inclusió social, així com 
promoure el desenvolupament social dels territoris, i millorar la qualitat de vida de les persones.

 Mesures 
 · Gestió, promoció i impuls als projectes dels casals cívics, casals de gent gran, hotels d’entitats, cases del mar i lu-

doteques, xarxes informals de suport mutu, horts comunitaris, etc.
 · Promoure una acció comunitària inclusiva arrelada als barris, on convisquin persones diverses. 
 · Dinamitzar i promoure el voluntariat per potenciar-lo, així com l’associacionisme i les xarxes de suport mutu, com 

una de les millors formes de participació ciutadana. 
 · Promoure accions que reforcin el civisme, els valors i el pensament crític en la ciutadania.

7. PERSONES GRANS, PERSONES AMB DEPENDÈNCIA 
I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (ODS 10, 11)

  
    

Volem garantir el dret a decidir de les persones a viure dignament en situació de dependència, o amb diversitat funcional, 
sempre que es pugui a casa seva i en l’entorn domiciliari de proximitat i repensar nous models d’atenció integral i centrats 
en la persona que permetin tenir un contínuum assistencial i responguin a les demandes que hi hagi en cada moment, esta-
blint una cartera de serveis de proximitat disponibles des dels serveis d’ajuda a domicili fins a l’estada en una residència si cal.

Una visió estratègica de les polítiques d’envelliment i dependència i especialment una reflexió a mitjà termini amb accions 
que cobreixin la demanda actual i posin les bases per a les necessitats futures de la ciutat/vila. 

Per fer-ho, hem de confeccionar plans estratègics de ciutat per a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les per-
sones en situació de dependència, amb mirada de gènere, per garantir el dret a l’autonomia de les persones grans i de 
les persones amb diversitat funcional, enxarxats i de bracet del nou sistema català de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a la dependència tenint en compte tot el cicle de vida, amb la creació de contextos inclusius i un sistema de su-
ports a partir d’una cartera de serveis socials adequada i que posi el focus en la promoció i les capacitats de les persones.
Ens cal repensar alternatives habitacionals més adequades a les necessitats de les persones grans com els habitatges amb 
serveis, el co-housing sènior o habitatge dotacional.

Ens hem de dotar també de protocols per a la detecció i l’abordatge dels maltractaments a la gent gran i posarem en mar-
xa serveis d’acompanyament, formació i protecció contra el maltractament a les persones grans.

És imprescindible donar suport a les entitats i associacions de familiars perquè puguin seguir donant suport i acompanya-
ment a famílies de persones amb diversitat funcional, amb trastorns de l’aspecte autista, amb Alzheimer o tants d’altres, fent 
una especial atenció i suport a les famílies cuidadores. La seva tasca sovint tan invisibilitzada és absolutament imprescindible.

Volem posar èmfasi en els programes que permeten evitar la solitud no desitjada i que posin el focus en l’àmbit comunitari 
i de bon veïnatge així com del voluntariat.

 Mesures 
 · Fer un pla estratègic d’envelliment i dependència.
 · Crear un consell de les persones grans.
 · Participar en el projecte Ciutat amiga de la gent gran.
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 · Revisar l’actual model de gestió d’atenció domiciliària fent un pla de cures a domicili i integrant tots els serveis 
municipals en una planificació a mitjà termini.

 · Ampliar les hores del servei d’ajuda a domicili.
 · Ampliar i eixugar les llistes d’espera de la teleassistència.
 · Prestar el servei de menjar a domicili per a persones grans.
 · Crear un banc d’ajudes tècniques amb un servei de teràpia ocupacional a domicili.
 · Prestar el servei de transport adaptat.
 · Fer un estudi sobre les necessitats de les persones grans.
 · Donar suport als cuidadors per possibilitar-los qualitat de vida, i evitar l’esgotament i la claudicació.
 · Donar suport a l’atenció de persones amb demència a domicili en estats inicials i a les seves famílies (xarxa de 

suport online, sessions formatives, treball amb grup per a cuidadors, etc.)
 · Dissenyar i aplicar projectes per lluitar contra la soledat de les persones grans de forma coordinada amb entitats.

Salut  
Salut amb visió integral, preventiva i comunitària
La pandèmia de la covid-19 ha tingut un gran impacte sobre la salut física i emocional, i ens ha mostrat la gran importàn-
cia d’actuar conjuntament el sistema de salut i l’Administració local per fer front a l’emergència sanitària. Però no cal que 
arribi una crisi tan gran com la que hem viscut —amb conseqüències que es notaran durant molt de temps— per tenir 
clar que cal enfortir la coordinació entre administracions. És necessari per actuar de manera reactiva quan hi ha dificultats, 
però sobretot per actuar preventivament. 

Sabem que en l’estat de salut de la població hi ha molts elements que hi influeixen, i cal que abordem tots aquests ele-
ments amb els altres actors socials per treballar plegats i ser, així, més eficients. Hem d’abordar les necessitats de salut de 
la ciutadania amb una visió integral. Per tant, hem d’aconseguir una bona coordinació amb l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i les delegacions territorials, però també amb els departaments d’Educació i d’Acció Social, les diferents àrees de 
l’ajuntament i també entitats i associacions.

A banda de complir les obligacions vinculades amb el control sanitari, la prioritat política ha de ser la prevenció de la salut en 
tots els seus àmbits —física, emocional, mental—, potenciant activitats educatives per a tothom i fomentant la vida activa i 
saludable de tota la població, prioritzant la perspectiva comunitària i tenint en compte sempre el paper actiu de la ciutadania.

És necessari aplicar el concepte de salut en totes les polítiques: identificar l’impacte que tindrà sobre la salut les accions que s’em-
prenguin en matèria d’espai públic, habitatge o els equipaments de lleure, entre d’altres, i també analitzar i endegar accions cor-
rectives en aquells equipaments i espais que ja estan en funcionament i que afecten negativament el benestar del veïnat.

Com a ajuntaments republicans hem de garantir l’accés als serveis de salut a tota la població sigui quina sigui la seva situ-
ació administrativa, mitjançant l’accés àgil a l’empadronament. Igualment hem de promoure òrgans participatius per escol-
tar i treballar amb la ciutadania com a subjectes actius, facilitant la participació de tothom, respectant i tenint en compte 
la seva diversitat (de gènere, cultural, religiosa, d’identitat o orientació sexual).

1. LA COMUNITAT I ELS DETERMINANTS DE SALUT (ODS 3)

  
  

Les desigualtats en salut són un fenomen complex que requereix actuar a través de diferents línies vinculades amb l’accés 
als serveis sanitaris, les actuacions de salut pública i l’abordatge comunitari de les necessitats de salut. 
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La prioritat en l’enfocament ha de ser necessàriament comunitari i des de la perspectiva salut/benestar. Un disseny planifi-
cat d’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut, benestar social i salut pública, amb la participació 
de totes les entitats representatives dels sectors que desenvolupen tasques en aquestes activitats. No es tracta de repetir 
o duplicar activitats; es tracta d’optimitzar, sumar i ser efectius. 

 Proposta destacada 
 · Coordinació efectiva de l’atenció sanitària i els serveis municipals (especialment, els serveis socials) donant res-

posta a les necessitats de la ciutadania amb una visió integral. 

 Mesures 
 · Actualitzar el Pla de salut comunitària que identifiqui les desigualtats en salut des de la perspectiva social i alhora 

planifiqui l’abordatge dels determinants que les generen.
 · Coordinació amb l’Agència de Salut Púbica de Catalunya per abordar les prioritats específiques i diferenciadores 

de cada territori segons els indicadors objectius obtinguts. 
 · Identificació de la situació de risc de la ciutadania respecte de les malalties més prevalents d’acord  amb el 

mapa sanitari i la identificació de patologies que des del Pla de salut de Catalunya s’identifiquen. 
 · En l’aspecte residencial i de centres sociosanitaris es fa necessària la seva identificació i vinculació entre els siste-

mes sanitaris i socials.    

2. CORRESPONSABILITAT EN LA PROMOCIÓ DE LA SALUT (ODS 3, 11)

  
   

Tota la ciutadania hauria de sentir que és essencial en la comunitat on viu i que les seves aportacions i visions aporten va-
lor afegit en el diàleg entre la ciutadania i els/les responsables de la comunitat on viuen. 

En aquest sentit, cal identificar les situacions de greuge assistencial, retards en la llista d’espera, infradotacions de recur-
sos, etc., per vehicular els presumibles dèficits assistencials que desprotegeixen l’atenció de salut de qualitat a les perso-
nes. Per desenvolupar aquestes funcions seria oportú la creació d’un ens independent vinculat a la sindicatura de greuges 
ja existent en molts ajuntaments.

 Proposta destacada 
 · Creació del Consell Municipal de Salut, on hi hagi representació de tots els agents que intervenen en la salut de 

les persones i que afavoreixi la participació en la presa de decisions en polítiques locals. Ha de ser un motor de can-
vi per aportar més mesures i instruments, i que afavoreixi els entorns saludables. Per exemple: més zones verdes, 
interrelació amb equipaments esportius, programació d’activitats col·lectives, etc.

 Mesures 
 · Promoure la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de la seva salut i qualitat de vida a través de pro-

grames de formació amb la visió de salut i benestar a centres educatius, entitats, activitats al carrer, etc., i impuls de 
programes de vida activa per a totes les edats.

 · Planificar amb la participació dels ens territorials de salut (comarques/vegueries) i facilitar la descentralització 
de l’organització en la redefinició dels governs territorials de salut.

 · Cooperar en l’estructuració dels serveis de provisió en salut , tenint en compte la realitat geogràfica, epidemio-
lògica i sociodemogràfica de cada territori (àmbits rurals, metropolitans i urbans). 
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3. LA SALUT PÚBLICA, EL PAL DE PALLER DE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL (ODS 3, 11)

  
   

La salut pública ha de ser un compromís de tota la comunitat, la salut va més enllà de l’absència de malaltia i la salut co-
munitària ha de ser cosa de tots i totes, incloent la cura de les persones i l’entorn. Donat que les competències municipals 
en salut es centren sobretot en vigilància de la protecció de la salut cal incidir a nivell municipal en programes de formació 
per a una vida saludable i la modificació de conductes a través de la corresponsabilitat ciutadana.

 Proposta destacada 
 · Potenciar les actuacions de salut pública que són competència municipal, dedicant els recursos humans i finan-

cers per tal de poder-los cobrir adequadament.

 Mesures 
 · Coordinar les actuacions municipals en salut pública amb les de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, comple-

mentant-se els seus serveis respectius, d’acord amb la diversitat del territori.
 · Implementació de programes de prevenció i promoció de la salut a la comunitat, com ara: 

– Difusió de l’ús adequat dels diferents dispositius assistencials. 
– Orientació sobre nutrició. 
– Prevenció del tabaquisme, alcoholisme, consum de drogues. 
– Promoció de la salut emocional i mental i detecció de dificultats.
– Promoció de l’exercici físic.
– Promoció d’una sexualitat sana.
– Suport a les persones cuidadores i a les famílies.
– Control dels sorolls, fums, contaminació lumínica. 
– Difusió de la importància de la ventilació dels espais interiors: comerços i habitatges.
– Recomanacions sobre l’ús dels sistemes de calefacció i aire condicionat. 
– Revisions de les instal·lacions i prevenció d’agents infecciosos.

4. COL·LABORACIÓ EN LA DETECCIÓ DE SITUACIONS DE VULNERABILITAT (ODS 3, 10)

  
   

Un dels sectors de la societat que més ha patit les conseqüències de la pandèmia pel que fa a salut són les persones 
grans, però també ha impactat fortament en altres col·lectius que ja eren vulnerables, com les persones amb pocs re-
cursos econòmics i especialment si eren migrants. Per això, cal una atenció integrada que passi per tenir com a eix 
vertebrador de l’atenció primària i la salut comunitària com a referent del sistema per a detectar situacions de risc i col-
lectius vulnerables. 

 Proposta destacada 
 · Serveis localitzadors de persones en risc i situació de vulnerabilitat. Vinculació dels serveis socials del municipi 

amb les àrees de salut. Per exemple: aïllament de gent gran, solitud, marginació...

 Mesures 
 · Abordar la bretxa digital. Molts mecanismes de consulta s’han digitalitzat arran de la crisis de pandèmia. Existeixen 

escletxes digitals sobretot per part de la gent gran. Els agents de dinamització de gent gran poden abordar el tema 
amb clàusules informatives, cursos d’introducció a les TIC, etc.
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 · Incidir en la salut mental i emocional sense estigmatitzar a través de campanyes sensibilitzadores, itineraris 
compartits amb els centres d’atenció primària (CAP), xerrades informatives, etc.

 · Accés als serveis de salut de les persones migrades i refugiades a través de la detecció de necessitats a partir 
de l’atenció primària. Els serveis públics de salut són claus per detectar necessitats i altres situacions que requerei-
xin respostes des dels municipis. 

 · Atenció sanitària mòbil per a les persones sense llar. Facilitar el seguiment de la salut física o mental de les per-
sones sense llar al carrer si és necessari, en coordinació amb els serveis socials.

Esport
L’esport per uns municipis saludables i cohesionats
L’activitat física i esportiva s’ha posat de manifest com a fonamental per a la salut física i emocional de la ciutadania amb 
la crisi sanitària de la covid. Els municipis, com a administració més propera a la ciutadania, són fonamentals per desplegar 
activitats i programes esportius i d’activitat física, garantir l’accés universal, fomentar les relacions amb entitats, clubs i em-
preses, gestionar les instal·lacions i espais esportius urbans, marítims o naturals per fomentar l’esport i la pràctica esportiva 
i per posar-los al servei actiu de la transformació feminista, ecològica i radicalment democràtica de país.

1. PROMOCIÓ ESPORTIVA I ESPORT ESCOLAR (ODS 3, 4, 10)

  
      

Fomentar la promoció de la pràctica esportiva i de l’activitat física accessible a tota la ciutadania des de la igualtat d’opor-
tunitats, desplegant tots els mecanismes municipals al nostre abast per promoure, visibilitzar i enxarxar l’oferta d’activitats 
físiques i esportives que es realitza des de les escoles i centre educatius, a les entitats, clubs i associacions esportives dels 
nostres municipis.

 Proposta destacada 
 · Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats a l’oferta d’esport i activitats físiques de lleure a tots els infants i 

adolescents desplegant les beques i ajuts a escoles, famílies, entitats de lleure i clubs esportius que promouen les 
seves activitats al municipi.

 Mesures 
 · Promoció de la pràctica esportiva en família.
 · Promoció de l’esport, l’activitat física i de l’envelliment actiu de gent gran.
 · Promoció de l’esport i la pràctica esportiva per a persones amb discapacitat.
 · Promoció de l’esport com a element d’inclusió social.
 · Extensió del pla d’esport escolar a tots els centres educatius, creació d’associacions esportives i promoció de 

l’activitat física i esportiva no competitiva entre els nois i noies.
 · Potenciació de la pràctica esportiva fora de l’horari lectiu, d’acord amb els centres educatius i les associacions 

esportives escolars. 
 · Garantir una oferta d’activitats físiques i esportives àmplia, en horaris i modalitats.
 · Posar a disposició dels infants i els adolescents totes les instal·lacions escolars per a la pràctica esportiva de les 

entitats i de la ciutadania fora de l’horari lectiu.
 · Desplegar el Pla d’impuls de l’esport escolar, mitjançant les associacions esportives escolars (AEE) a tots els cen-

tres públics de primària i secundària.
 · Vetllar per la connexió i coneixement de les entitats esportives del territori amb els equipaments educatius i es-

portius per establir sinergies i la continuïtat en la pràctica de l’esport i de l’activitat física saludables.
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 · Instauració de la setmana de l’esport per a tothom.
 · Promoció d’activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com caminades o bicicletades 

populars.
 · Foment de l’esport inclusiu als municipis i incentivarem la pràctica esportiva en disciplines minoritàries perquè tot-

hom pugui tenir una motivació per a la pràctica esportiva.

2. GESTIÓ DE L’ESPORT (ODS 3, 4, 11)

  
     

El model esportiu haurà de ser fruit del consens participatiu i democràtic de tots els sectors i actors de l’esport. Cal dur a 
terme una planificació transversal en els àmbits econòmic, educatiu, social, de salut i del lleure per potenciar els valors de 
l’esport. L’administració esportiva ha de ser una palanca al costat i al servei dels actors esportius del municipis per maxi-
mitzar-ne el potencial esportiu.

 Proposta destacada 
 · Elaboració d’enquestes d’hàbits esportius com a element de diagnosi de la situació esportiva dels municipi per 

tal d’establir polítiques públiques en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

 Mesures 
 · Elaboració d’anuaris esportius per descriure i compartir les activitats desenvolupades i el seu impacte en la 

població.
 · Desenvolupament d’entorns virtuals, tant corporatius com a xarxes socials, per a donar a conèixer l’oferta espor-

tiva del municipi.
 · Simplificació i objectivació les convocatòries de suport econòmic als clubs i entitats esportives d’acord amb 

els percentatges d’infants escolaritzats i llicències federatives i d’esport escolar.
 · Creació d’oficines d’atenció a l’esportista i als clubs.
 · Creació de consells de l’esport municipals amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars 

i de lleure, per definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals.
 · Potenciació dels clubs i entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de ciu-

tat, dotant-los de material esportiu necessari per desenvolupar les seves activitats i programes esportius de qualitat.
 · Promoció de la col·laboració entre entitats esportives en l’àmbit supramunicipals, especialment en zones rurals 

i poc poblades, per establir sinergies i activitats conjuntes.
 · Difusió, cobertura i rellevància institucional a la participació dels clubs i els esportistes del municipi en tots els 

esdeveniments supramunicipals.
 · Foment de la constitució de nous clubs i entitats per donar cobertura a l’activitat esportiva emergent en noves 

modalitats i disciplines, vetllant per recuperar i enfortir les modalitats esportives i jocs tradicionals catalans.

3. ESPORT I SALUT (ODS 3, 11)

  
    

L’activitat esportiva s’ha vist afectada per la pandèmia, posant de manifest les necessitats física, psicològica, emocional i 
social de la ciutadania, i cal incrementar la pràctica d’activitat física i esportiva en els seus aspectes de salut física i emo-
cional i evidenciant les oportunitats i possibilitats que ens atorga. Des dels municipis potenciarem les sinergies existents 
entre l’esport i la salut.
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 Proposta destacada 
 · Foment de la incorporació del municipi al Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES) de la Generalitat, esta-

blint vincles directes entre els centres d’atenció primària, els centres esportius municipals i les entitats esportives 
del municipi.

 Mesures 
 · Foment de la pràctica de l’esport i l’activitat per a tota la ciutadania com a promotora de la salut a través d’una 

bona xarxa d’equipaments i/o espais a l’aire lliure públics i programes de suport i de competicions populars.
 · Desenvolupament de plans específics de lluita contra l’obesitat infantil, les bones pràctiques i hàbits saludables 

entre infants i adolescents, a través dels clubs, entitats esportives i centres educatius del municipi.
 · Connexió del món sanitari, esportiu i d’activitat física involucrant diferents entitats que treballen al municipi des 

d’una visió comunitària i arrelada als barris.
 · Incorporació de la visió de l’activitat física i esportiva en els plans municipals de salut.

4. ESPORT I ESPAI PÚBLIC (ODS 3, 9, 11)

  
      

La crisi sanitària ha posat de manifest la riquesa del nostre territori i la seva potencialitat per a la pràctica d’activitat física 
i esportiva. Caldrà introduir la visió esportiva sobre espai públic per fer-lo més divers, plural i capaç de donar resposta a 
les diferents realitats territorials, aprofitant tots els recursos naturals del nostre territori com a escenaris idonis per a l’es-
port i l’activitat física i esportiva.

 Proposta destacada 
 · Plans de promoció esportiva als espais públics —platja, mar, parcs, carrers, circuits urbans, etc.— on es relacioni 

l’activitat física i esportiva amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic dels municipis.

 Mesures 
 · Foment de la instal·lació d’equipaments esportius a les platges, per a la pràctica d’esport reglat.
 · Promoció de la pràctica de modalitats esportives marítimes.
 · Disseny d’una xarxa de carrils bici segregada de vehicles de motor.
 · Disseny de xarxes de camins per a la pràctica de la bicicleta.
 · Disseny de rutes per fer a peu aprofitant l’entorn natural dels nostres pobles i ciutats.
 · Creació de circuits d’activitat física a l’aire lliure, orientats a l’activitat de tots els nivells i col·lectius, segurs i 

accessibles.
 · Definició de plans d’usos per als espais naturals que permetin la convivència i preservació del medi fent-la com-

patible amb la pràctica esportiva.
 · Desenvolupament de plans específics de desenvolupament de modalitats esportives específiques de cada territori.

5. ESPORT I EQUIPAMENTS (ODS 3, 9, 11, 13)

  
        

Disposem d’una xarxa d’instal·lacions i equipaments de tot tipus que cal maximitzar i completar, així com i reinventar-ne 
d’altres per fer-los diversos, plurals i capaços de donar solucions a les diferents realitats territorials, establint recursos es-
pecialitzats que complementin la xarxa bàsica i ens permetin adaptar l’activitat esportiva al territori i adaptar-la a les dife-
rents realitats amb una visió territorial, feminista i sostenible.
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 Proposta destacada 
 · Foment de models de gestió que potenciïn la proximitat, la sostenibilitat, la transició ecològica i l’autosuficièn-

cia energètica.

 Mesures 
 · Programació d’inversions per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius de la xar-

xa pública.
 · Programació d’inversions per transformar les instal·lacions i equipaments en més sostenibles i autosuficients.
 · Complement de la xarxa de pavellons municipals amb els espais disponibles en els centres educatius per tal 

de garantir l’ús esportiu dins i fora de l’horari lectiu.

6. L’ESPORT COM A MOTOR ECONÒMIC (ODS 3, 8, 9)

      
L’esport és un model econòmic estratègic de país i suposa, a través de l’indústria, la innovació i el turisme esportiu, un 
sector molt dinàmic i generador d’oportunitats i benestar per a la ciutadania. Des dels municipis treballarem al costat del 
sector per posar en valor i maximitzar tota la potencialitat dels recursos naturals i esportius del territori, sempre vetllant 
per la sostenibilitat.

 Proposta destacada 
 · Establiment de sinergies amb les administracions i estaments de promoció econòmica per fomentar la indús-

tria esportiva.

 Mesures 
 · Foment i potenciació del turisme esportiu com a motor i atractiu de municipi i país.
 · Foment de la captació de fires i esdeveniments esportius.
 · Atracció d’esdeveniments esportius per promoure la pràctica esportiva.
 · Promoció de la riquesa paisatgística, climatològica i orografia vinculada a l’esport i a l’activitat física.

7. ESPORT FEMENÍ (ODS 3, 5, 9, 10, 11)

  
          

Des dels municipis cal coordinació de tots els actors i administracions del sector esportiu per impulsar, promocionar i vi-
sualitzar de l’esport i la pràctica d’activitats físiques i esportives de les noies i les dones, potenciant l’accés sense barreres 
a la gestió i la direcció esportiva en qualsevol nivell, així com la participació en totes les professions vinculades a l’esport, i 
que vetlli per una pràctica de l’esport que preveu i actua davant les violències masclistes.

 Proposta destacada 
 · Desenvolupament de plans d’impuls de l’esport femení a cada municipi en coordinació amb les diferents federa-

cions, clubs, centres educatius i entitats esportives del territori.

 Mesures 
 · Foment de l’esport femení i el seu accés i promoció amb mesures que prioritzin els usos esportius femenins.
 · Priorització d’usos en els equipaments públics.
 · Foment i creació de nous clubs i entitats.
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 · Suport a disciplines i modalitats altament feminitzades.
 · Creació d’ajuts i beques que prioritzin i visualitzin la pràctica esportiva.
 · Incorporació de la visió feminista en la construcció i disseny d’equipaments, espais i circuits esportius i de pràc-

tica d’activitat física i esportiva en els municipis.
 · Promoció i foment de l’accés sense barreres de gènere a la gestió i direcció esportiva a qualsevol nivell.

Ciutadania i migracions
Municipis inclusius, cohesionats i amb diversitat
Volem poblacions acollidores i cohesionades, que vetllin pel benestar i la participació de totes les persones i facilitin l’exer-
cici dels seus drets sigui quina sigui la situació administrativa. L’ajuntament, com a administració de proximitat, pot tenir 
un paper molt significatiu en fer que la societat sigui el màxim d’inclusiva per a tothom, facilitant l’accés a recursos edu-
catius, laborals, culturals, etc.

L’empadronament de les persones que viuen a la població és un element clau perquè és la porta a serveis bàsics com 
l’atenció mèdica i l’ensenyament, i per tant és una gestió que s’ha d’oferir a tothom sense excepció i de la manera més àgil 
possible. Al mateix temps és una informació útil perquè les polítiques locals s’ajustin a les necessitats reals de la població.
La diversitat és un element estructural de la nostra societat, i per tant s’ha de tenir en compte en totes les actuacions mu-
nicipals, a l’hora de dissenyar un servei o un espai. Volem un poble o ciutat amable, que convidi a tothom a sentir-se’n part 
i a participar per fer-la millor entre totes. També ha de ser una porta oberta al país, facilitant el coneixement de la llengua 
i la cultura catalanes com a patrimoni comú de totes les persones que vivim al país.

La Llei espanyola d’estrangeria aboca moltes persones a la precarietat i a la vulnerabilitat; des dels ajuntaments denunci-
em aquesta injustícia i fem tants esforços com calguin per pal·liar aquestes dificultats a l’hora de desenvolupar amb con-
dicions dignes el projecte de vida de cadascuna de les nostres veïnes i veïns.

 Proposta destacada 
 · Impulsar un model integral d’acollida que s’activi sempre que una persona procedent de fora de la població de-

mana l’alta al padró (en lloc de funcionar en finestretes diferenciades). Sigui quin sigui el seu origen se li oferiran els 
serveis de primera acollida (coneixement de la població, cursos de català, escoles de persones adultes…), recursos 
flexibles segons les necessitats de les persones nouvingudes.

 Mesures 
 · Promoure formació professionalitzadora també per a persones en situació administrativa irregular per facilitar les 

possibilitats laborals i la regularització administrativa.
 · Per combatre la segregació escolar i millorar l’equitat i la cohesió social, facilitar l’organització d’activitats extra-

escolars conjuntes entre alumnat d’escoles properes amb realitats socials diferents.
 · Generar anàlisi dels espais públics i dels òrgans de participació per fer les millores que convingui a fi d’assegu-

rar que siguin inclusives per a tothom.
 · Fer campanyes antirumors i altres accions que desmenteixin els prejudicis, desconeixement i manipulacions de 

mala fe que circulen en relació amb les persones pel seu origen migrant o per altres circumstàncies.
 · Impulsar espais de trobada per posar en valor els elements positius que la diversitat aporta a la societat comuna. 

Espais amb l’objectiu de conèixer, reconèixer i interactuar (taules interculturals, trobades culturals, gastronòmiques, 
esportives. etc.).



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA110 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

Joventut
Municipalisme juvenil republicà
En els municipis republicans treballarem per dotar la joventut de totes aquelles eines i mecanismes necessaris per garantir 
la seva plena llibertat, apostant per l’emancipació digna del jovent. Vetllarem perquè en els nostres municipis o els i les jo-
ves disposin d’un accés a l’habitatge amb preus i condicions dignes; d’una educació pública i de qualitat que els formi per 
ser agents actius de la societat; d’una feina que els permeti viure i desenvolupar el seu projecte vital al municipi; d’una mo-
bilitat que respongui a les necessitats del jovent i que redueixi els desequilibris territorials; i on les persones joves puguin 
quedar-se al seu territori amb garanties d’emancipació per evitar l’emigració cap a les grans ciutats i, consegüentment, el 
despoblament dels municipis rurals. 

1. UN MUNICIPI EN QUÈ EL JOVENT PUGUI ACCEDIR  
A UNA OCUPACIÓ DIGNA (ODS 1, 4, 8, 10)

  
        

Les competències municipals permeten als ajuntaments incidir de forma significativa en el mercat laboral local que impac-
ta de forma directa en la vida quotidiana del jovent. Els ajuntaments tenen un paper cabdal a l’hora d’apostar per l’economia 
social i solidària, tot propiciant una ocupació extensiva i digna per al jovent a nivell local. Si bé és cert que els ajuntaments no 
canviaran el sistema econòmic imperant, sí que poden fer la imprescindible tasca de conscienciació de base.

 Proposta destacada 
 · Afavorir l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, a través de les eines disponibles: oficines joves, punts 

d’informació juvenil i plans locals d’ocupació. Per tal de reforçar l’orientació professional, caldrà introduir aquest 
acompanyament als centres educatius, d’acord amb el consell escolar i els representants de l’alumnat, millorant l’ac-
cés dels i les joves a la informació sobre oportunitats professionals.

2. UN MUNICIPI EN QUÈ EL JOVENT PUGUI ACCEDIR  
A UN HABITATGE DIGNE (ODS 1, 10, 11)

  
      

És imprescindible facilitar l’accés a l’habitatge del jovent, tant amb ajudes directes com ampliant l’oferta d’habitatge de llo-
guer. Hi ha diverses iniciatives i no podem renunciar a cap per aconseguir un dels principals reptes que ens trobem a nivell 
local. No podem creure que el públic ha de treballar sol; per tant, cal cooperar amb el sector privat —com ho hem de fer 
amb cooperatives i altres entitats socials— a la recerca d’un benefici que és clarament públic. Hem de limitar l’habitatge 
de lloguer turístic, ens podem plantejar multar o apujar l’IBI als pisos buits, projectes d’habitatges amb dotacions de de-
terminades característiques per a joves —o per a monoparentals, o per a gent gran, etc. En resum, hem de buscar innovar 
en polítiques d’habitatge perquè els joves no hagin de marxar per manca d’oferta, tenint en compte que els ajuntaments 
petits no es poden permetre grans inversions en parc d’habitatge públic.

 Proposta destacada 
 · Impulsar en l’àmbit municipal l’aplicació de mesures del Pla nacional de joventut de Catalunya per garantir 

l’habitatge a través del Pla local de joventut, així com el Pla local d’habitatge, amb especial atenció a les necessitats 
del jovent envers la primera emancipació domiciliària.
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3. UN MUNICIPI AMB UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I AMB IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS (ODS 4, 5, 10)

  
      

Des dels ajuntaments, cal fomentar unes estructures dinàmiques i adaptables a les necessitats educatives de cada mo-
ment i del mateix territori, tot fomentant la participació ciutadana en l’educació dels infants i joves al llarg de tota la seva 
vida incidint-hi, sobretot, en la seva etapa educativa. Entenem el fet educatiu com quelcom que depassa el programa aca-
dèmic, ja que el jovent es forma en tots els espais i àmbits de 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.

 Proposta destacada 
 · Fomentar la creació de l’Oficina d’Emancipació Juvenil en el si de l’Oficina Jove, des d’on potenciar la formació en-

caminada a millorar el coneixement del jovent sobre els diferents elements que han de tenir en compte a l’hora d’im-
pulsar el seu propi projecte de vida —per exemple, cursos d’economia domèstica, d’hàbits alimentaris, habitatge, etc..

4. UN MODEL D’OCI ALTERNATIU QUE FOMENTI LA SALUT 
I NOUS HÀBITS DE CONSUM (ODS 3, 5, 10)

      
Actualment, hi ha un model d’oci imperant basat essencialment en el consum i en el benefici privat i no en les necessitats 
del jovent. Un model que massa vegades, especialment en l’oci nocturn, és discriminatori per raons ètniques, de gènere i 
d’orientació sexual, entre d’altres, i segueix esquemes heteropatriarcals. És imprescindible, doncs, impulsar un nou model 
d’oci alternatiu de consum saludable i sostenible, feminista, popular i que es basi en l’autogestió juvenil. Per tant, és im-
prescindible que des dels ajuntaments es treballi per construir un model d’oci alternatiu, impulsant propostes d’oci res-
ponsable, educatiu i participatiu. 

 Proposta destacada 
 · Fomentar models d’oci i lleure alternatius, realitzant campanyes contra les agressions i l’assetjament per motius 

de gènere o orientació sexual, que no sexualitzin o mercantilitzin les persones, i creant punts liles, sobretot en el 
marc de les festes populars. 

5. MUNICIPIS QUE FOMENTIN LA PARTICIPACIÓ DEL JOVENT (ODS 10)

  
  

És important dotar els municipis d’equipaments juvenils autogestionats —o cogestionats— per les mateixes entitats/asso-
ciacions juvenils, però també és necessari que aquests concursos siguin clars i transparents, adjudicant allà on sigui positiu 
per al municipi la gestió cívica, prioritzant sempre el concurs públic, la publicitat i la transparència, però sense renunciar a 
la gestió cívica o les cessions d’ús en aquelles situacions que ho requereixin i justifiquin en atenció a la perspectiva comu-
nitària. Les entitats i col·lectius que participen en el dia a dia dels equipaments cal que hi tinguin incidència directa, però 
l’Administració no se’n pot desentendre.

 Proposta destacada 
 · Impulsar la creació de consells locals de joventut (CLJ) i potenciarem els ja existents. Cal que siguin espais au-

tònoms de participació i d’empoderament que aglutinin les organitzacions juvenils de l’àmbit local de forma plural 
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i integradora per defensar els interessos del jovent, així com coordinar i donar suport al moviment associatiu juve-
nil. Els CLJ seran un interlocutor necessari en totes aquelles polítiques que duguem a terme des dels ajuntaments 
i que afectin el jovent.

Cooperació
Municipis solidaris, acollidors i per la pau
L’aparició de la pandèmia de la covid-19 arreu del món va sacsejar el model de desenvolupament de tot el planeta, provo-
cant milers de morts i milions de contagiats, capgirant l’ordre de prioritats al Nord i al Sud, una situació que sumada a la 
proliferació de desastres naturals derivats de a les conseqüències de l’emergència climàtica en totes les latituds, i l’agreu-
jament de la crisi d’acollida a la Unió Europea de les migracions forçades provocades pels conflictes del continent africà, el 
retorn dels talibans a l’Afganistan i la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, dibuixen un panorama desolador.

Davant d’aquesta situació, i tal com ha fet en el passat el municipalisme liderant la lluita a favor del 0,7 % en cooperació, 
agermanant-se amb municipis de països empobrits que protagonitzaven processos emancipadors, responent a diverses 
emergències humanitàries o acollint persones refugiades, el municipalisme català ha de tornar a respondre solidàriament 
als nous reptes globals de manera coordinada, tot emmarcant la seva acció en una resposta coherent amb els objectius de 
desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030.

1. REFORCEM EL COMPROMÍS AMB EL 0,7 I TREBALLEM EN XARXA (ODS 10, 16, 17)

  
    

El 2022, coincidint amb els cinquanta anys de l’aprovació a l’ONU que els països més desenvolupats esmercessin el 0,7 % 
del PIB a ajudar els més empobrits, toca actualitzar aquest compromís al que només el municipalisme ha arribat a nivell 
de l’Estat, i reforçar l’aliança del municipalisme a favor de la cooperació i la solidaritat en sintonia amb l’Agenda 2030 i els 
objectius de desenvolupament sostenible, entès com una guia per garantir la coherència de polítiques a casa nostra i ar-
reu del món per respondre localment als reptes globals.

D’altra banda, l’aprovació de la nova llei espanyola de cooperació al desenvolupament sostenible i solidaritat global, que reco-
neix el paper dels governs locals en aquest àmbit, el reforçament del paper del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
en aquest darrer període com a entitat referent del municipalisme solidari, i les dades de l’enquesta que aquesta entitat va 
realitzar el 2019 que mostraven l’adhesió de la ciutadania catalana a que els ajuntaments catalans dediquessin recursos a co-
operació al desenvolupament fins a assolir el 0,7 % dels seus recursos propis, plantegen un nou horitzó.

 Proposta destacada 
 · Reforçar el vincle de l’ajuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i augmentar el pres-

supost de cooperació i solidaritat internacional amb l’horitzó de dedicar-hi el 0,7 % dels recursos propis.

 Mesures 
 · Elaborar un pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat amb la participació dels actors locals, en què es 

fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l’escenari econòmic del mandat per tal que aquest augment de re-
cursos en cooperació respongui a una política pública i estigui planificada.



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA113 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

2. DEFENSEM ELS DRETS HUMANS, ACTUEM SOLIDÀRIAMENT  
I ACOLLIM (ODS 10, 16, 17)

  
    

L’augment de l’autoritarisme arreu del món, l’extensió del populisme i de l’extrema dreta a tots els continents, així com la 
popularització del discurs, segmenta el principi de solidaritat en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als 
nascuts dins o fora del país, o als que professen un credo religiós concret, i ha obert una escletxa en els consensos entorn 
de qui té o no té garantit els drets fonamentals i el dret a l’asil en particular al mateix cor d’Europa. La protecció dels drets 
humans està en perill arreu del planeta.

Però a diferència de l’anterior crisi, la majoria de la població no accepta la retallada de drets o de despesa pública acrítica-
ment, i les enquestes demostren l’adhesió i el suport a les polítiques de cooperació i solidaritat per respondre a les crisis 
globals, malgrat que els pressupostos s’han vist afectats per la caiguda dels ingressos, i les prioritats s’han hagut de re-
orientar per l’impacte de la pandèmia, les crisis d’acollida derivades dels diversos conflictes sorgits arreu del planeta o pel 
creixement de les migracions per raons climàtiques.

 Proposta destacada 
 · Mantenir el compromís amb el dret a l’acollida de les persones refugiades i amb les persones defensores dels 

drets humans, individuals i col·lectius, a casa nostra i a l’exterior.

 Mesures 
 · Orientar la política de cooperació del municipi a la defensa dels drets humans, el dret a la migració i al refugi, 

donant suport a les persones migrants en ruta i acollint-les a casa nostra.
 · Impulsar el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupament dels països d’ori-

gen de la població nouvinguda, vinculant el teixit associatiu local amb els col·lectius de persones migrants.
 · Estendre el vincle amb la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya i amb la Coordinadora Catalana 

d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí.
1. 

3. EDUCACIÓ PER LA PAU (ODS 4, 10)

  
   

Els  reptes associats al segle xxi no coneixen fronteres i, per tant, requereixen respostes globals, així com coneixement lo-
cal: els conflictes i les amenaces són cada cop més complexos i prolongats i estan lligats, entre d’altres, a desigualtats pro-
fundes, pobresa, governança i estat de dret afeblit o inexistent, manca d’inclusió i participació, discriminació i desigualtats 
de gènere, radicalització i extremisme violent, desplaçaments forçats i migració, el canvi climàtic i la degradació ambiental, 
inclòs l’accés desigual i l’explotació insostenible dels recursos naturals, minerals i fonts d’energia.

Els nostres municipis, en tant que  societat desenvolupada que conrea la pau, assumeix el conflicte com a oportunitat i 
utilitza el diàleg per resoldre les qüestions que es poden plantejar quotidianament. Ara mateix és un dels objectius més 
valuosos en un món on les distàncies s’escurcen, però els desequilibris tendeixen a augmentar. Per tant, resulta estratè-
gic alinear-nos a nivell internacional amb els postulats de l’ODS 16, associat a la promoció de la pau, la justícia i la inclusió, 
i Catalunya i els municipis catalans han d’estar i volen estar a l’avantguarda de les iniciatives que promoguin els diferents 
àmbits lligats a la pau, justícia i inclusió mitjançant accions per enfortir la resiliència de la nostra societat però també amb 
una mirada global mitjançant la promoció de l’estat de dret, la justícia, la democràcia, els drets humans i la igualtat. 



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA114 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

Des dels nostres municipis volem que s’aposti per la promoció d’una cultura de la pau i la no-violència. Pretenem im-
pulsar una  cultura en què el respecte per la dignitat igual de totes les persones sigui el pilar pel treball que aposti per la 
desaparició progressiva de la violència estructural. Volem una societat cada cop més integrada i justa, on tothom pugui 
viure amb dignitat i on la llavor de la violència no trobi terreny per arrelar. Creiem que cal impulsar la creació i reforma d’es-
tructures de prevenció, intervenció i transformació de conflictes, tant a casa nostra com incidint a nivell internacional.  La 
guerra i la violència poden i han de ser substituïdes per formes racionals i constructives d’afrontar les disputes.

Per promoure la cultura de la pau i la no-violència, cal contribuir des dels diferents espais a la construcció d´una societat 
on la pau, la igualtat i justícia són l’instrument vehicular per a la convivència. I com ho podem fer? Doncs a partir de tres 
espais bàsics d’actuació: 

 · Promoció de l’educació per la pau en espais formals: amb professorat, centres educatius, comunitat educativa, 
editorials i universitat.

 · Promoció de pràctiques de construcció de pau en l’àmbit no formal i comunitari amb professionals, educadors, 
entitats, associacions, ajuntaments, etc.

 · Promoció de l’educació per la pau i les pràctiques de construcció a nivell internacional en aquells països, espais 
o regions on sigui necessari i Catalunya pugui tenir un valor afegit. 

 Proposta destacada 
 · Declarar els municipis dels Països Catalans com a municipis per la pau amb l’estratègia de posicionar els Països 

Catalans internacionalment com a nació obertament pacifista, on oferim  espais de diàleg internacional per a la re-
solució de conflictes, impulsant mecanismes de diplomàcia soft i participant en xarxes internacionals.  

 Mesures 
 · Desenvolupar polítiques públiques actives i transversals que continguin valors educatius per la pau, la pre-

venció i la resolució de conflictes.
 · Promoure els drets humans, l’estat de dret, la transparència, la responsabilitat, el bon govern i la no-discriminació 

a tots els nivells de govern tant sigui a casa nostra com arreu on hi tinguem presència. 
 · Garantir l’accés igualitari a la justícia per a tothom i protegir les llibertats fonamentals de tothom.
 · Combatre les actituds discriminatòries i reduir significativament totes les formes de violència.

Política lingüística
El català, llengua d’unió als municipis
Els Països Catalans han de vetllar pel respecte dels drets individuals i col·lectius de tota la ciutadania, i la llengua n’és un 
exemple paradigmàtic. Al Principat es parlen prop de tres-centes llengües i, per tant, la societat catalana és plurilingüe. En 
aquest context, les institucions municipals han de contribuir perquè el català, l’occità i la llengua de signes catalana (LSC), 
com a llengües pròpies de Catalunya, es preservin al territori que els és propi dotades de les eines adients i tinguin garan-
tit el futur. El català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la ciutadania: és el vehicle d’expressió d’una societat, és 
el tret característic d’una cultura i és patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país. 

Els consistoris, doncs, han de participar en l’objectiu prioritari de la política lingüística: arribar a la plena normalització de l’ús 
de la llengua en tots els àmbits arreu dels Països Catalans. La situació critica en què es troba l’idioma en alguns àmbits sec-
torials o territorials demana mesures especifiques a les quals l’administració municipal, juntament amb l’entramat associatiu i 
institucional de tot el territori, ha de donar suport decididament. En aquesta línia cal continuar estrenyent els llaços i la col·la-
boració entre municipis, perquè més enllà de les fronteres administratives, els ajuntaments de Catalunya, el País Valencià, les 
Illes Balears i la Franja de Ponent puguin aprofundir i coordinar polítiques de normalització arreu del domini lingüístic català. 
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1. L’AJUNTAMENT, JÀSSERA D’UNA ADMINISTRACIÓ EXEMPLAR  
AMB ELS DRETS LINGÜÍSTICS DE LA CIUTADANIA (ODS 4, 10)

  
    

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia de Catalunya és el català. En el mateix 
sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua prò-
pia de Catalunya. També la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial 
a Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, i la Llei de 
política lingüística. Igualment, l’article 50.6 estableix com a principi rector de les polítiques públiques la garantia de l’ús de 
la llengua de signes catalana. D’acord amb la Llei 17/2010, del 3 de juny, la llengua de signes catalana (LSC) és la llengua 
pròpia de la comunitat de signants de Catalunya.

Així doncs, per abordar la situació sociolingüística actual al Principat, cal partir d’una anàlisi objectiva de la realitat. I aques-
ta anàlisi no porta a cap altra conclusió que, a Catalunya, la llengua que està en inferioritat objectiva de condicions és el 
català, i és aquesta la llengua que necessita defensa i foment. Aquest ha de ser l’eix central de les polítiques lingüístiques 
municipals per tal que l’àmbit local— allà on el tracte amb la ciutadania ateny el grau màxim de proximitat— esdevingui 
paradigma d’una igualtat de condicions; no una igualtat genèrica i abstracta, sinó una igualtat real que abordi i garanteixi 
els drets lingüístics dels parlants que exerceixen com a ciutadans en unes situacions concretes i que han de poder viu-
re-les amb total normalitat usant el català, l’occità o la llengua de signes catalana en el cas de la comunitat de signants. De 
la mateixa manera, cal vetllar pel manteniment i l’aprofitament de la diversitat lingüística del país i garantir que cap perso-
na no pugui ser discriminada per raó de llengua.

 Proposta destacada 
 · Programa “Entesos!”
 L’Ajuntament desenvoluparà aquest programa la finalitat del qual ha de ser ajudar a detectar, en primera instància, els 

ciutadans que no entenen gens el català o que l’entenen amb prou dificultats i, en segona instància, els ciutadans que 
entenen el català però no se senten prou segurs per parlar-lo. Cal conèixer els ciutadans que es troben en situació d’in-
defensió lingüística perquè no entenen una de les llengües oficials del país i d’ajudar-los a resoldre aquest problema.

 El programa ha de comptar amb la implicació de la xarxa de treballadors de cada municipi que atén la ciutadania 
a les diverses dependències per tal que, formats i entesos —especialment en el cas de les persones que veuen in-
necessari l’ús del català si es poden adreçar al ciutadà en l’altra llengua oficial—, atenguin d’entrada en català i no 
canviïn de llengua encara que el ciutadà s’expressi en castellà. Només d’aquesta manera es pot detectar el grau de 
dificultat que el ciutadà té amb el català i, per tant, el grau d’indefensió que pateix.

 Si el ciutadà demana que li parlem en castellà, el treballador l’informarà de l’existència del programa “Entesos” i 
l’acompanyarà en la inscripció, si així ho desitja. No es tracta de donar una butlleta i prou, sinó d’assegurar que 
d’aquell contacte pugui sortir el consentiment escrit per formar part del programa i la implicació mínima imprescin-
dible per començar-hi. Les butlletes d’inscripció demanaran nom i cognoms, número d’identificació personal, correu 
electrònic, telèfon, adreça postal i llengua o llengües que la persona entén per al moment en què l’agent dinamitza-
dor del programa (o equip d’agents, en municipis amb més població) s’hi posi en contacte. En els casos més extrems 
d’incomprensió absoluta tant del català com del castellà caldrà valorar les visites domiciliàries amb intèrpret.

 Entre les funcions de l’agent hi haurà, d’una banda, fer conèixer les diverses eines de formació i autoformació que el 
ciutadà té a l’abast i que prèviament s’hauran preparat en cooperació amb el CPNL; i de l’altra, fer el seguiment (amb 
la màxima freqüència possible) de l’evolució de la situació d’indefensió lingüística. També tindrà la funció d’elaborar 
les estadístiques i els informes que permetin avaluar periòdicament l’eficàcia del programa per tal d’esmenar els as-
pectes que es revelin deficients. 

 El compromís dels treballadors municipals d’atendre en català per fer emergir aquests casos es pot complementar 
amb una xarxa ciutadana (botigues, escoles privades, empreses, restauració, etc.) que col·labori de forma voluntària 
en la recol·lecció de les inscripcions al programa. 
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 La durada del programa serà limitada en el temps (un any, per exemple) perquè, d’una banda, l’esforç que es dema-
na als treballadors de llengua habitual castellana no sigui indefinit i, de l’altra, per poder avaluar-ne la implementació 
i determinar nous cicles d’aplicació. 

 Mesures 
 · El català serà la llengua d’ús normal i preferent de l’administració municipal, sense perjudici que la ciutadania 

pugui ser atesa en altres llengües, si és necessari i sota el criteri de disponibilitat lingüística. 
 · El català serà la llengua d’ús normal i preferent també en els processos interns —policia, serveis de neteja ur-

bana, etc.— i externs —relació amb els proveïdors, per exemple— de l’ajuntament. En aquesta línia, fomentarem 
l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, propis del consistori, introduirem en l’ús informàtic de l’ajun-
tament el programari lliure, com a mesura per fomentar l’ús de la llengua catalana, i sol·licitarem la tramitació en ca-
talà de tots els processos judicials en què prengui part l’ajuntament.

 · Garantir el coneixement i l’ús del català del personal municipal en tots els nivells, d’acord amb la titulació aca-
dèmica demanada i la feina a desenvolupar. En aquest sentit, exigirem el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball 
de l’Administració (funcionaris i laborals) i, igualment, l’exigirem als treballadors i treballadores d’empreses subcon-
tractades per a la prestació de serveis de l’ajuntament.

 · Vetllar per la qualitat de la llengua utilitzada en l’Administració local: detectarem les possibles mancances reals 
del personal i en promourem la formació necessària. En la mateixa línia, atesa la importància i l’amplitud de la comu-
nicació actualment, incorporarem la figura del corrector/a com a personal municipal per tal de garantir un bon nivell 
de llengua i aconseguir que l’Administració sigui un exemple de bona pràctica lingüística.

 · Incorporar clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, la signatura de convenis, els crè-
dits i els avals atorgats per l’ajuntament.

 · Crear la Regidoria de Política Lingüística com a responsable de vetllar per l’ús del català en el si de l’Administració 
local, en les relacions de la institució amb la població, en el compliment de la Llei de política lingüística amb relació 
a l’Administració local i en l’atenció a la població, alhora que impulsarà totes aquelles mesures i iniciatives relaciona-
des amb els drets lingüístics de la ciutadania.

 · Elaborar un pla municipal de normalització lingüística (PMNL) —als municipis on no n’hi hagi—, adequat a les 
necessitats sociolingüístiques de les diverses zones i que estableixi clarament els objectius prioritaris, les actuaci-
ons que cal per assolir-los en els propers quatre anys i la dotació de recursos necessaris per poder dur-los a terme. 
Aquest pla, aprovat pel ple, s’ha de revisar, avaluar i actualitzar anualment. Revisarem, avaluarem i actualitzarem els 
plans de normalització lingüística que ja es troben en funcionament.

 · Implicar en l’elaboració, execució, revisió, avaluació i actualització del PMNL les entitats culturals i esportives, 
les associacions de defensa i promoció de la llengua, els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials 
i comerciants, les associacions de veïns i veïnes, els col·lectius d’immigrants i de cultures foranes, perquè, coordina-
dament amb l’ajuntament i l’oficina o el servei local de català en les poblacions on n’hi hagi, actuïn d’impulsors i de 
supervisors de la normalització lingüística en el seu àmbit d’actuació.

 · Incloure, a banda de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural, clàusules de normalització lingüísti-
ca en els convenis amb les entitats i oferir el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin.

 · Consorciar al Consorci per a la Normalització Lingüística els municipis grans o capitals de comarca que enca-
ra no ho hagin fet o, en cas que el pressupost no ho permeti, establir-hi un conveni de col·laboració estable. Els 
ajuntaments més grans haurien d’impulsar que les tres diputacions que encara no ho han fet (Tarragona, Lleida i 
Barcelona) també s’hi consorciïn.

 · Si, per qualsevol motiu, hi hagués impediments per formar part del Consorci per a la Normalització Lingüística, cre-
ar almenys una plaça de tècnic en normalització lingüística que s’encarregui de planificar el procés d’implanta-
ció social de la llengua catalana al municipi. Si el municipi no ho pot assumir, la tasca serà encarregada al consell 
comarcal corresponent.

 · Elaborar plans d’acció municipals per informar de la crisi lingüística mundial, de la pèrdua creixent de diversi-
tat lingüística i de la necessitat de respondre-hi amb responsabilitat lingüística, prioritzant la llengua subordinada. 
Cada municipi elaborarà el seu pla d’acció en funció dels actius i del pressupost que tingui. Entre la ciutadania hi 
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ha parlants de llengües subordinades d’arreu del món que poden aportar el seu testimoni i amb qui es pot treballar 
conjuntament el problema. Aquestes persones ajudaran a potenciar la dimensió global de la qüestió i poden ob-
tenir-ne, a canvi, una projecció pública que els faciliti la vida social. Entre les activitats es poden incloure entrevis-
tes esporàdiques o seccions fixes en mitjans de comunicació municipals, xerrades en espais públics, etc. També és 
aconsellable convidar-hi conferenciants que exposin el problema, demanar la col·laboració de les escoles i instituts 
per treballar-ne la sensibilització amb els alumnes o convocar concursos d’idees com per exemple un de curtmetrat-
ges i/o espots per a una campanya audiovisual. Apostarem, doncs, per una perspectiva lingüística que articuli res-
postes amb projecció global, basades en la responsabilitat i en la solidaritat, individuals i col·lectives, amb pràctiques 
que facin sostenible la diversitat lingüística al món (ecolingüisme).  

 · Fomentar l’acolliment lingüístic en català, en occità i en llengua de signes catalana, si s’escau: informació so-
ciolingüística, alfabetització, cursos, activitats i plans d’acolliment municipals. Informarem i difondrem les activitats, 
els plans d’acolliment i els materials creats per la Generalitat de Catalunya entre la població nouvinguda, tenint en 
compte, però, que en aquest sector de la població hi ha una forta fractura digital.

 · Dotar de recursos el servei de primera acollida, entès com el primer contacte de la població nouvinguda amb l’Ad-
ministració local, per tal que pugui treballar transversalment i doni resposta a totes les necessitats d’aquestes persones.

 · Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables al català, l’occità i 
l’LSC. Contribuirem al foment del programa “Voluntariat per la llengua”.

 · En l’atenció a la ciutadania i la retolació, l’Administració ha de tenir en compte les principals llengües que es par-
len als Països Catalans, segons convingui, en atenció a les necessitats i característiques de l’entorn social i territo-
rial de cada punt d’atenció al públic.

 · Organitzar totes les qüestions que tenen a veure amb la normalització lingüística transversalment, de manera 
que l’òrgan que se n’ocupi pugui actuar en tots els departaments.

 · Es podrà vincular la regidoria que s’ocupi de política lingüística amb la regidoria que treballi medi ambient, per tal 
de visibilitzar el paral·lelisme entre la crisi lingüística mundial i la crisi climàtica que afecta el planeta, i trencar 
amb el binomi d’oposició català-castellà.

2. EL MUNICIPI, ENTORN LINGÜÍSTIC CONNECTAT AMB EL JOVENT (ODS 4, 10)

  
    

Avui, a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears, les dades mostren un retrocés clar de l’ús social de la llengua en-
tre les noves generacions; és necessari engegar accions que acompanyin les que ja existeixen en l’àmbit estratègic del 
municipi. Els projectes d’educació a temps complet, les activitats lúdiques i culturals, l’entorn digital, els mitjans de co-
municació local o l’accés en català als productes de consum habitual entre els joves són, sense cap mena de dubte, pe-
ces clau en una política lingüística municipal decisiva en l’empresa col·lectiva de garantir la continuïtat de les llengües 
pròpies del país.

 Proposta destacada 
 · Programa “En català a temps complet”
 L’Ajuntament desenvoluparà aquest programa amb la finalitat de detectar totes aquelles activitats que, al marge de 

l’educació obligatòria, els infants i joves del municipi desenvolupen —i que, igualment, contribueixen a l’adquisició 
d’aprenentatges— amb la intenció que es vehiculin en català. Nens i adolescents duen a terme al migdia, a la tar-
da, durant el cap de setmana o en temps de les vacances escolars activitats que els agraden i que els motiven i que, 
sens dubte, són una oportunitat —sobretot en entorns en què el català és minoritari— per fer present la llengua fora 
de l’aula i vincular-los-hi emocionalment.

 Cal conèixer tots els clubs esportius, les escoles de música, les acadèmies de ball, les associacions de teatre, els 
esplais municipals, etc., que ofereixen activitats múltiples, i teixir-hi complicitats perquè les desenvolupin en cata-
là amb l’ajuda de l’Administració. El programa, doncs, ha de comptar amb un equip de treballadors municipals que, 
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en primer lloc, reculli les dades lingüístiques de totes les activitats que es realitzen a l’entorn local adreçades a in-
fants i joves; en segon lloc, l’equip s’ha de reunir amb les entitats que no utilitzen el català com a llengua vehicular i 
conscienciar-les de la seva responsabilitat sociolingüística i la seva capacitat com a agents normalitzadors de primer 
ordre. A més, l’equip informarà i difondrà tots els recursos lingüístics materials i de suport institucional per tal que 
les entitats utilitzin el català, tant en les activitats que desenvolupin com en els seus canals de comunicació ofici-
als. Finalment, es valorarà la possibilitat de generar subvencions —o exempcions o rebaixes sobre impostos munici-
pals— per a totes les activitats en què el català sigui llengua vehicular.

 Aquestes actuacions es duran a terme anualment, abans de l’inici del curs escolar. Per descomptat, totes les activi-
tats extraescolars de gestió municipal, exceptuant aquelles que es refereixen a l’aprenentatge de llengües, es vehi-
cularan en català. Totes les activitats hauran de ser igualment accessibles als infants i joves usuaris de la llengua de 
signes catalana.

 Mesures 
 · Impulsar el voluntariat lingüístic entre parelles d’estudiants, companys d’extraescolars, membres d’entitats 

juvenils…
 · Treballar perquè la gent que viu als nostres municipis tingui l’opció de fer en català les diferents activitats forma-

tives i de lleure: cursos de formació, activitats en biblioteques, centres cívics, piscines o gimnasos públics.
 · Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials, tot aprofitant els programes de festa major a 

través de concursos adreçats a diferents franges d’edat i que tinguin com a premi productes que reverteixin en la 
cultura i el comerç locals.

 · La comunicació a través dels canals oficials de l’ajuntament presents a les xarxes socials serà en català. 
 · Vetllar perquè els mitjans de comunicació locals contribueixin a la difusió i normalització del català, l’occità 

i la llengua de signes catalana, com a llengües pròpies de Catalunya, sense perjudici d’afegir-hi altres llengües si 
es valora com a necessari.

 · Els productes audiovisuals oferts públicament per l’ajuntament en cicles com ara el cinema a la fresca a l’estiu 
s’emetran en català o en occità;  els continguts hauran de ser igualment accessibles a la comunitat de signants usu-
ària de la llengua de signes catalana.

 · Promoure, a les biblioteques municipals, les subscripcions de la premsa local, comarcal i nacional en català i oc-
cità, com també el material audiovisual, la connexió a internet i altres elements relacionats amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació.

 · Prioritzar la programació d’espectacles, concerts i activitats culturals i lúdiques en català i occità, especialment 
els adreçats als infants. Els continguts hauran de ser igualment accessibles a la comunitat de signants usuària de la 
llengua de signes catalana. La concessió de subvencions, la programació cultural i la contractació de subscripcions 
i publicitat de mitjans tindran la llengua com a criteri.

 · Vetllar per la qualitat lingüística dels espectacles culturals que s’ofereixin al municipi, i promourem actes conjun-
tament amb entitats que treballin per la llengua i la cultura catalanes i occitanes.

 · Afavorir la creació i la distribució de literatura en català i en occità, mitjançant certàmens i concursos.
 · Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara trobades de corals, esbarts, diables, 

intercanvis d’esplais, agermanaments, etc., especialment les adreçades als infants i joves.
 · El català és segell de qualitat i garantia de drets lingüístics de les persones consumidores. En aquesta línia, do-

narem suport a les empreses i persones del municipi que fan atenció al públic perquè ho facin en català, especial-
ment aquells que els productes dels quals tenen com a destinatàries les generacions més joves.

 · Fomentar el compromís i la corresponsabilitat de les empreses, les organitzacions laborals i els sectors profes-
sionals locals a l’hora d’atendre la població en català. Conscienciarem les organitzacions empresarials municipals de 
la responsabilitat sociolingüística en el marc de la responsabilitat social empresarial.

 · Difondre, a més de les mesures previstes al PMNL des de les àrees municipals relacionades amb l’activitat econòmi-
ca i de consum, les subvencions que la Generalitat Valenciana, la de Catalunya i el Govern de les Illes Balears 
concedeixen a les actuacions normalitzadores i donarem ajuts als comerços i a les empreses del municipi que avan-
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cin en l’ús del català. Informarem que els departaments que atorguen llicències d’obertura de negoci poden gestio-
nar ajudes i oferir el suport necessari —econòmic o tècnic.

 · Informar i difondre recursos lingüístics materials i de suport institucional per tal que empresaris i comerciants 
locals utilitzin el català en la interacció amb la clientela, sobretot en la interacció amb les generacions més joves. 
Informarem les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa d’un punt d’atenció que les pot ajudar a incorpo-
rar el català en el seu treball quotidià.

 · Informar les empreses, en el moment que sol·licitin l’autorització d’obertura o la notifiquin, de les obligacions lin-
güístiques que tenen, com també dels organismes que les poden ajudar a resoldre tant el compliment de la legisla-
ció vigent com l’ús prioritari del català com a llengua de qualitat i modernitat. Als municipis de l’Aran, informarem i 
garantirem el compliment de la Llei de l’occità.

 · Fer ús de les competències de l’Administració local en la regulació de la publicitat al carrer amb la voluntat 
d’afavorir un paisatge lingüístic que inclogui el català.

Educació
Municipis que eduquen a temps complet 
A Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears, la construcció del model educatiu propi ens ha de permetre avançar cap 
a un canvi profund de paradigma educatiu per fer front als reptes del segle xxi. 

Els ajuntaments han de liderar una política adreçada a combatre la segregació escolar i educativa, fomentant l’escolaritza-
ció equilibrada a partir d’un pacte local contra la segregació. Un acord consensuat que impliqui tots els agents educatius 
i situï la lluita contra la segregació com a prioritat en les polítiques educatives municipals. La millor eina per combatre el 
desequilibri és incrementant la qualitat educativa dels centres. 

Els projectes educatius republicans es basen en la corresponsabilitat entre els ajuntaments, les famílies i la societat, refor-
çant la participació activa de tots ells. Un projecte educatiu de país ha de ser capaç de donar una resposta comunitària als 
reptes educatius i socials dels municipis. 

L’educació és un bé comú que s’estructura en forma de servei públic, i aquest servei públic ha de ser per a tothom, univer-
sal. L’equitat i la inclusió són banderes republicanes que han de vertebrar totes les polítiques educatives. 

L’escola iguala i el fora escola desiguala. Per això, els municipis republicans han de fer possible la creació d’una oferta 
educativa (cultural, artística , esportiva, científica, etc.) fora de l’horari lectiu a l’abast de tothom i que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats. Les activitats no lectives o de lleure han de ser de qualitat i han de servir per promoure la llengua catalana. 
Unes activitats adreçades a infants i joves, que garanteixin la continuïtat del procés educatiu més enllà del calendari esco-
lar: estiu, caps de setmana i períodes de vacances. 

Des del municipalisme, cal promoure l’educació al llarg de la vida. Una formació que s’inicia amb l’educació infantil (0-3 
anys), que ha de ser gratuïta per a les famílies i que cal potenciar més enllà de les etapes obligatòries amb les escoles de 
persones adultes o les aules d’extensió universitària. 

1. COMPROMESOS AMB L’EQUITAT I LA COHESIÓ SOCIAL (ODS 4, 10)

  
    

Els pobles i ciutats republicans estan compromesos en la lluita contra la segregació social. Per això, les polítiques educati-
ves republicanes han de garantir l’equitat, la cohesió, la inclusió i la no segregació per cap raó, tampoc de gènere. Aquestes 
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polítiques educatives republicanes estaran basades en procediments d’escolarització equilibrada i polítiques que afavorei-
xin l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives. 

 Proposta destacada 
 · Escolarització equilibrada de tot l’alumnat en condicions d’igualtat i de manera equilibrada en cadascuna de les 

zones educatives. 

 Mesures 
 · Concedir beques de transport, menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i en els ense-

nyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin. 
 · Aplicar la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol, les escoles d’ensenyament artístic i 

les activitats de lleure (extraescolars i casals). 
 · Afavorir la corresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de recursos en l’atenció 

als centres i les famílies, especialment en zones escolars complexes amb un alt risc d’absentisme i abandonament 
escolar; desenvolupament de projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu d’entorn. 

 · Contribuir a una escolarització equilibrada de l’alumnat mitjançant la participació en les oficines municipals 
d’educació (OME) i el desplegament del decret d’admissió i planificació. D’aquesta manera garantirem la corres-
ponsabilitat dels centres en l’escolarització de l’alumnat, especialment, aquell que presenta necessitats educatives 
específiques. 

 · Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’aban-
donament escolar prematur. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu 
no han contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits. 

2. UN ECOSISTEMA PER A L’ÈXIT EDUCATIU (ODS 4, 9, 10)

  
      

Cal connectar els agents educatius d’un municipi, amb visió de complementarietat i de servei públic, per crear mecanismes 
de governança i gestió eficients que permetin impulsar polítiques educatives transformadores. Cal passar dels consells 
escolars municipals als consells municipals d’educació, un òrgan de trobada dels agents educatius formals i no formals en 
què s’han d’establir xarxes de col·laboració que facin possibles programes i serveis que connectin el dins i fora l’escola, que 
ajudin a millorar els projectes educatius dels centres vinculant-los al seu entorn. Cal incorporar les escoles municipals de 
música, dansa, teatre, arts visuals, o centres de les arts, a uns programes i projectes educatius que han de garantir l’equi-
tat en l’accés als drets culturals i, per tant, lluitar contra la segregació i, al mateix temps, ser la base del sistema d’ensenya-
ments artístics del país. Són també un recurs municipal que ha d’enriquir els projectes educatius dels centres de primària 
i secundària del propi municipi a través d’aliances de col·laboració. 

En aquest context, la promoció i l’ús de la llengua catalana ha de ser la garantia que ha de permetre la continuïtat d’usos 
lingüístics entre l’escola i les activitats educatives no lectives. El català ha de ser present a totes les activitats de migdia, 
tarda, cap de setmana o en temps de les vacances escolars. Uns marcs educatius que han de ser als mateixos espais que 
propiciïn els intercanvis comunicatius en català. 

 Proposta destacada 
 · Impulsar l’Educació 360. L’Educació a Temps Complet és un projecte que, liderat pel govern local, busca el compro-

mís ciutadà amb l’educació. Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i 
que, per tant, va més enllà de l’escola i que aplega també l’aprenentatge no lectiu. L’Aliança Educació 360 es proposa 
com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida, i con-
nectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits educatius. 
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 Mesures 
 · Creació de xarxes de col·laboració que enriqueixin els programes educatius de centre i de zona. 
 · Potenciar i ampliar els plans educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les ne-

cessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil. Es tracta de concretar un pla estratègic 
que inclogui els agents socioculturals de la zona i mobilitzi tots els recursos possibles (institucionals, empresarials, 
esportius, artístics, entitats de lleure i totes les formes de voluntariat), per generar atractives dinàmiques locals a fa-
vor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i professional. 

 · Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, comunitari, lúdic i esportiu 
per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances. 

 · Dissenyar polítiques d’atenció als infants mitjançant els plans d’infància i els consells d’infants, així com amb xar-
xes d’escoles bressol amb serveis flexibles i complementaris, espais infantils de suport a les càrregues familiars i pro-
grames educatius, lúdics, culturals i esportius per als infants: espai nadó, espai de lactància, espai família i espai de joc. 

 · Potenciar les xarxes creades de centres municipals d’educació especial, d’escoles bressol municipals, d’escoles 
municipals de música i arts i d’escoles municipals de persones adultes com a eina per compartir estratègies, conei-
xement i experiències; i contribuirem a la sostenibilitat i la millora dels centres com a foment de la qualitat educativa. 

 · Potenciar les escoles municipals de les diferents arts (música, dansa, teatre, arts visuals, circ) per garantir l’accés 
a la ciutadania de totes les edats i interessos, amb projectes de qualitat que vetllin per la inclusió, que tinguin un 
abast comunitari i que impulsin la participació cultural vinculada al context del propi municipi. 

 · Integrar les escoles municipals artístiques en l’estratègia d’Educació 360 del municipi perquè tothom tingui 
més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida. 

 · Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els infants en les seves primeres etapes de formació musical, també 
han de desenvolupar nombrosos projectes de cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la so-
cietat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida. 

 · Crear aliances educatives entre les escoles municipals artístiques i els centres educatius d’ensenyaments obliga-
toris, per tal d’enriquir la formació dels infants i joves del propi municipi.

 · Assumir un paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu integrat dels agents que in-
tervenen en el municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la qual recaigui l’edu-
cació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris 
amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, entitats, l’associacionisme de l’educació en el lleure, etc., que 
permetin un treball educatiu d’entorn. 

 · Donar suport específic a les associacions de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper destacat 
en la millora del sistema educatiu. S’establiran espais de reflexió, formació i debat. 

 · Promoure un programa d’orientació educativa per a famílies amb fills en els centres de major complexitat, en 
col·laboració amb les seves AFA.

 · Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el territori per col·laborar educativament en activitats edu-
catives complementàries en els entorns amb més necessitats. 

 · Potenciar la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el lleure, abordant les tres potes neces-
sàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais. 

3. L’ORIENTACIÓ PER CONSTRUIR ITINERARIS EDUCATIUS 
AL LLARG DE LA VIDA (ODS 4, 9, 10)

  
      

La construcció d’itineraris educatius individuals permet ampliar el ventall de possibilitats, la tria fonamentada dels estudis, 
especialment durant les transicions educatives. Per fer efectives aquestes polítiques, cal tenir eines d’orientació que acom-
panyin l’alumnat en la tria educativa i afavoreixin les possibilitats d’èxit. 



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA122 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

Aquesta orientació va en paral·lel al disseny de l’oferta de formació professional, que ha de respondre a les necessitats de 
la cadena de valor del teixit productiu local. L’oferta d’FP, necessàriament supramunicipal, ha de ser concebuda com un 
exemple de la formació al llarg de la vida integrant els certificats professionals, títols de formació professional i la forma-
ció contínua. 

 Proposta destacada 
 · Construir itineraris individuals que afavoreixin el desenvolupament personal en totes i cadascuna de les eta-

pes educatives. 

 Mesures 
 · Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del municipi en la cogestió i la imple-

mentació de programes de diversificació curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a l’alumnat 
que presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO. 

 · Contribuir, des de l’escola rural, a l’equilibri territorial del país. Un poble sense escola és un poble solitari. Per 
això cal potenciar les petites escoles arrelades al territori amb un projecte educatiu en què participi l’ajuntament 
amb el teixit social del poble. 

 · Empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg de la vida. Fins ara, el sistema 
educatiu tradicional es basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys per treballar tota la vida; actual-
ment, el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida. 

 · Impulsar l’institut escola en la programació de l’oferta educativa del municipi com a centre públic que imparteix 
d’una manera continuada l’educació primària i la secundària. L’institut escola és la fórmula més adequada per garan-
tir un itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre 
l’ensenyament infantil i primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra. 

 · Línies d’intervenció per a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg de la vida, amb una 
atenció especial en els programes d’orientació, acompanyament i formació de jovent de més de 18 anys sense titu-
lació ni feina per facilitar-los la inserció al món del treball. 

 · Procurar que l’Administració potenciï la formació professional, creant centres específics i integrats d’FP, univer-
salitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats a jo-
ves sense titulació a les necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius de grau superior i ampliant 
l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores per donar respostes contextualitzades tant a les 
necessitats de les persones com a les de les empreses. 

 · En aquest sentit, els municipis, mitjançant la participació en les actuacions de coordinació i assessorament inter-
centres, han de poder participar activament en l’orientació i l’acompanyament de l’alumnat durant tot aquest 
procés de canvi. 

 · 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. 

 · Col·laborar amb la Generalitat per establir un model de formació professional integral i dual, que sigui flexible 
i adaptat a les necessitats del mercat laboral, que garanteixi la bona qualificació professional, estimuli l’emprenedoria, 
eduqui en responsabilitat social i mediambiental i doni resposta a les necessitats de les empreses mitjançant un sis-
tema de pràctiques adequat, un mapa de titulacions adaptat i un itinerari de formació al llarg de la vida professional. 

 · Crear el Consell de Formació Professional en coordinació amb els municipis amb els quals compartim zona eco-
nòmica, on hi tindran representació els agents econòmics i socials. Aquests consells són qui ha d’analitzar les neces-
sitats del sector i elevar la proposta a l’Agència Catalana de Qualificació i Formació Professional. 

 · Coordinar amb la resta de serveis municipals, foment, jovent, etc., amb els centres educatius i amb entitats supramu-
nicipals, estratègies de ciutat orientadora. 

 · Contribuir a la capacitació digital de la ciutadania per assolir els reptes socials i laborals del segle xxi. 
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4. EDUCACIÓ INFANTIL: UNA INVERSIÓ DE FUTUR (ODS 4, 10)

  
    

L’educació infantil és la primera etapa del sistema educatiu i la més determinant en el procés d’aprenentatge. Fins ara, la 
no gratuïtat de l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys ha dificultat, o directament ha impossibilitat, l’accés de molts 
infants a una etapa educativa de vital importància per al desenvolupament de l’infant, especialment de famílies vulnera-
bles, que precisament són les que més es podrien beneficiar de l’escolarització dels infants.

La gratuïtat de l’escolarització al curs d’Infantil 2 de les escoles bressol ja és una realitat, després de l’acord assolit en-
tre el Departament d’Educació, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en el que el 
Departament d’Educació assumeix l’aportació que feien fins ara les famílies, amb 1.600 euros per plaça pública ocupada, 
una contribució que fins ara feien les famílies per les despeses d’escolarització.

El Departament d’Educació s’ha compromès a consolidar el finançament d’aquest cost d’escolarització en els exercicis 
pressupostaris futurs, i fer-lo extensible al llarg dels cursos vinents de manera que assolim l’objectiu final de completar 
l’educació de zero a divuit anys sostinguda amb fons públics. 

Aquesta iniciativa suposa un canvi de model en el finançament dels centres públics que ofereixen l’etapa educativa de zero a 
3 anys, una oportunitat per al desenvolupament integral dels infants que té múltiples beneficis: pedagògics, de conciliació per 
a les famílies, beneficis per a la societat perquè reforça l’equitat i la igualtat d’oportunitats, i beneficis per al sistema educatiu.
 
La majoria de les escoles bressol públiques són municipals, i els costos de cada plaça d’escola bressol són diversos en fun-
ció dels diferents ajuntaments. Així, el Departament ha establert un mòdul fix de 1.600 euros per plaça, amb la qual cosa 
la gran majoria d’ajuntaments rebran més finançament del Departament del que estaven rebent de les famílies. A més, 
també s’ha arribat a un acord amb les escoles bressol privades per a una aportació de 800 euros per plaça que reverteixi 
directament en una baixada de les quotes, atès que en molts municipis no hi ha prou oferta d’escoles bressol públiques 
per cobrir tota la demanda.

Així, el finançament de l’educació infantil s’equipara a la primària, on les famílies tenen l’escolarització gratuïta i les quanti-
tats econòmiques que aporten van en concepte d’activitats extraescolars, menjador, serveis d’acollida, etc.

Cal reconèixer, doncs, el caràcter estratègic del primer cicle d’educació infantil, i assumir l’objectiu de contribuir al desen-
volupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge; i de 
prevenir i compensar els efectes discriminatoris de les desigualtats d’origen social, econòmic i cultural. Cal aportar les eines 
que possibilitin un sistema gratuït i que tendeixi a la universalització. 

La inversió en l’etapa d’educació infantil es manifesta com una prioritat educativa reconeguda de manera unànime en tots 
els estaments i institucions, que actua com a factor afavoridor de l’èxit escolar i com un dels que aporten major rendibilitat 
social, especialment quan acull infants que viuen en situacions de pobresa i en entorns socialment i cultural desafavorits. 

 Proposta destacada 
 · Participació municipal per estendre la gratuïtat per a les famílies del primer cicle d’infantil  (0-3 anys). 

 Mesures 
 · Implantació de la gratuïtat per a les famílies de l’educació en l’etapa d’infantil (0-3 anys).
 · Garantir una distribució equilibrada i suficient de places públiques d’escola bressol al municipi, comptant amb 

la demografia i les realitats socioeconòmiques dels entorns. 
 · Ampliar l’oferta de diversificació horària a les escoles bressol municipals per facilitar la conciliació familiar i 

adaptar-se a les lògiques de criança familiar dels diferents col·lectius.
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 · Promoure els espais familiars entesos com a instruments d’empoderament i vincle social. 
 · Articular i donar a conèixer un catàleg de recursos per a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies: escoles bres-

sol, espais familiars i altres iniciatives i programes de criança.

Cultura
Municipis cultes, cohesionats i creatius
La cultura és l’element fonamental que ens identifica com a nació als Països Catalans i que alhora ens constitueix com a 
ciutadanes i ciutadans lliures. Els ajuntaments, com a administració més propera, han de garantir a la ciutadania l’accés 
lliure i universal a la cultura, entesa com un dret fonamental.

La lliure pràctica cultural, així com l’impuls de la creativitat i el foment del pensament crític, han d’esdevenir la columna ver-
tebral dels valors sobre els quals construir els municipis republicans i transformar les nostres realitats.

La cultura és una eina de cohesió social i territorial de primer ordre que ha d’esdevenir transversal a totes les polítiques 
implantades pels ajuntaments de la Catalunya republicana.

1. LA CULTURA, FONT DE TRANSFORMACIÓ I DE COHESIÓ SOCIAL  
(ODS 4, 5, 10, 11, 16, 17)

  
          

Catalunya no seria el mateix sense el potencial dels seus creadors i creadores. Els ecosistemes culturals de cada municipi 
es caracteritzen per la seva riquesa i complexitat. La importància de la creació lliure, del pensament crític i del gaudi estètic 
són cabdals per entendre la cultura com un eix de transformació i de cohesió social, més enllà del mer entreteniment, de 
la banalització o del simple aprofitament econòmic de l’activitat cultural.

Però per assolir una veritable transformació de la societat amb la cultura com a factor determinant és necessari concretar la 
construcció d’un sistema cultural de referència, integrat i interconnectat. Una xarxa basada en aliances de cooperació i coor-
dinació entre els sectors de la creació, la producció i la difusió culturals i els diferents nivells de les administracions públiques.

Cal comptar també amb la complicitat i la participació activa de la ciutadania, a l’hora de definir les polítiques culturals i 
construir plegats estratègies que apropin la creació a tots els sectors socials.

És moment de redefinir, repensar i revisar les estructures de la gestió cultural i els mecanismes de la presa de decisions 
per tal d’adaptar-los i actualitzar-los.

 Proposta destacada 
 · Dedicar un percentatge significatiu del pressupost de l’ajuntament a la cultura, fet que permetrà fer polítiques 

diferents per a la ciutadania.

 Mesures 
 · Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura i de les Arts 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 d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de 
festes i esdeveniments.
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 · Gestionar de manera integrada l’oferta cultural municipal, de manera que sigui possible oferir informació, des-
comptes, promocions o activitats gratuïtes a les persones usuàries potencials, mitjançant la creació de carnets cul-
turals municipals.

 · Organitzar programes de formació d’arts plàstiques, visuals, escèniques i/o musicals per a infants i persones 
adultes per tal de fomentar la creativitat i la pràctica cultural. Caldrà facilitar-ne l’accés mitjançant la tarifació social de 
les despeses. Potenciarem una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital, per tal de facilitar 
la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i festes, les novetats a les biblioteques, etc.

 · Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la cultura po-
pular, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com les de nova creació.

 · Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter social, cultural, esportiu i 
solidari. Afavorirem que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions col·lectives que configu-
ren la personalitat del municipi.

 · Organitzar un acte anual d’acollida a les noves persones empadronades al municipi i d’un catàleg de serveis 
culturals a la seva disposició.

 · Promocionar l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant el web municipal, facilitant-los un punt de troba-
da i contacte virtual amb professionals de la programació, artistes i persones autores de la resta del país.

 · Establir bonificacions en les ordenances fiscals per als comerços i les empreses relacionades amb l’activitat cul-
tural que vulguin implantar-se al nostre municipi.

 · Establir plans de viabilitat per als comerços emblemàtics per garantir-los el futur. Cal cercar els acords a tres 
bandes entre persones propietàries, administració municipal i gestors i gestores de les botigues amb la inclusió.

 · Crear un programa de difusió artística als locals comercials buits del municipi segons el qual, de manera tem-
poral, aquests puguin acollir espais de galeries o tallers de creació oberts a la ciutadania per tal de difondre la feina 
d’aquests professionals i facilitar contactes i la creació de xarxes.

 · Promoure una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i in-
tangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà estimular la col·laboració amb els grups d’història local, la vincu-
lació a espais de memòria —museus, centres d’interpretació, rutes, etc.—, la presentació d’exposicions, les visites 
ciutadanes col·lectives i el treball compartit dels organismes responsables d’educació, turisme i patrimoni.

 · Impulsar la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del territori. 
 · Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat i en facilitarem la difusió.

2. LA CULTURA, UN DRET QUE CAL GARANTIR 
DES DELS MUNICIPIS REPUBLICANS (ODS 4, 5, 11)

  
      

Una societat que aposta obertament per esdevenir pròspera, justa, feminista, verda i plenament lliure ha de generalitzar 
la pràctica i el gaudi de la cultura en totes les seves formes; fomentar la conservació, difusió i accés al seu patrimoni 
cultural i garantir la qualitat i creixement de la producció cultural.
 
Absolutament tothom s’ha de sentir inclòs en el sistema cultural. Per això el dret a la cultura és tan decisiu, i per això par-
lem de cultura com a bé essencial, com a servei públic i com a pota necessària del benestar col·lectiu.

Les condicions específiques de cada individu i de cada col·lectiu acaben condicionant la possibilitat d’accedir a la cultu-
ra i de desenvolupar la creació artística. I el nostre objectiu és posar a la seva disposició les eines necessàries per superar 
aquestes dificultats.

Des dels ajuntaments, doncs, cal dissenyar i implementar polítiques públiques amb l’objectiu principal de desenvolupar el 
talent creatiu de les persones i l’accés a la cultura en condicions d’igualtat, independentment del seu grau de formació, de 
renda, de sistema comunicatiu o de situació geogràfica.
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 Proposta destacada 
 · Apostar, en la mesura de les possibilitats, per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de la 

seva programació. D’aquesta manera es reforcen els projectes basats en la proximitat i s’obté un alt grau de sinto-
nia i coordinació amb el territori i amb les entitats del municipi.

 Mesures 
 · Potenciar les biblioteques com a centres d’informació ciutadana i com a eixos de trobada de la població de cada 

municipi.
 · Augmentar l’horari d’obertura de les biblioteques municipals com a aules d’estudi en els períodes d’exàmens.
 · Elaborar plans estratègics dels equipaments culturals del municipi, establint la seva missió, visió i valors i definint 

objectius a mitjà i llarg termini, acompanyats d’una previsió pressupostària. Caldrà tenir en compte la viabilitat en 
quant al seu ús i funcionament al mateix temps que la seva viabilitat econòmica i el cost de manteniment: recursos 
humans, energia, neteja, consums energètics. Els equipaments culturals han de ser socialment rendibles i sosteni-
bles tant des del punt de vista energètic com econòmic.

 · Potenciar les tecnologies digitals per a la promoció i difusió del patrimoni cultural. Els municipis republicans han 
de vetllar per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial existent en les seves diverses i diferents formes.

 · Les polítiques públiques exercides des dels municipis republicans han de garantir la presència de l’element cultural 
com a eix transversal en totes les polítiques del municipi (sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i 
desenvolupament, etc.). Cal treballar conjuntament per fer de la cultura una veritable eina transformadora de la societat.

 · Crear estructures culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixin el treball transversal entre diferents sec-
tors creatius i les administracions del país. La coordinació amb els consells comarcals, les diputacions i la Generalitat 
ha de ser constant i fluïda per tal d’aprofitar al màxim els recursos que posen a disposició dels ajuntaments: progra-
macions i gires artístiques, ajuts a la rehabilitació d’espais, fons bibliogràfics per a biblioteques, etc.

 · Promoure la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública.
 · Facilitar que la cultura entri als centres educatius amb la difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola, així 

com amb la difusió de les diferents formes de cultura popular existents al nostre municipi. La cultura popular és pa-
trimoni cultural i alhora un factor creador de ciutadania, de vincle i d’identitat pròpia de cada municipi.

3. MUNICIPIS REPUBLICANS, MUNICIPIS CREATIUS (ODS 11)

  
Des dels ajuntaments hem d’assegurar l’excel·lència en la creació cultural amb l’aplicació d’un conjunt de les polítiques cul-
turals públiques que cerquin la implantació d’un sistema cultural prou fort com per poder captar, mantenir i donar sortida 
al talent existent al municipi.

D’aquesta manera, des del municipalisme, de baix a dalt, aconseguirem, que la societat percebi i gaudeixi amb orgull les 
obres dels seus creadors i creadores actuals i el pòsit que han anat deixant els seus antecessors i que actualment podem 
contemplar mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. La creació cultural i el patrimoni han de ser 
coneguts i reconeguts pel conjunt de la societat catalana i valorats com un actiu indispensable.

 Proposta destacada 
 · Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure la presència de jovent i de dones creadores del munici-

pi en el seu territori.

 Mesures 
 · Fomentar, donar suport i assegurar les condicions necessàries perquè les persones que ho desitgin puguin desen-

volupar lliurement les capacitats creatives, artístiques i culturals.



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA127 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

 · Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura en tots els àmbits, prioritzant la programació d’especta-
cles, concerts i activitats que hi estiguin vinculades, aprofitant, també, els recursos que es posin a disposició des 
d’altres administracions.

 · Dissenyar plans municipals de foment de la lectura i la formació continuada en els àmbits de llengua i cultural, 
en col·laboració amb els consells escolars del municipi i els centres de normalització lingüística.

 · Endegar i potenciar les programacions locals en l’àmbit de les arts plàstiques, escèniques i musicals.
 · Reduir i facilitar les gestions administratives, i també incrementarem el suport logístic municipal, per a la realit-

zació d’esdeveniments culturals i de cultura popular a l’espai públic.

Empresa
L’empresa, motor de prosperitat dels municipis
L’etapa postpandèmia de la covid-19 ve marcada per una acceleració de la digitalització de l’economia, una major ne-
cessitat de col·laboració entre empreses, Administració i ciutadans i, sobretot, per la urgència d’assolir progressos sig-
nificatius en la lluita contra el canvi climàtic. Així, el paper dels ajuntaments en la vessant empresarial haurà de ser més 
proactiu que mai, facilitant les condicions perquè les empreses puguin trobar entorns adequats per desenvolupar-se, 
però també promovent les pràctiques empresarials que incorporin la triple visió de sostenibilitat: financera, social i 
mediambiental. 

1. DE L’ECONOMIA DEL VOLUM A L’ECONOMIA DEL VALOR (ODS 8, 9, 12)

  
     

L’economia del volum busca rendiments a curt termini, infravalorant les conseqüències a mitjà i llarg termini. Per contra, el 
context econòmic i mediambiental requereix alçar el cap i mirar cap al futur, pensant en una economia de valor compartit, 
una economia que busqui una triple sostenibilitat: financera, social i mediambiental. Els models de negoci basats fonamen-
talment en el consum de volum  —i que molt sovint no incorporen en el cost les externalitats negatives que generen— han 
d’evolucionar cap a models centrats en el valor i en l’impacte social mediambiental que provoquen. 

 Proposta destacada 
 · Elaborar un pla d’acció empresarial amb objectius a curt i mitjà termini a partir d’analitzar la composició empresa-

rial municipal, identificar-ne les principals empreses per sectors i per creació d’ocupació i fer-ne una diagnosi per 
detectar fortaleses i debilitats. 

 Mesures 
 · Detectar les necessitats de talent de les empreses locals i ajudar-les a fer campanyes de captació conjuntes amb 

l’ajuntament. 
 · Ajudar les empreses a accedir als fons europeus Next Generation, que promouen la transformació digital i la im-

plementació de tecnologia transformadora. 
 · Promoure les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les grans infraestructures de comuni-

cació. En aquest sentit, esdevé important la negociació amb les operadores de vies de pagament per no penalitzar 
les empreses dels municipis que tinguin les comunicacions amb la resta del país afectades per peatges. 

 · Fer una campanya de promoció i difusió de les empreses locals que aposten pel valor compartit, que basen el 
seu negoci en una missió amb impacte social i mediambiental. 

 · Sensibilitzar les empreses locals de la bretxa salarial i de la importància de fomentar la diversitat en les empre-
ses i especialment en els llocs de més responsabilitat.

 · Impulsar i normalitzar l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació de contractes públics.
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2. LA CULTURA DE LA COL·LABORACIÓ: 
VISIÓ EMPRENEDORA I RESPONSABILITAT SOCIAL (ODS 8, 9, 11)

  
     

L’Administració, i en particular l’Administració local, ha de tenir una visió emprenedora, contribuint a impulsar projectes es-
tratègics per al país i per al municipi. I alhora, qualsevol projecte que busqui la complicitat de les administracions públiques 
ha de partir d’una inequívoca responsabilitat social. Ser capaços de posar en valor la visió emprenedora de l’Administració 
i la responsabilitat social dels projectes empresarials té un efecte multiplicador que pot permetre situar l’economia catala-
na com una de les més competitives d’Europa.

 Proposta destacada 
 · Crear projectes de col·laboració publicoprivada a partir d’analitzar i identificar reptes locals i compartir-los amb 

el teixit empresarial local per buscar solucions en què es combini la implicació del teixit empresarial amb les capa-
citats de l’Administració.

 Mesures 
 · Augmentar significativament l’ús de la compra pública innovadora com una de les principals eines de transfor-

mació i promoció empresarial, posant especial èmfasi en les capacitats de les empreses locals per afrontar els rep-
tes i necessitats del municipi. 

 · Identificació del sòl industrial disponible i, en general, de les possibilitats de revalorització d’actius immobiliaris i 
posada en coneixement de les empreses locals.

 · Detectar empreses locals amb potencial de creixement i acompanyar-les en el procés des de l’Administració.
 · Promoure la col·laboració entre municipis per facilitar la creació i desenvolupament de projectes empresarials 

intermunicipals.
 · Promoure la comunicació i la col·laboració amb els centres de coneixement més propers al municipi, com uni-

versitats, centres de formació professional o instituts de recerca.

3. IMPULSAR ELS POLÍGONS INDUSTRIALS COM A EINA DE REACTIVACIÓ  
I ARRELAMENT DE L’ECONOMIA AL TERRITORI (ODS 4, 8, 9)

      
 Proposta destacada 

 · Mobilitzar el sòl industrial ja existent i planificant les inversions necessàries per al seu funcionament fent una 
gestió compartida entre ajuntaments, diputacions i Generalitat. 

 Mesures 
 · Prioritzar la creació de polígons d’activitat econòmica (PAE) que permetin el desenvolupament dels polígons 

industrials amb participació dels ajuntaments i el teixit productiu.
 · Orientar els polígons d’activitat econòmica (PAE) per tal d’aconseguir els reptes energètics, de digitalització, de 

mobilitat i de promoció dels polígons industrials.
 · Acompanyar les empreses industrials per poder accedir als fons europeus Next Generation.
 · Fomentar els lligams entre les empreses industrials i el teixit universitari, de recerca o d’innovació que hi hagi 

al territori per facilitar la transferència de coneixement i aplicar la innovació de forma efectiva al teixit productiu.
 · Vincular els centres de formació professional i ocupacional del municipi amb el teixit industrial per facilitar 

l’ocupabilitat dels i les alumnes d’aquests ensenyaments.
 · Fomentar la creació de comunitats energètiques locals en els polígons industrials per tal que siguin agents ac-

tius en la transició energètica.
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Emprenedoria i autònoms
Fomentar la creació d’empreses, amb especial suport a l’emprenedoria i autònoms. 

1. IMPULSAR I/O ACOMPANYAR TOTES AQUELLES INICIATIVES PER IMPLEMENTAR 
FONTS D’ENERGIA RENOVABLES (ODS 7, 11, 13)

  
      

L’informe de l’ONU sobre el canvi climàtic 2022 planteja, entre altres qüestions, la necessitat urgent de transitar envers 
sistemes energètics sostenibles, tant per mitigar el canvi climàtic com per evitar un possible col·lapse sistèmic. A escala 
local promourem el màxim desplegament d’energies renovables. El canvi de model energètic ha de ser també una font de 
generació d’ocupació de cara al futur, i una oportunitat per a l’emprenedoria empresarial. I ho haurem de fer des dels nos-
tres barris, pobles i ciutats. 

 Proposta destacada 
 · Liderar  projectes ciutadans i cooperatius de generació d’electricitat amb tecnologies renovables. Els ajunta-

ments republicans han de facilitar i acompanyar les iniciatives vinculades a aquest nou sector d’activitat econòmica 
amb l’objectiu que tinguin el màxim arrelament al territori i siguin generadors d’ocupació de qualitat.

 L’aposta per les energies renovables ha de permetre diversificar el sector de l’energia i facilitar l’entrada de petits 
operadors locals, amb un major component de proximitat i compromís amb el territori: des de les mateixes empreses 
que es dediquen a la instal·lació de sistemes d’energia solar i eòlica fins a la indústria de fabricació de components o 
els perfils tècnics de reparació i manteniment, així com d’altres activitats que també es veuran beneficiades de ma-
nera indirecta.

 Mesures 
 · Desenvolupar estratègies per emmagatzemar l’energia que es generi provinent de fonts renovables que perme-

tin als municipis poder ser aprofitades les 24 hores del dia. 
 · Crear bancs públics d’energia, allà on sigui possible, de manera que es pugui crear un sistema d’ajudes a la instal-

lació de plaques fotovoltaiques a les teulades dels veïns i veïnes participants a canvi de poder utilitzar i emmagat-
zemar els sobrants de manera pública.

 · Garantir l’eficiència energètica assegurant que tot l’enllumenat públic i dels edificis municipals sigui de LED a tot 
tardar abans de l’1 de gener del 2025. 

 · Dur a terme plans de revitalització dels barris com a marc prioritari d’actuació en l’àmbit de la sostenibilitat ener-
gètica (per exemple, enllumenat públic).

2. IMPULSAR LOCALMENT VIVERS D’EMPRESES 
I DE COTREBALL PER ALS NOUS EMPRENEDORS (ODS 8)

  
  

Amb aquest objectiu, des dels ajuntaments es facilitaran espais de treball compartit per a emprenedors, perquè puguin 
desenvolupar la seva feina en un espai de cooperació, col·laboració i d’intercanvi d’idees. Aquests espais han d’estar dotats 
de tots els serveis (espais comuns de treball, reunions, xarxa internet, llum, etc.) per dur a terme la seva feina. Prioritzant 
els sectors tecnològics i mediambientals com a usuaris d’aquests espais.

 Proposta destacada 
 · Dotar de personal tècnic per assessorar i acompanyar els emprenedors en la fase inicial del projecte de negoci.
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 Mesures 
 · Compartir el talent entre els nous generadors de projectes i promoure la col·laboració i cooperació com a forma 

de treball.
 · Gratuïtat del servei el primer any per a menors de 30 anys, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.
 · Fomentar i facilitar trobades entre emprenedors i inversors privats organitzant esdeveniments periòdics, en 

funció de les capacitats de cada municipi o agrupant diversos municipis.

3. IMPULSAR I DONAR SUPORT A PLATAFORMES LOGÍSTIQUES LOCALS (ODS 9, 12)

  
    

Els Països Catalans disposen d’uns sectors productius molt potents (agroalimentari, químic, automoció, farmacèutic...) que 
ens proveeixen a nosaltres i a la resta d’Espanya, i cerquen estar presents al màxim de mercats internacionals. Aquests 
sectors requereixen del sector logístic per arribar tant als mercats locals com exteriors. La logística és un motor econòmic 
i de creació de llocs de treball i que és necessari per exportar i importar tota mena de productes. El  sector està en ple-
na transformació i pot ser generador de més ocupació i, al mateix temps, evitar la destrucció de llocs de treball davant les 
grans plataformes de venda online actual.

 Proposta destacada 
 · Impulsar una estratègia logística local per fer front a les plataformes logístiques globals, és a dir, ser més 

competitius i apostant per la sostenibilitat. Preservar els llocs de treball (empreses i comerços locals) davant la 
competitivitat que ha suposat l’increment de vendes online i la creixent implementació de grans plataformes de 
distribució.

 Mesures 
 · Promoure el consum de producte de proximitat i a un preu competitiu.
 · Aprofitar les plataformes actuals i crear-ne de locals i de xarxes de distribució (tant de transport com platafor-

mes digitals) que abarateixin el cost del transport i dels productes pot ser una bona eina per fer-ho possible.
 · Fomentar la unió d’estratègies i el treball cooperatiu entre els diferents sectors productius i logístics.

Comerç
Un model comercial equilibrat i sostenible
El model comercial català ha estat un model d’èxit al llarg dels anys i s’ha de projectar al futur i adaptar-se als canvis de la 
demanda sense perdre una de les seves característiques més essencials: la gran presència de petites i mitjanes empreses 
comercials independents que conviuen amb la resta de formats amb la vocació d’assegurar  una experiència de ciutat per-
què els ciutadans disposin d’uns serveis comercials eficients i d’una oferta sense situacions de domini que, a mitjà termini, 
perjudiquin els seus interessos com a persones consumidores.

El comerç és un agent més de cohesió social i dinamització econòmica i territorial. És, per tant, un element a promoure, 
recolzar i enfortir en tots els pobles, viles i ciutats d’arreu dels Països Catalans. Alhora, amb la tendència a la digitalització 
del sector és més que necessària la promoció del comerç de proximitat, l’enfortiment de les zones comercials dins el nucli 
urbà i la promoció de l’experiència de compra apostant per la qualitat i la professionalitat.

Des d’Esquerra Republicana defensem un model comercial que inclogui de forma equilibrada i sostenible els diferents for-
mats i tipologies comercials apostant per consolidar els establiments comercials dins la trama urbana per enriquir, alhora, 
l’activitat econòmica i el dinamisme dels municipis. 
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1. UN COMERÇ DIVERS I EQUILIBRAT TERRITORIALMENT (ODS 9, 11, 12)

  
      

Els establiments comercials ofereixen uns productes i uns serveis a la ciutadania; d’aquí la necessitat que dissenyem una 
política comercial equilibrada arreu dels Països Catalans. Hem de poder garantir la proximitat de la venda dels productes 
bàsics a la ciutadania, de crear i promoure zones comercials prioritzant la proximitat i la sostenibilitat. Pel que fa als grans 
establiments sempre es prioritzarà que estiguin integrats dins la trama urbana per afavorir sinèrgies i dinàmiques socio-
econòmiques amb els municipis corresponents. 

Des d’Esquerra Republicana creiem que el comerç és un factor de dinamisme i cohesió dels municipis i d’aquí que apos-
tem per la seva promoció. Som coneixedors que no tota la població té les mateixes facilitats de mobilitat i cal vetllar per la 
continuïtat dels establiments comercials, especialment en els petits pobles. 

 Proposta destacada 
 · Promocionar les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) amb aportacions públiques i privades per consoli-

dar el comerç de proximitat al centre de les ciutats, un aspecte clau per al desenvolupament de les zones comercials 
i el dinamisme social i econòmic d’aquestes. Les APEU són una bona eina per consolidar aquestes zones comercials. 

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

municipi. 
 · Potenciar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis per generar accions 

d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.).
 · Garantir la definició d’un model comercial estratègic per a cada municipi, que identifiqui i potenciï els eixos co-

mercials, l’articulació de l’oferta municipal en el context del territori al qual pretén donar servei i l’abastiment de les 
noves àrees de creixement urbà en el mateix terme municipal.

 · Planificar la implantació comercial per tal d’assegurar que, en la definició de les trames urbanes consolidades de 
cada municipi, es té prou en compte la preservació dels eixos comercials preexistents, en un bon equilibri amb la 
necessitat del proveïment en proximitat dels nous desenvolupaments urbanístics i la conveniència d’afavorir la di-
versitat de formats comercials a cada territori.

 · Reactivar l’economia local essent proactius en presentar projectes a línies, ajuts i programes previstos per altres 
administracions.

 · Afavorir entorns comercials basats en la diversitat d’oferta proposant, si escau, els instruments urbanístics més 
adients en cada cas —plans d’usos, plans especials, etc.— per evitar la configuració de guetos o zones de comerç 
monotemàtiques que no tinguin a veure amb el model comercial general de cada municipi.

 · Promoure la creació d’entorns urbanístics amables per a la ciutat que permeten i faciliten el desenvolupament 
del comerç de proximitat amb una atenció especial a les illes de vianants.

2. L’ENFORTIMENT DEL COMERÇ DE PROXIMITAT (ODS 9, 11, 12)

  
      

Els hàbits comercials estan canviant amb el pas dels anys i, avui dia, la principal competència del comerç tradicional és el 
comerç electrònic, que ofereix la possibilitat de comprar de forma telemàtica, 24 hores al dia i amb servei a domicili. Des 
dels ajuntaments, coneixedors d’aquesta realitat, cal que tendim cap a l’enfortiment del comerç tradicional apostant per 
donar suport a la implementació de plataformes de comerç virtual, de llocs web dels comerços del nostre municipi i de 
promoció del servei de l’entrega a domicili coordinant i dinamitzant els diferents agents privats. 
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El factor que diferencia la compra en línia del comerç tradicional és l’experiència de compra, l’atenció personalitzada, l’as-
sessorament professional, la confiança i el tracte humà. Als municipis ens interessa tenir un sector comercial potent; d’aquí 
la necessitat de promoure la formació i assessorament d’aquest sector, incloure el comerç en les estratègies de dinamitza-
ció social i econòmica dels municipis i posar en valor el producte quilòmetre zero, vetllant així per una sostenibilitat cada 
cop major en l’experiència de compra i els hàbits comercials. 

 Proposta destacada 
 · Acompanyar les empreses comercials en el procés de transformació digital mitjançant un programa específic. 

Amb aquesta línia de treball es vol garantir la competitivitat de les empreses catalanes. Paral·lelament s’establiran 
materials de formació i sistemes d’autodiagnosi TIC per a les empreses de comerç. 

 Mesures 
 · Facilitar la informació sobre els locals buits, a fi i efecte d’evitar la desertització de les àrees comercials. 
 · Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç de proximitat, tant en la retolació com en l’atenció 

al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.
 · Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes 

de la terra i contribuirem, així, a potenciar les marques  catalanes de productes de qualitat amb denominació d’origen.
 · Mantenir i augmentar la competitivitat de les empreses comercials, recuperant el dinamisme per mitjà de pro-

grames d’acompanyament. 
 · Informar i facilitar eines que permetin a l’empresari una reorientació i un ús eficient dels seus recursos.
 · Facilitar la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el coneixement rellevant per al creixe-

ment i desenvolupament de l’empresa comercial catalana.
 · Potenciar la creació de marketplace a través de la modernització comercial, la implementació de les TIC i el co-

merç electrònic.  
 · Potenciar la formació individualitzada en relació amb les xarxes socials. 
 · Elaborar i aplicar programes de sensibilització sobre la funció social del comerç.
 · Promoure la demanda i la comercialització de productes agraris i manufacturers autòctons mitjançant els co-

merços locals, i desenvolupament de la cultura de l’ecogastronomia (slow food).
 · Elaborar una guia i un mapa dels establiments emblemàtics, centenaris i amb una especial tradició o història.
 · Defensar l’actual model d’horaris comercials, evitant-ne la liberalització. 
 · Promoure les monedes locals amb la finalitat de generar  un impacte multiplicador de la despesa local sobre el co-

merç local i de proximitat, mitjançant un sistema de pagaments digitals que optimitzi la circulació del diner dins la ciutat. 
 · Crear plans de mobilitat sostenible i accions de distribució a domicili des d’una perspectiva de ciutat.  
 · Impulsar el reconeixement de la figura del dependent/a mitjançant el programa d’acreditacions professionals.
 · Impulsar  l’associació a plataformes de comerç en línia d’àmbit català, i especialment en català.
 · Promoure el transport públic d’acord amb les necessitats del comerç local.
 · Donar suport als mercats municipals com a element tractor i de centralitat econòmica als barris i pobles. 

Turisme
Un turisme responsable que enforteixi l’economia local
Els Països Catalans són una referència turística de primer nivell, encara que sovint aquesta activitat turística ha compor-
tat també externalitats negatives. Davant d’una tendència cada cop més clara cap a un turisme de masses, el més impor-
tant per a una destinació és que les activitats turístiques siguin respectuoses amb el territori i que els seus usos no vagin 
en cap cas en detriment de la convivència de la població. A més, l’arribada de turistes ha d’afavorir l’economia local i no 
basar-se en projectes que viuen d’esquena al municipi i en comparteixen les externalitats negatives. Per aquest motiu cal 
promoure aquelles activitats que encaixin amb aquesta definició, vinculades a un turisme responsable, sostenible i que 
pugui aportar valor afegit al conjunt del municipi.
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1. UN TURISME SOSTENIBLE AMBIENTALMENT, SOCIALMENT I ECONÒMICAMENT  
(ODS 8, 11, 13, 14, 15)

          
Garantir el desenvolupament del sector turístic sense comprometre el medi ambient és un dels reptes principals de 
molts municipis que veuen el turisme com una oportunitat econòmica de cara al futur. Segons l’Organització Mundial del 
Turisme, el turisme es defineix com un “desplaçament de persones fora del seu lloc habitual”, i per tant representa una ac-
tivitat que per se genera, poc o molt, una petjada de carboni. Així doncs, cal que les infraestructures turístiques siguin d’allò 
més sostenibles, respectin el planeta i els ecosistemes i al mateix temps respectin l’economia i cultura locals. 

 Proposta destacada 
 · Incorporar de forma sistemàtica l’economia verda per disminuir els costos de funcionament dels allotjaments 

—energia, aigua, compres, residus...— mitjançant tant la promoció d’etiquetes i d’estàndards internacionals que cer-
tifiquin i posicionin la nostra oferta com a sostenible, com a través de la implementació de sistemes d’autoproducció 
i autoconsum energètic als allotjaments i les infraestructures turístiques.

 Mesures 
 · Elaborar un projecte turístic responsable i diferenciat per al municipi a partir de les seves potencialitats naturals, 

culturals, patrimonials i econòmiques, respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament integral i conso-
lidador de la identitat local, insular i nacional, amb tots els elements de singularitat possibles del municipi, i d’acord 
amb les directrius i polítiques nacionals en matèria de turisme sostenible.

 · Limitar i ordenar l’oferta dels habitatges d’ús turístic i les llars compartides per garantir la convivència d’aques-
tes activitats amb els veïns del lloc on se situen i garantir l’accés a l’habitatge.

 · Vetllar perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris siguin legals i amb la corresponent 
llicència d’activitat, si escau d’alta al Registre de turisme de Catalunya, per garantir tant la qualitat del servei com la 
reputació del municipi. 

 · Elaborar un pla especial que permeti planificar el turisme, per exemple, prevenint desgavells urbanístics, ambi-
entals i d’usos, especialment a municipis costaners i a les illes.

 · Vetllar per l’accessibilitat dels recursos i serveis turístics, així com del país en general, amb la finalitat de fer dels 
Països Catalans una destinació de qualitat i cohesió social.

 · Establir límits d’aforaments en aparcaments, fires, zones monumentals, etc., amb l’objectiu de garantir la capacitat 
de càrrega dels espais més massificats.

 · Promocionar xarxes de senderisme com ara: vies verdes, camins rals o camins de ronda, per donar altres possibi-
litats i models de desenvolupament turístic al municipi.

2. TURISME I ENFORTIMENT DE L’ECONOMIA  
I EL TEIXIT EMPRESARIAL DE PROXIMITAT (ODS 8, 11, 12)

 
      

Darrerament, alguns indicadors econòmics plantegen la necessitat de revisar l’impacte que alguns models de desenvolu-
pament turístic tenen sobre l’economia local i el benestar de la població, especialment a Barcelona, en municipis costaners 
i a les illes. En aquest sentit, les institucions han de garantir que el teixit empresarial local sigui com a mínim copartícip 
d’aquest desenvolupament i que, per tant, els projectes tinguin un valor afegit real per al conjunt dels residents. De res 
serveix el disseny de grans projectes si aquests viuen d’esquena al municipi i només en comparteixen les externalitats 
negatives.
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 Proposta destacada
 · Prioritzar projectes turístics arrelats al territori i a la seva identitat, afavorint l’economia i el teixit empresarial 

local, i descartar qualsevol projecte de caire especulatiu que no prioritzi la sostenibilitat econòmica, la desestaciona-
lització, la generació de llocs de treball de qualitat o que trenqui l’equilibri d’usos entre visitants i residents.

 Mesures 
 · Establir noves ordenances fiscals per gravar les activitats que generen més externalitats negatives, com pot ser 

la de l’ús intensiu de l’espai públic.
 · Continuar impulsant la digitalització per facilitar la informació vinculada als continguts turístics del municipi 

abans, durant i després del viatge, mitjançant la millora contínua dels canals de comunicació i suport digitals, incen-
tivant l’ús i el posicionament del sector en el món digital (especialment en pimes i activitats que interessi promocio-
nar) com a eines amb grans avantatges de gestió, promoció i comercialització.

 · Consensuar i desenvolupar amb els operadors turístics les fórmules específiques per aprofitar el nostre patrimo-
ni i els trets diferencials com a factor d’atracció i de complement de l’activitat turística tradicional del nostre municipi.

 · Afavorir el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i del conjunt de les seves em-
preses i activitats, per millorar-ne la contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant sectors clau i 
trets diferenciadors del municipi, com la cultura i el patrimoni.

 · Promoure un calendari anual d’actes comercials i culturals amb l’objectiu de donar a conèixer els municipis i que 
aquests esdevinguin dinàmics.

 · Promocionar els diversos esdeveniments locals, com ara els mercats, les fires i les festivitats pròpies del municipi, 
dins l’oferta turística atès que actuen sovint com a tractors de turisme de proximitat i de qualitat.

 · Crear paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés als equipaments culturals locals, que contin-
guin especialment productes de quilòmetre zero. Difondre aquests paquets mitjançant els portals web municipals i 
el portal de turisme de la Generalitat i oferir-los a les agències de viatge.

 · Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com a via d’optimització dels 
recursos que s’hi dediquen, i crearem sinergies amb altres projectes turístics com poden ser, marques o rutes 
temàtiques.

Consum
Democratitzar el mercat
En el marc d’una economia global que tendeix a estar dominada per grans oligopolis i cada cop més allunyada dels cen-
tres de decisió de la ciutadania, cal avançar en la democratització de l’economia per evitar la concentració de poder en 
poques mans i les situacions de domini del mercat per part de grans corporacions que sovint prioritzen determinats in-
teressos particulars abans que l’interès general de la societat. El domini de les plataformes logístiques, la deslocalització 
d’empreses arran del procés, el trasllat de factories per dúmping fiscal, les pràctiques dominants de grans companyies o 
les clàusules abusives d’algunes entitats financeres en són només alguns exemples. Des d’una visió republicana, promou-
rem la creació de sinergies entre el sector comercial i les entitats veïnals i socials del nostre municipi per impulsar aquest 
arrelament i interacció entre ambdós. Les sinergies socials i comercials enforteixen la relació social i la inclusió de les dife-
rents comunitats del municipi.

1. PROMOCIÓ DEL CONSUM RESPONSABLE (ODS 9, 12, 13)

  
      

Cal enfortir un teixit productiu arrelat al territori i compromès amb el país que alhora es comprometi a favor d’un consum 
ètic i responsable en termes de corresponsabilitat social, cultural i mediambiental. Per tot això, cal estimular l’economia 
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cooperativa de producció i de consum, impulsar l’economia social sense afany de lucre i fomentar la responsabilitat social 
corporativa de les petites i mitjanes empreses en favor del bé comú. 

La promoció de les monedes socials locals és també una manera de crear comunitat i de poder fer intercanvi de produc-
tes i serveis de forma comunitària donant a conèixer els diferents establiments i les diferents persones consumidores del 
municipi. Paral·lelament, els municipis i/o comarques cal dotar-los d’eines de defensa dels drets del consumidor i promoure 
les oficines d’informació al consumidor per vetllar pel compliment de la normativa i la defensa dels drets dels consumidors. 

 Proposta destacada 
 · Realitzar una auditoria de les compres de productes efectuades i dels serveis prestats a  l’ajuntament, a fi i efec-

te d’elaborar un pla d’acció en relació amb la compra pública. Les polítiques de compra pública han d’incorporar de 
manera transversal criteris socials, mediambientals, de gènere i respecte dels drets humans, així com facilitar l’accés 
a la contractació pública a les petites empreses i a les empreses d’economia social.

 Mesures 
 · Potenciar l’economia social i cooperativa en favor d’un consum responsable i un teixit productiu arrelat al país.
 · Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors comercials, com a 

element de defensa dels drets de les persones consumidores.
 · Col·laborar i vetllar per l’aplicació del codi de consum, especialment en relació amb els drets lingüístics de les 

persones consumidores. 
 · Vetllar pel manteniment actual de l’equilibri de formats i la llibertat d’elecció de la població consumidora entre 

marques i formats. Evitar posicions de domini, sigui d’empresa o de format, que qüestionin aquests principis i perju-
diquin els interessos de les persones consumidores.

 · Potenciar les oficines municipals d’informació al consumidor, ampliant els serveis a empresaris i comerciants per 
millorar els drets de les persones consumidores.

 · Invertir esforços per implantar l’OMIC i l’OCIC, amb la col·laboració estreta de les administracions locals i comar-
cals, per agilitar i enfortir la relació amb les administracions.

 · Fomentar el consum responsable, sobre la base de criteris de sostenibilitat cultural, lingüística, mediambiental i 
socioeconòmica, com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat, amb programes de 
formació i campanyes de sensibilització continuades.

 · Fomentar el consum de productes i serveis de l’economia cooperativa i l’economia social i solidària. En aquest 
sentit, treballarem en l’establiment de l’etiqueta social o similars en l’àmbit de les competències pròpies dels poders 
locals.

 · Fomentar el consum responsable en els processos de compra pública, com per exemple en l’àmbit de la compra 
d’electricitat o de la telefonia, aprofitant les experiències cooperatives en el sector. 

 · Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per controlar i sancionar les activitats econòmiques en 
les quals s’evidenciïn situacions de competència deslleial que posin en risc la seguretat del consumidor i la qualitat 
del servei.

 · Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per impulsar les bones 
pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la responsabilitat 
social corporativa.

 · Fer difusió de les juntes arbitrals de consum com a solució de prestigi, pràctica i gratuïta de solució de conflictes 
entre empresaris i consumidors.

 · Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i saludable. Establirem 
un programa de xerrades a les escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri perquè segueixin una alimen-
tació saludable. 
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Universitats, recerca i innovació
La universitat i l’ecosistema de recerca i d’innovació al servei de la ciutadania
Els sistemes universitaris, de recerca i d’innovació dels Països Catalans són una important font de vertebració territorial. La 
ubicació repartida per tot el territori dels campus universitaris i centres de recerca o d’innovació de diversa tipologia provo-
ca impactes econòmics i socials locals que des dels ajuntaments i la resta d’administracions locals hem de saber acompanyar 
per maximitzar-los i convertir-los en un aliat a l’hora de dissenyar i implementar les estratègies de desenvolupament local. 

La universitat, la recerca i la innovació al servei de la ciutadania
El sistema universitari, de recerca i innovació del nostre país, més enllà de tenir un model orientat a la recerca, la innovació, l’ex-
cel·lència i la solidaritat a nivell global, també ha de ser un agent actiu en la transformació local a nivell econòmic, urbanístic i 
social. Des dels ajuntaments hem de facilitar la interrelació entre els centres de recerca, campus universitaris i els seus entorns.

1. ELS CAMPUS UNIVERSITARIS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA (ODS 4, 10)

   
Tenir un campus universitari ubicat al municipi és una oportunitat per establir una coordinació que permeti integrar molt 
millor el campus al territori. En aquest sentit, Esquerra Republicana apostem per un model orientat a la coordinació amb 
els campus universitaris. Per tal de poder aconseguir aquest objectiu, és necessari promoure la constitució d’un servei 
d’universitats i un consell universitari a aquells municipis que disposin de campus universitaris, per tal d’incorporar els 
campus en la vida quotidiana del municipi i, d’aquesta manera, promoure projectes de col·laboració en recerca i transfe-
rència de coneixement a la ciutadania.

Aquesta integració s’ha de cercar des de dues perspectives: per una banda, buscar sinergies per donar suport a les dife-
rents activitats que s’organitzin des de les universitats i impulsar i generar actuacions encaminades a la construcció d’un 
sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat i, per 
l’altra, fer que la universitat sigui un agent actiu en activitats, accions o estratègies dissenyades pel propi ajuntament o des 
del teixit econòmic i social del municipi o comarca.

També s’ha d’apostar per apropar el coneixement que es genera des de la universitat cap a la ciutadania i especialment 
als centres docents de secundària.

Tot això ens ha de dur a què la universitat sigui protagonista de les polítiques de transformació dels municipis republicans 
en els quals el centre de les polítiques municipals siguin les persones (educació, cultura, benestar, igualtat, mobilitat, ges-
tió de residus…) i abordar els reptes municipals incorporant el coneixement acadèmic a la visió dels objectius de desen-
volupament sostenible.

 Proposta destacada
 · Creació d’una xarxa de pobles, viles i ciutats universitàries per a la solució de reptes municipals

Per tal de maximitzar els impactes de les universitats en l’abordatge i resolució dels múltiples reptes que ha d’afron-
tar l’Administració local a nivells tan diversos com poden ser els relacionats amb les desigualtats, l’emergència cli-
màtica o la revolució tecnològica, aglutinar en una xarxa tot el coneixement generat tant en els campus universitaris, 
com en centres de recerca o d’innovació per tal de, col·laborativament, afrontar aquests reptes, de forma integrada 
amb la presència dels municipis.
D’aquesta manera es pot activar la proposta de reptes per part d’alguna de les parts participants i poder compartir 
les possibles solucions generades per tal de construir solucions de forma compartida i tenint en compte les diferèn-
cies entre els diferents municipis.
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2. LA RECERCA I LA INNOVACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTADANIA (ODS 4, 8, 10, 11)

 
        

El model de recerca i d’innovació del nostre país ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en el desenvolupament 
professional, la recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en tots aquells àmbits on hi hagi rep-
tes a resoldre en relació amb la millora de la vida de les persones i per tal que els municipis republicans siguin sostenibles 
a nivell econòmic, ecològic i social. 

Cal promoure des dels municipis un model local econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en l’economia producti-
va i que aprofiti el talent humà a partir de la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi 
solidàriament a corregir les desigualtats socials i també sigui capaç d’abordar els reptes climàtics i tecnològics que se’ns 
plantegen com a societat.

 Proposta destacada
 · Afavorir i enfortir als municipis la creació d’espais de treball col·laboratiu entre els diversos agents locals i els 

centres de recerca o d’innovació ubicats al territori per aprofitar les sinergies locals i impulsar projectes que rever-
teixin en el territori.

 Mesures 
 · Impulsar la creació de plataformes mixtes entre empreses productores, universitats i empreses gestores de resi-

dus, per tal d’afavorir la innovació i l’economia circular, amb coordinació dels municipis.
 · Interconnectar per generar oportunitats amb tot el territori, en aquells àmbits on les decisions ens afecten con-

juntament, establint una anàlisi metropolitana, generant un discurs i accions específiques. 

Treball
Enfortim des dels municipis el món del treball i l’estat del benestar
En els nostres municipis s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones puguin exercir el seu dret i 
deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de 
decisions de les empreses i amb concertació social en les relacions laborals. El mercat de treball es basarà en les feines 
per compte d’altri, l’autoocupació, l’emprenedoria i la funció pública. És necessari un pla de transició cap als models capda-
vanters de mercat laboral i provisió de serveis d’ocupació de qualitat com els que hi ha a estats del centre i nord d’Europa. 
Aquestes economies es caracteritzen per una alta efectivitat de les seves xarxes formals i informals entre centres educa-
tius, empreses i cambres de comerç locals i els serveis públics d’ocupació. 

Seguint en aquesta línia, les polítiques locals en matèria de treball han d’anar enfocades a incrementar la coordinació dels 
diferents agents involucrats en la intermediació laboral. Les competències formals dels ajuntaments en matèria laboral són 
limitades; tanmateix, tenen competències directes per fomentar xarxes a escala local que connectin l’oferta i la demanda 
de treball (malgrat que en alguns àmbits es palesa la dificultat per lligar-les) i que estimulin l’emprenedoria. Els ajunta-
ments són institucions clau en la transició a una economia coordinada de mercat. Aquestes prioritats són de caràcter fo-
namental i transversal: una bona planificació i coordinació entre institucions i societat civil local permetrà desenvolupar a 
llarg termini, i de forma incremental, polítiques cada cop més eficaces i socialment responsables.

Fomentar el treball col·laboratiu mitjançant estratègies territorials conjuntes
L’objectiu principal és crear llocs de feina de qualitat i millorar la cohesió social del territori. Per això, implementarem pro-
gressivament el model de la concertació territorial com a instrument eficaç perquè les polítiques passin a ser dissenyades 
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des dels territoris, evitant així duplicitats d’administracions, millorant la seva eficàcia, afavorint la col·laboració dels diver-
sos agents econòmics, socials, comunitaris i educatius del territori, adaptant bé les polítiques a les necessitats i a les opor-
tunitats del món local.

Treballarem per facilitar l’acceleració i incrementar les oportunitats de tota la ciutadania per viure i treballar amb plenitud 
als nostres municipis. Per fer-ho, és important que els ens locals veïns i els supralocals treballin conjuntament a l’hora de 
planificar i dur a terme actuacions al municipi, i per garantir la millor eficiència possible dels recursos públics que es des-
tinen a promoció econòmica. Per això, cal tenir en compte els fluxos de dinamisme econòmic que emanen de les àrees 
urbanes del país.

1. IMPULSAR ELS PACTES LOCALS PER A L’OCUPACIÓ (ODS 4, 8, 10)

 
      

Primer de tot, cal pactar unes línies estratègiques per als municipis o les comarques en termes d’activitat econòmica i ocu-
pació. En conseqüència, és indispensable dotar els ajuntaments d’eines que els permetin ser més proactius i es relacionin 
de forma periòdica i directa amb els actors de l’economia local i comarcal. L’objectiu és que la informació referent a les ne-
cessitats empresarials i de treball sigui recopilada i difosa de forma ràpida i transparent i que permeti als ajuntaments di-
agnosticar les necessitats del territori, implementar programes d’ocupació i formació per dinamitzar el territori atenent les 
seves característiques (industrial, agroalimentari, turístic...).  

 Proposta destacada
 · Impulsar plans locals d’ocupació adreçats als col·lectius de més difícil inserció laboral i no una eina per cobrir ne-

cessitats de contractació dels ens territorials. Ha de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món 
laboral i, per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixi que aquests plans, 
anomenats actualment de treball i formació, garanteixen el dret subjectiu a l’ocupabilitat dels qui hi participen, així 
com la seva inserció efectiva.

 Mesures 
 · Creació i potenciació de les taules per a l’ocupació com a ens on participen els agents econòmics: representants 

institucionals, empresariat, sindicats, agrupacions de comerciants, etc. En el marc de la taula per a l’ocupació, es pro-
posaran i es debatran les línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la implementació del Pacte 
Local per a l’Ocupació (PLO). 

 · Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les adminis-
tracions per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. Crearem els òr-
gans consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació.

2. FOMENTAR VIVERS D’EMPRESES EN L’ÀMBIT  
COMARCAL I INTERCOMARCAL (ODS 8, 11)

 
   

Molts municipis i comarques de Catalunya, a causa de les seves petites dimensions i teixit empresarial, no presenten per si 
soles prou avantatges per a l’emprenedoria i la innovació. Per superar aquests inconvenients d’escala, una mesura a des-
tacar seria la creació de projectes de vivers d’empreses a escala comarcal o intercomarcal. Aquesta cooperació facilitaria la 
posada en comú de coneixements, capacitats i recursos que molts municipis de forma individual no podrien proporcionar 
a emprenedors interessats en noves activitats de més valor afegit al territori. 
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 Proposta destacada
 · Creació de vivers comarcals i intercomarcals com un element necessari, no només per a un desenvolupament 

territorial equilibrat, sinó també per a una transformació del model productiu en municipis i comarques altament de-
pendents del turisme i la construcció. 

 Mesures 
 · Promoure el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge professional, per fer tutori-

es a persones emprenedores i recercadores de treball.

3. POTENCIAR EL ROL DELS AGENTS SOCIALS I ELS GREMIS AL TERRITORI (ODS 8)

  
En tenir un teixit empresarial petit, necessitem potenciar el rol dels agents socials i els gremis que estiguin en contacte constant 
amb el nombre més grans d’empreses locals possible. Ateses les limitacions d’escala actuals, és molt important augmentar la co-
ordinació entre empreses i que aquestes posin en comú recursos per crear projectes comuns que per separat no podrien dur a 
terme. En aquest sentit, cal incentivar des de l’Administració pública dels agents socials com a organitzacions proactives.

Es tracta de crear un cercle virtuós en què, quan les empreses tinguin necessitats referents a projectes empresarials o a mà 
d’obra, tinguin totes les facilitats i rapidesa per primer posar-se en contacte amb el seu gremi i aquest amb els agents soci-
als i, al seu torn, ho comuniquin als centres formatius, SOC i ajuntaments, en el marc de les estratègies territorials d’ocupació.

 Proposta destacada 
 · Fomentar la participació activa dels agents socials i els gremis en els pactes locals per a l’ocupació i en el 

Consell Municipal de l’ESS.

4. FOMENTAR L’OCUPACIÓ EN AQUELLES POBLACIONS 
QUE PATEIXEN EL RISC DE DESPOBLAMENT (ODS 8, 9, 11, 15)

 
        

El despoblament està associat a l’envelliment de la seva població i a la manca d’oportunitats laborals i de serveis que fa 
que els seus habitants els vagin abandonant i, els pocs que queden, hi visquin sense disposar d’uns serveis dignes.

Per revertir-ho, s’han de garantir tots els serveis com a qualsevol altre ciutadà. S’han de mantenir i incrementar les bones 
connexions entre poblacions (carreteres i transport públic), facilitar la rehabilitació d’habitatges per atraure nous habitants 
i que no marxin els que hi ha, dotar dels serveis necessaris (salut, educació, xarxa internet...) i fomentar l’ocupació. Els sec-
tors agroalimentaris i turístics són una bona oportunitat per revertir la despoblació.

 Proposta destacada 
 · Afavorir el teletreball en zones amb risc de despoblament com a alternativa, impulsant espais de cotreball i ga-

rantint la connexió TIC. Així també es manté el talent al territori.

 Mesures 
 · Impulsar noves formes d’ocupació basades en les noves tecnologies aplicades a l’entorn.
 · Promoure l’emprenedoria. Afavorirem i impulsarem (econòmicament) els projectes d’emprenedors que es vulguin 

implementar i dinamitzar en territoris en risc de despoblament.
 · Dur a terme un pla estratègic, en coordinació amb els departaments de la Generalitat corresponents, per afrontar 

i revertir el despoblament; amb mesures formatives, ocupacionals, comunicatives, etc.
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Ocupació
Ocupabilitat i polítiques actives d’ocupació

1. FACILITAR L’ACCÉS A LES POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ  
A TOTA LA CIUTADANIA (ODS 4, 8, 10)

 
      

A la nostra societat, el treball n’ocupa l’eix central de les relacions socials, i, per tant, influeix directament en la vida dels 
nostres barris, pobles i ciutats. Malgrat que cada municipi té unes  casuístiques diferents, degudes a la seva mida poblaci-
onal, a l’activitat econòmica que es desenvolupa  i a l’entorn natural on s’ubica geogràficament, hi ha un fil comú que és el 
treball, com la principal activitat de la vida de les persones en edat laboral. 

Tenir una feina de qualitat per poder afrontar el dia a dia i els projectes de futur personals i familiars és el repte. S’ha de fer 
d’una forma adequada i efectiva i no només  des de la visió  del dret al treball. La formació ha de facilitar la incorporació al 
món laboral, que actualment presenta una contínua adaptació a les condicions de treball. La conciliació laboral ha de ser 
tractada des de la transversalitat i centrada en la millora de la qualitat de vida.

 Proposta destacada 
 · Fomentar les mesures de conciliació perquè més dones es puguin incorporar a la formació o aquelles persones 

amb majors vulnerabilitats. 

 Mesures 
 · Afrontar el repte de transformar les polítiques d’ocupació i la inversió que s’hi destina, millorant el pes de les polí-

tiques actives enfront de les passives.
 · Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una atenció especial als col·lec-

tius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més 
grans de 45 anys.

 · Impulsar la formació professional i  la formació continua al llarg de la vida.
 · Garantir un accés amb qualificació adequada al mercat laboral, que acompanyi les persones en la millora de la 

seva trajectòria professional i que s’adapti a les necessitats reals i canviants de les empreses, així com detectar les 
especialitats emergents del futur.

 · Establir un model d’orientació professional en l’àmbit laboral que esdevingui un instrument eficient i de referèn-
cia per a les persones en les seves transicions escola-treball i entre llocs de feina. 

 · Impulsar la formació per a la transformació verda i digital. 

2. INCREMENTAR LES OPORTUNITATS FORMATIVES I LABORALS DELS I LES JOVES  
(ODS 4, 8, 10) 

 
      

Des d’Europa, actualment  hi ha impulsada una gran inversió en les polítiques d’ocupació juvenil. L’estratègia en tots els 
àmbits està focalitzada a incrementar les oportunitats laborals i formatives dels i les joves, alhora que reduir la temporali-
tat i precarietat del mercat laboral. 

Atès el flux constant de nous joves que arriben a l’edat adulta, però encara no disposen de l’estabilitat i les eines necessà-
ries per a la seva integració plena a la societat, resulta encara més necessari que els serveis públics s’hi acostin de forma 
directa i periòdica.



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA141 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

És, per tant, el moment dels ajuntaments de treballar també proactivament amb l’objectiu de facilitar que els municipis ofe-
reixin les millors oportunitats formatives i laborals per a les persones joves. Aquest desenvolupament, a més, revertirà en 
el teixit empresarial dels diferents territoris, fomentant la creació d’oportunitats laborals per a tota la població.

 Proposta destacada 
 · Creació de programes estructurals de detecció dels i les joves que ni estudien ni treballen, així com d’aquells 

amb risc d’abandonament escolar prematur. 

 Mesures 
 · Detectar de forma regular i periòdica dels i les joves en situació d’inactivitat (les deteccions serien realitzades 

per treballadors públics que es desplaçarien físicament a domicilis, carrers i places per tal d’identificar potencials 
beneficiaris. En col·laboració amb les oficines del SOC, se’ls oferiria atenció personalitzada perquè es registrin a la 
Garantia Juvenil i se’ls dissenyi un pla a llarg termini per a la seva integració en el mercat de treball segons les se-
ves habilitats i capacitats).

 · Disposar d’un dispositiu de prevenció i detecció de possibles abandonaments escolars prematurs, conjunta-
ment amb les escoles. 

 · Fomentar la continuïtat formativa dels i les joves del nostre municipi, amb ampliació de les especialitats forma-
tives, disseny estratègic i conjunt de les diferents famílies professionals per a aquells municipis de menys de cinc 
mil habitants.

 · Apropar els i les joves a les oportunitats formatives, facilitant la mobilitat, adaptant els horaris, oferint mentorat-
ges de professionals, etc.

3. REDUIR L’ATUR ESTRUCTURAL AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA  
PER A LES PERSONES MAJORS DE 45 ANYS (ODS 4, 8, 10)

 
      

Si bé no a tots els municipis impacta igual, l’atur estructural afecta sobretot persones majors de 45 anys, dones i col·lectius 
vulnerables amb risc d’exclusió social. Hem de ressaltar, amb dades del 2021, que el 60 % de l’atur es concentra en perso-
nes majors de 45 anys. 

Per reduir-lo, cal dur a terme una sèrie de mesures complementàries en diferents fronts. Un d’ells és resoldre la insufici-
ència de les xarxes territorials d’intermediació laboral que connecten l’oferta i la demanda de treball. Un altre front és fo-
mentar en el territori activitats d’alt valor afegit i generadores d’ocupació de cara al futur. Catalunya presenta unes xifres 
d’innovació empresarial i d’R+D lleugerament superiors a les d’Espanya, però clarament inferiors a la mitjana europea i 
dels països més avançats.

 Proposta destacada 
 · Promoure la inserció laboral de les persones aturades des de dos fronts: 1) identificant les capacitats d’aquestes 

persones per millorar la seva ocupabilitat i el seu encaix en les necessitats de les empreses i 2) identificant, en el si 
de les empreses, aquelles necessitats de personal que poden ser cobertes amb la contractació de persones atura-
des d’aquests col·lectius.

 Mesures 
 · Detectar el nombre de famílies de l’àmbit local que es trobin per sota del llindar de la pobresa perquè formin 

part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització, l’alimentació normal, l’habitatge i l’acom-
panyament necessari per a la seva inserció sociolaboral. 
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 · Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o deslocalització 
d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o trasllats d’empreses, 
es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un in-
centiu al tancament o la deslocalització de la mateixa empresa. 

 · Impulsar l’acreditació de competències professionals d’aquelles persones amb experiències professionals prèvi-
es, a fi de dotar-les d’una titulació que afavoreixi la seva inserció laboral.

 · Reforçar els serveis d’orientació professional, dotant-los d’instruments de prospecció del mercat laboral i de 
mètodes i eines per al diagnòstic i el seguiment de les persones d’aquests col·lectius, a fi d’eixamplar les seves 
oportunitats.

 · Promoure el treball social amb baixa qualificació o especialització de persones sense treball, respectant el prin-
cipi de no substitució de llocs de treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana no pot 
retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en risc, etc.).

 · Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a majors de 45 anys, dones i col-
lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral.

Resposta a les situacions de crisis laborals
Moltes de les nostres ciutats pateixen problemàtiques creades per la marxa de teixit productiu; aquesta pèrdua de sector 
productiu és produeix en indústries de mà d’obra intensiva amb treballadors d’un municipi  o d’una conurbació de munici-
pis. És per aquest motiu que impulsarem projectes d’acció conjunta per donar resposta aquesta problemàtica.

S’impulsarà la creació d’un grup multidisciplinari de professionals en les polítiques d’ocupació dels diferents municipis 
afectats per fer front a la gestió de la crisi laboral creada, amb les següents funcions:

 · Anàlisi prèvia de la situació.
 · Avaluació del territori i dels sectors productius afectats.
 · Treball conjunt amb els agents implicats en la situació creada.
 · Anàlisi dels perfils dels treballadors i treballadores afectats i anàlisi de competències professionals.
 · Cerca d’oportunitats laborals i de requalificació dels treballadors afectats. 

Amb la clara voluntat de donar una resposta conjunta de tots els serveis de les diferents administracions  als treballadors 
afectats per la situació de crisi laboral.

4. IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES (ODS 5, 8, 10)

 
      

Les dones presenten taxes d’activitat inferiors als homes en el mercat laboral. Paradoxalment, entre els menors de 30 
anys, les dones presenten uns nivells de formació superiors als dels homes però també majors taxes d’atur i d’inactivitat. 
Aquestes taxes són encara més elevades per a persones del col·lectiu LGTBIQ+, que sovint es troben en una situació de 
discriminació laboral per la seva orientació sexual i/o de gènere.

 Proposta destacada 
 · Creació de programes d’acompanyament proactiu per a dones i col·lectius LGTBIQ+.

 Mesures 
 · Impulsar la participació de les dones en sectors estratègics econòmics i socials capdavanters, com els de la tec-

nologia, robòtica, biomedicina, etc..
 · Exigir la paritat en la composició dels òrgans de govern de les empreses públiques de l’Administració local.
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Economia social
Reforçar i incrementar el cooperativisme i l’economia social i solidària (ESS)
L’economia social i solidària (ESS) està formada per les iniciatives socioeconòmiques (mutualitats de previsió social, coo-
peratives, societats laborals, fundacions i associacions, centres especials de treball i empreses d’inserció, confraries i soci-
etats agràries) que impulsen una nova mirada de l’economia, una economia que prioritza les persones i la vida, i, per tant, 
les seves necessitats i les de l’entorn comunitari més proper.  Fomentarem des dels ajuntaments, de forma preferencial, 
aquest àmbit, perquè sigui el veritable motor de transformació del model econòmic actual cap a un model més responsa-
ble, sostenible, plural, democràtic, solidari, equitatiu i feminista. Per consolidar aquesta transformació, també es fomentarà 
la cultura d’empresa social entre el conjunt del teixit empresarial, incentivant comportaments socialment responsables i 
no exclusivament d’obtenció de beneficis empresarials.

1. PROMOURE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS) (ODS 8, 10)

 
    

El Consell Municipal serà l’ens de participació de la ciutadania, de les entitats, les institucions i les empreses interessades 
a donar suport als diferents àmbits de l’ESS. Tindrà com a objectiu fomentar, impulsar i enfortir les experiències econòmi-
ques basades en l’autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i 
que s’organitzin des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia, amb la finalitat de pro-
moure un model econòmic just, democràtic i sostenible. 

També serà objecte d’aquest Consell la promoció i el foment de l’economia social en tots els àmbits municipals de manera 
transversal i des del paradigma de la concertació pública, cooperativa i comunitària. 

 Proposta destacada 
 · Crear el Consell Municipal de l’Economia Social i Solidària en tots els municipis de més de vint-i-cinc mil habi-

tants (a Catalunya amb dades del 2021 n’hi ha cinquanta-tres).
 · Crear el Consell Comarcal de l’Economia Social i Solidària amb municipis que no arribin al nombre d’habitants 

abans assenyalat.

 Mesures 
 · Crear espais de debat i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una 

visió estratègica en l’àmbit de l’ESS.
 · Crear espais que facilitin la col·laboració, l’intercanvi d’informació i d’experiències, el coneixement mutu i el treball 

compartit entre les diverses institucions i entitats, empreses i agents que tinguin vinculació específica amb aquest 
àmbit.

 · Conèixer les necessitats i potencialitats de l’ESS en el territori.
 · Dinamitzar els processos participatius del sector i avaluar les propostes ciutadanes derivades dels processos 

participatius que l’afectin directament.
 · Assessorar i donar elements per a la valoració de les accions i els programes duts a terme per l’administració 

municipal.
 · Participar en la definició de polítiques i estratègies d’impuls, foment i creixement de l’ESS.
 · Participar en la determinació i priorització de les necessitats.
 · Col·laborar amb els ateneus cooperatius de referència en el territori per al desenvolupament dels projectes de di-

namització de l’economia social.
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2. POTENCIAR ELS ATENEUS COOPERATIUS (ODS 8, 10, 11)

      
Dins la línia de l’economia del bé comú, es marca com a necessari “trencar el marc mental neoliberal” i “posar el bé comú 
al centre de l’economia [...] i democratitzar-ne els principals actors: les empreses”.

El cooperativisme i l’economia social i solidària tenen com a finalitat última, per gènesi, generar el bé comú compartit, im-
pulsar una nova mirada de l’economia que prioritzi les persones i la vida, i, per tant, que doni resposta a les seves neces-
sitats i a les de l’entorn comunitari, amb la intenció d’inspirar la transformació del sistema econòmic actual en un altre de 
sostenible, plural, democràtic, solidari, equitatiu i feminista.

En el context socioeconòmic actual han sorgit nombroses experiències que donen lloc a allò que es coneix com les pro-
postes de suport mutu. Aquesta és una realitat sorgida de forma espontània des de la ciutadania que s’autoorganitza per 
resoldre necessitats de les persones del seu barri o ciutat. Les xarxes de suport mutu i les formades pel cooperativisme i 
entitats de l’economia social i solidària han estat clau per sostenir la vida als nostres barris, tant pel que fa a les cures, la 
conciliació i l’economia. 

 Proposta destacada 
 · Reforçar la creació, suport i reforçament al cooperativisme a través de la consolidació dels ateneus cooperatius 

com un servei públic i cooperatiu. 

 Mesures 
 · Mantenir i ampliar els projectes singulars del cooperativisme, que donen suport a projectes estratègics en àm-

bits tan transcendents com són la cultura, les cures o la transició ecològica i digital, entre d’altres.
 · Donar suport al programa Comunalitats Urbanes per promocionar i dinamitzar l’economia de proximitat des de 

la perspectiva de l’economia social i solidària, el cooperativisme i el dret a la ciutat per possibilitar el reforçament o 
el creixement del teixit productiu i reproductiu, aconseguint la creació de projectes d’ajuda mútua entre els comuns 
urbans.

3. IMPULSAR PROJECTES SINGULARS ASSOCIATS 
A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS) (ODS 8, 10)

 
    

L’ajuntament ha de ser un actor més en l’ESS com a promotor del sector i soci necessari al municipi, treballant per imple-
mentar nous models d’economia, centrada en les persones i en el territori. 

Els ajuntaments han de liderar la incorporació de criteris socials en el teixit empresarial del seu municipi, i vetllar perquè 
en els seus concursos i subcontractacions es respecti la legalitat i no s’afavoreixin empreses que puguin optar a fer treballs 
públics amb salaris que incompleixin el conveni sectorial o estiguin per sota. Si això és el que volem per a la gent treballa-
dora del nostre municipi, hem de donar exemple exigint-ho a les empreses que facin feina per a l’Administració.

 Proposta destacada 
 · Promoure la contractació responsable, tant a l’ajuntament (fomentant la participació en concursos públics d’em-

preses vinculades a centres especials de treball) com al teixit empresarial i comercial dels municipis, amb possibles 
bonificacions fiscals.
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 Mesures 
 · Habilitar i cedir espai públic per promoure activitat econòmica de proximitat (vivers i projectes cooperatius 

que necessitin espais). Cessió temporal d’espais.
 · Incentivar la creació i/o transformació de models cooperatius en nous projectes empresarials, o transformar els 

actuals, assessorant i acompanyant les gestories, cambres de comerç, associacions de comerç, etc.
 · Impulsar el cooperativisme en aquells sectors de difícil ocupació (persones migrades, joves, aturats de llarga 

durada).
 · Promoure el treball social amb baixa qualificació o especialització de persones sense treball, respectant el 

principi de no substitució de llocs de treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana no 
pot retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en risc, etc.).

 · Incentivar el treball amb criteris de proximitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 · Impulsar mercats locals amb productes de proximitat.
 · Impulsar el consum responsable de la ciutadania: una demanda racional, conscienciada i coneixedora de l’impacte 

de les seves decisions de compra.
 · Promoure xarxes i mercats d’economia solidària: difusió, creació de llocs web...
 · Formació i orientació als centres educatius per donar a conèixer i incentivar el model d’ESS (cooperativisme, va-

lors, gestió, organització i governança...).
 · Garantir i impulsar l’equitat de gènere i la reducció de la bretxa salarial.
 · Incloure criteris socials en la contractació pública que discriminin positivament a empreses d’ESS.
 · Impulsar les monedes socials.
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ODS 1. Fi de la pobresa

Annex. Objectius de 
desenvolupament sostenible

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes 
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial 
i la feminització de la pobresa

TRANSFORMACIÓ VERDA
Energia
3. Drets energètics i democratització de l’energia

Habitatge 
1. La política d’habitatge com a servei d’interès general
2. El Pla local d’habitatge

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
2. Repensant els serveis socials locals
3. Garantint el dret a l’alimentació
4. Per la infància i els joves
5. Accés real a l’habitatge i drets energètics per a tothom  
Joventut 
1. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a una ocupació digna
2. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a un habitatge digne
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària 
i posada en valor dels espais agraris

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori: l’espai agrari  
per enfortir el sector agrícola i ramader
Agricultura, ramaderia i alimentació 
1. La potenciació dels espais agraris i la producció 
d’aliments
2. El valor social dels mercats i dels productes  
de proximitat i de temporada

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
2. Repensant els serveis socials locals
3. Garantint el dret a l’alimentació
4. Per la infància i els joves

EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
2. Innovació rural, dinamització econòmica i ocupació
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària i posada  
en valor dels espais agraris

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes
2. Equitat menstrual. Salut menstrual per a totes

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori: 
Una planificació sostenible i equilibrada
Urbanisme
7. Municipi saludable

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials 
1. Recuperant-nos dels efectes de la covid-19

Salut 
1. La comunitat i els determinants de salut
2. Corresponsabilitat en la promoció de la salut
3. La salut pública, el pal de paller de l’actuació 
municipal
4. Col·laboració en la detecció de situacions  
de vulnerabilitat
Esport 
1. Promoció esportiva i esport escolar
2. Gestió de l’esport
3. Esport i salut
4. Esport i espai públic
5. Esport i equipaments
6. L’esport com a motor econòmic
7. Esport femení
Joventut
4. Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut  
i nous hàbits de consum

ODS 2. Fam zero

ODS 3. Salut i benestar
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
1. Cohesió social

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes 
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial i la feminització  
de la pobresa
5. Formació del personal municipal i de la població

TRANSFORMACIÓ VERDA
Medi Ambient
1. Acció envers l’emergència climàtica i l’escalfament global
1. Acció envers l’emergència climàtica i l’escalfament global:  
Educar en la sostenibilitat
Animalisme 
1. Tinença responsable d’animals de companyia
Mobilitat
7. Educació per a una mobilitat més sostenible

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
4. Per la infància i els joves
Esport 
1. Promoció esportiva i esport escolar
2. Gestió de l’esport
Joventut  
1. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a una ocupació digna
3. Un municipi amb una educació de qualitat 
 i amb igualtat d’oportunitats

Cooperació
3. Educació per la pau
Política lingüística 
1. L’ajuntament, jàssera d’una administració exemplar 
amb els drets lingüístics
2. El municipi, entorn lingüístic connectat amb el jovent
Educació 
1. Compromesos amb l’equitat i la cohesió social
2. Un ecosistema per a l’èxit educatiu
3. L’orientació per construir itineraris educatius  
al llarg de la vida
4. Educació infantil: una inversió de futur
Cultura
1. La cultura, font de transformació i de cohesió social
2. La cultura, un dret que cal garantir des dels  
municipis republicans
Empresa
3. Impulsar els polígons industrials com a eina  
de reactivació
Universitats, recerca i innovació 
1. Els campus universitaris al servei de la ciutadania
2. La recerca i la innovació al servei de la ciutadania
Treball 
1. Impulsar els pactes locals per a l’ocupació
Ocupació 
1. Facilitar l’accés a les polítiques de formació  
i ocupació a tota la ciutadania
2. Incrementar les oportunitats formatives i laborals  
dels i les joves
3. Reduir l’atur per les persones majors de 45 anys

ODS 4. Educació de qualitat
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
6. Governança

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
3. Transformació republicana: 
a) Transformació feminista

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes 
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial i la feminització  
de la pobresa
2. Equitat menstrual. Salut menstrual per a totes
3. Municipis corresponsables, conciliadors 
 i amables amb la vida i el temps
4. Erradicació de les violències masclistes
5. Formació del personal municipal i de la població
6. Combatre la pressió estètica i la discriminació  
per aparença física

LGTBI
1. Les polítiques LGTBI+, en primera línia
2. La lluita contra les discriminacions, una prioritat

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori: el patrimoni natural 
i cultural, valor i singularitat del municipi

Energia
3. Drets energètics i democratització de l’energia
Animalisme
4. Els animals, part de la família
Urbanisme
6. Municipi amable
Mobilitat
7. Educació per a una mobilitat més sostenible
Habitatge
2. El Pla local d’habitatge

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
2. Repensant els serveis socials locals
Esport
7. Esport femení
Joventut
3. Un municipi amb una educació de qualitat  
i amb igualtat d’oportunitats
4. Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut  
i nous hàbits de consum
Cultura 
1. La cultura, font de transformació i de cohesió social
2. La cultura, un dret que cal garantir des dels  
municipis republicans
Ocupació
4. Igualtat efectiva entre homes i dones

EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
5. Transició ecològica i mesures de mitigació  
i adaptació al canvi climàtic

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
4. Apostar per la nova cultura de l’aigua
Urbanisme
2. Municipi ben planificat
4. Municipi sostenible

ODS 5. Igualtat de gènere

ODS 6. Aigua neta i sanejament



 Ves a l’índex  Ves a l’annex

ESQUERRA REPUBLICANA151 Eleccions municipals 2023 | Programa marc

EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
5. Transició ecològica i mesures de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
2. Potenciar la democràcia participativa: 
b) Transformació ecològica

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial i la feminització  
de la pobresa

TRANSFORMACIÓ VERDA
Medi ambient
1. Acció envers l’emergència climàtica i l’escalfament global
2. Una nova cultura del territori: l’espai agrari  
per enfortir el sector agrícola i ramader
3. Municipis republicans cap al residu zero
Energia
1. Municipis energèticament eficients
2. Municipis 100 % renovables
3. Drets energètics i democratització de l’energia

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
5. Accés real a l’habitatge i drets energètics per a tothom
Emprenedoria i autònoms
1. Impulsar i/o acompanyar iniciatives  
de fonts d’energia renovables

EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
1. Cohesió social
2. Innovació rural, dinamització econòmica i ocupació
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària i posada  
en valor dels espais agraris

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
3. Transformació republicana: 
b) Transformació ecològica
Administració pública
2. Ètica i transparència. Lluita contra la corrupció  
i el mal govern
5. La implantació del teletreball com a eina de millora
Economia i finances
1. Transformació de les economies locals
2. Una fiscalitat justa i eficient
3. Modificació del marc d’estabilitat pressupostària  
aplicat als ens locals

4. Contractació pública com a eina de transformació
5. Formes de gestió dels serveis públics municipals
6. Nou marc de finançament local
7. Gestió responsable dels pressupostos 
i les finances locals
Societat digital 
1. Cultura digital
2. Economia digital
3. Desplegament digital
Comunicació
4. Polítiques industrials i socials

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes 
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial i la feminització  
de la pobresa
3. Municipis corresponsables, conciliadors 
i amables amb la vida i el temps
LGTBI
2. La lluita contra les discriminacions, una prioritat

ODS 7. Energia neta i assequible

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic
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TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori
Agricultura, ramaderia i alimentació 
1. La potenciació dels espais agraris i la producció 
d’aliments
2. El valor social dels mercats i dels productes  
de proximitat i de temporada
Urbanisme 
1. Municipi equilibrat i ben connectat
2. Municipi ben planificat

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
2. Repensant els serveis socials locals
Esport
6. L’esport com a motor econòmic
Joventut 
1. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a una ocupació digna
Empresa 
1. De l’economia del volum a l’economia del valor
2. La cultura de la col·laboració: visió emprenedora  
i responsabilitat social
3. Impulsar els polígons industrials com a eina  
de reactivació
Emprenedoria i autònoms
2. Impulsar localment vivers d’empreses i de cotreball

Turisme 
1. Un turisme sostenible ambientalment, socialment  
i econòmicament
2. Turisme i enfortiment de l’economia  
i el teixit empresarial de proximitat
Universitats, recerca i innovació
2. La recerca i la innovació al servei de la ciutadania
Treball 
1. Impulsar els pactes locals per a l’ocupació
2. Fomentar vivers d’empreses en l’àmbit comarcal  
i intercomarcal
3. Potenciar el rol dels agents socials i els gremis  
al territori
4. Fomentar l’ocupació en risc de despoblament
Ocupació 
1. Facilitar l’accés a les polítiques de formació i ocupació 
a tota la ciutadania
2. Incrementar les oportunitats formatives i laborals  
dels i les joves
3. Reduir l’atur per a les persones majors de 45 anys
4. Igualtat efectiva entre homes i dones
Economia social 
1. Promoure l’economia social i solidària (ESS)
2. Potenciar els ateneus cooperatius
3. Impulsar projectes de l’economia social i solidària 
(ESS)

EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
2. Innovació rural, dinamització econòmica i ocupació
3. Digitalització inclusiva, mobilitat sostenible  
i desenvolupament territorial
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària i posada  
en valor dels espais agraris

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Economia i finances
1. Transformació de les economies locals

Societat digital 
2. Economia digital
3. Desplegament digital
4. Drets i seguretat digital
5. Innovació digital
Comunicació
2. Mitjans de comunicació públics locals
3. Polítiques de telecomunicacions
4. Polítiques industrials i socials
Seguretat
2. Atenció a col·lectius més vulnerables
6. Protecció civil

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
1. Cohesió social

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
3. Transformació republicana:
c) Transformació socioeconòmica
3. Transformació republicana: 
d) Transformació democràtica
Economia i finances
2. Una fiscalitat justa i eficient
Societat digital 
1. Cultura digital
2. Economia digital
3. Desplegament digital

Seguretat
1. Prevenció i ciutadania
2. Atenció a col·lectius més vulnerables
4. Policia
5. Gestió de la mobilitat i la seguretat viària
Memòria
1. Veritat, justícia i reparació
2. Una memòria republicana de llarg abast
3. La memòria i les noves generacions

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes 
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial i la feminització  
de la pobresa
3. Municipis corresponsables, conciliadors i amables 
amb la vida i el temps
4. Erradicació de les violències masclistes

ODS 10. Reducció de les desigualtats

Memòria
2. Una memòria republicana de llarg abast
3. La memòria i les noves generacions

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori
3. Municipis republicans cap al residu zero
4. Apostar per la nova cultura de l’aigua
Animalisme 
1. Tinença responsable d’animals de companyia
Urbanisme 
1. Municipi equilibrat i ben connectat
2. Municipi ben planificat
3. Municipi compacte
4. Municipi sostenible
Mobilitat
1. L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana
3. Ordenació de la mobilitat a motor
4. La mobilitat en transport públic col·lectiu
Habitatge 
1. La política d’habitatge com a servei d’interès general
2. El Pla local d’habitatge

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Esport
4. Esport i espai públic
5. Esport i equipaments
6. L’esport com a motor econòmic
7. Esport femení
Educació
2. Un ecosistema per a l’èxit educatiu
3. L’orientació per construir itineraris educatius al llarg  
de la vida
Empresa 
1. De l’economia del volum a l’economia del valor
2. La cultura de la col·laboració: visió emprenedora  
i responsabilitat social
3. Impulsar els polígons industrials com a eina de reactivació
Emprenedoria i autònoms
3. Impulsar i donar suport a plataformes logístiques locals
Comerç 
1. Un comerç divers i equilibrat territorialment
2. L’enfortiment del comerç de proximitat
Consum 
1. Promoció del consum responsable
Treball
4. Fomentar l’ocupació en risc de despoblament
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5. Formació del personal municipal i de la població
6. Combatre la pressió estètica i la discriminació  
per aparença física
LGTBI
1. Les polítiques LGTBI+, en primera línia
2. La lluita contra les discriminacions, una prioritat

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Animalisme
4. Els animals, part de la família
Mobilitat
4. La mobilitat en transport públic col·lectiu
Habitatge 
1. La política d’habitatge com a servei d’interès general
2. El Pla local d’habitatge

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
2. Repensant els serveis socials locals
4. Per la infància i els joves
5. Accés real a l’habitatge i drets energètics per a tothom
6. Inclusió social i l’acció comunitària
7. Persones grans, persones amb dependència  
i persones amb diversitat funcional 
Salut
4. Col·laboració en la detecció de situacions  
de vulnerabilitat
Esport 
1. Promoció esportiva i esport escolar
7. Esport femení
Joventut 
1. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a una ocupació digna
2. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a un habitatge digne
3. Un municipi amb una educació de qualitat  
i amb igualtat d’oportunitats
4. Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut 
i nous hàbits de consum
5. Municipis que fomentin la participació del jovent  

Cooperació 
1. Reforcem el compromís amb el 0,7 i treballem  
en xarxa
2. Defensem els drets humans, actuem solidàriament  
i acollim
3. Educació per la pau
Política lingüística 
1. L’ajuntament, jàssera d’una administració exemplar 
amb els drets lingüístics
2. El municipi, entorn lingüístic connectat amb el jovent
Educació 
1. Compromesos amb l’equitat i la cohesió social
2. Un ecosistema per a l’èxit educatiu
3. L’orientació per construir itineraris educatius al llarg 
de la vida
4. Educació infantil: una inversió de futur
Cultura 
1. La cultura, font de transformació i de cohesió social
Universitats, recerca i innovació 
1. Els campus universitaris al servei de la ciutadania
2. La recerca i la innovació al servei de la ciutadania
Treball 
1. Impulsar els pactes locals per a l’ocupació
Ocupació 
1. Facilitar l’accés a les polítiques de formació i ocupació 
a tota la ciutadania
2. Incrementar les oportunitats formatives i laborals  
dels i les joves
3. Reduir l’atur per a les persones majors de 45 anys
4. Igualtat efectiva entre homes i dones
Economia social 
1. Promoure l’economia social i solidària (ESS)
2. Potenciar els ateneus cooperatius
3. Impulsar projectes de l’economia social i solidària 
(ESS)
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
1. Cohesió social
2. Innovació rural, dinamització econòmica i ocupació
3. Digitalització inclusiva, mobilitat sostenible 
i desenvolupament territorial
6. Governança

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
2. Potenciar la democràcia participativa
Administració pública
2. Ètica i transparència. Lluita contra la corrupció  
i el mal govern
5. La implantació del teletreball com a eina de millora
Economia i finances
1. Transformació de les economies locals
3. Modificació del marc d’estabilitat pressupostària  
aplicat als ens locals
5. Formes de gestió dels serveis públics municipals
6. Nou marc de finançament local
7. Gestió responsable dels pressupostos 
i les finances locals
Societat digital
3. Desplegament digital
5. Innovació digital
Seguretat
2. Atenció a col·lectius més vulnerables
3. Coproducció i participació ciutadana

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes 
1. Lluita per eliminar la bretxa salarial i la feminització  
de la pobresa

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori
2. Una nova cultura del territori: 
Una planificació sostenible i equilibrada
2. Una nova cultura del territori: 
El patrimoni natural i cultural, valor i singularitat  
del municipi
3. Municipis republicans cap al residu zero
4. Apostar per la nova cultura de l’aigua

Energia
1. Municipis energèticament eficients
Animalisme 
1. Tinença responsable d’animals de companyia
2. Animals de companyia abandonats   
3. Animals urbans
4. Els animals, part de la família
Urbanisme 
1. Municipi equilibrat i ben connectat
1. Municipi equilibrat i ben connectat: 
Les àrees metropolitanes com a unitat  
d’equilibri territorial
2. Municipi ben planificat
3. Municipi compacte
4. Municipi sostenible
5. Municipi integrat
6. Municipi amable
7. Municipi saludable
Mobilitat
1. L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana
2. Espais per a vianants
3. Ordenació de la mobilitat a motor
4. La mobilitat en transport públic col·lectiu
5. La mobilitat en bicicleta i patinet elèctric
6. La millora de la qualitat ambiental urbana
Habitatge 
1. La política d’habitatge com a servei d’interès general
2. El Pla local d’habitatge

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
6. Inclusió social i l’acció comunitària
7. Persones grans, persones amb dependència 
i persones amb diversitat funcional
Salut
2. Corresponsabilitat en la promoció de la salut
3. La salut pública, el pal de paller de l’actuació 
municipal
Esport
2. Gestió de l’esport
3. Esport i salut
4. Esport i espai públic
5. Esport i equipaments
7. Esport femení 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
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Joventut
2. Un municipi en què el jovent pugui accedir  
a un habitatge digne
Cultura 
1. La cultura, font de transformació i de cohesió social
2. La cultura, un dret que cal garantir des dels municipis 
republicans
3. Municipis republicans, municipis creatius
Empresa
2. La cultura de la col·laboració: visió emprenedora  
i responsabilitat social
Emprenedoria i autònoms
1. Impulsar i/o acompanyar iniciatives de fonts  
d’energia renovables

Comerç 
1. Un comerç divers i equilibrat territorialment
2. L’enfortiment del comerç de proximitat  
Turisme 
1. Un turisme sostenible ambientalment, socialment  
i econòmicament
2. Turisme i enfortiment de l’economia i el teixit  
empresarial de proximitat
Universitats, recerca i innovació
2. La recerca i la innovació al servei de la ciutadania
Treball
2. Fomentar vivers d’empreses en l’àmbit comarcal  
i intercomarcal
4. Fomentar l’ocupació en risc de despoblament  
Economia social
2. Potenciar els ateneus cooperatius

EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària i posada  
en valor dels espais agraris
5. Transició ecològica i mesures de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
2. Potenciar la democràcia participativa: 
c) Transformació socioeconòmica

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA 
Feminismes
6. Combatre la pressió estètica i la discriminació  
per aparença física

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
1. Acció envers l’emergència climàtica i l’escalfament global: 
Educar en la sostenibilitat
2. Una nova cultura del territori
2. Una nova cultura del territori: l’espai agrari  
per enfortir el sector agrícola i ramader
3. Municipis republicans cap al residu zero

Energia
1. Municipis energèticament eficients
3. Drets energètics i democratització de l’energia
Agricultura, ramaderia i alimentació 
1. La potenciació dels espais agraris 
i la producció d’aliments
2. El valor social dels mercats i dels productes  
de proximitat i de temporada
3. El món forestal, un recurs agrari més
Política marítima i pesca 
1. Una estratègia marítima i pesquera

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Drets socials
3. Garantint el dret a l’alimentació
Empresa 
1. De l’economia del volum a l’economia del valor
Emprenedoria i autònoms
3. Impulsar i donar suport a plataformes logístiques locals
Comerç 
1. Un comerç divers i equilibrat territorialment
2. L’enfortiment del comerç de proximitat
Turisme
2. Turisme i enfortiment de l’economia i el teixit  
empresarial de proximitat
Consum 
1. Promoció del consum responsable

ODS 12. Consum i producció responsables
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
2. Innovació rural, dinamització econòmica i ocupació
3. Digitalització inclusiva, mobilitat sostenible  
i desenvolupament territorial
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària i posada  
en valor dels espais agraris
5. Transició ecològica i mesures de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic
6. Governança

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
3. Transformació republicana: 
b) Transformació ecològica
3. Transformació republicana: 
c) Transformació socioeconòmica
Seguretat
5. Gestió de la mobilitat i la seguretat viària

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
1. Acció envers l’emergència climàtica i l’escalfament global
1. Acció envers l’emergència climàtica i l’escalfament global: 
Educar en la sostenibilitat
2. Una nova cultura del territori: l’espai agrari per  
enfortir el sector agrícola i ramader
2. Una nova cultura del territori

2. Una nova cultura del territori: el patrimoni natural 
i cultural, valor i singularitat del municipi
3. Municipis republicans cap al residu zero
4. Apostar per la nova cultura de l’aigua
Energia
2. Municipis 100 % renovables
Urbanisme
2. Municipi ben planificat
4. Municipi sostenible
Mobilitat
1. L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana
4. La mobilitat en transport públic col·lectiu
5. La mobilitat en bicicleta i patinet elèctric  
6. La millora de la qualitat ambiental urbana
7. Educació per a una mobilitat més sostenible

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Esport
5. Esport i equipaments
Emprenedoria i autònoms
1. Impulsar i/o acompanyar iniciatives de fonts  
d’energia renovables
Turisme 
1. Un turisme sostenible ambientalment, socialment  
i econòmicament
Consum 
1. Promoció del consum responsable

ODS 13. Acció climàtica

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori
2. Una nova cultura del territori: 
Una planificació sostenible i equilibrada
4. Apostar per la nova cultura de l’aigua

Política marítima i pesca 
1. Una estratègia marítima i pesquera

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Turisme 
1. Un turisme sostenible ambientalment, socialment  
i econòmicament

ODS 14. Vida submarina
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EQUILIBRI TERRITORIAL
El país sencer
4. Sistema alimentari, sobirania alimentària i posada  
en valor dels espais agraris
5. Transició ecològica i mesures de mitigació  
i adaptació al canvi climàtic

TRANSFORMACIÓ VERDA 
Medi ambient
2. Una nova cultura del territori
2. Una nova cultura del territori: una planificació  
sostenible i equilibrada
2. Una nova cultura del territori: l’espai agrari  
per enfortir el sector agrícola i ramader
Energia
2. Municipis 100 % renovables
Agricultura, ramaderia i alimentació 
1. La potenciació dels espais agraris i la producció 
d’aliments
3. El món forestal, un recurs agrari més

Animalisme 
1. Tinença responsable d’animals de companyia
2. Animals de companyia abandonats
3. Animals urbans
5. Activitats amb animals
6. Benestar animal a la taula
Urbanisme
4. Municipi sostenible

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Turisme 
1. Un turisme sostenible ambientalment, socialment 
i econòmicament
Treball
4. Fomentar l’ocupació en risc de despoblament

TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
DEMOCRÀCIA
2. Potenciar la democràcia participativa
3. Transformació republicana: 
d) Transformació democràtica
Administració pública
1. Una administració municipal de govern obert
2. Ètica i transparència. Lluita contra la corrupció  
i el mal govern
3. Una administració pròxima, àgil i eficaç
4. Cap a un nou concepte de servidors públics
6. Avaluar per millorar
Economia i finances
2. Una fiscalitat justa i eficient
Comunicació
1. Comunicació institucional
2. Mitjans de comunicació públics locals

Seguretat
3. Coproducció i participació ciutadana
4. Policia
Memòria
1. Veritat, justícia i reparació
2. Una memòria republicana de llarg abast
3. La memòria i les noves generacions

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Cooperació 
1. Reforcem el compromís amb el 0,7 i treballem  
en xarxa
2. Defensem els drets humans, actuem solidàriament  
i acollim  
Cultura 
1. La cultura, font de transformació i de cohesió social

ODS 15. Vida terrestre

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
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TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA
Democràcia
1. Governança republicana: transparència, cooperació  
i participació
Administració pública 
1. Una administració municipal de govern obert
3. Una administració pròxima, àgil i eficaç

TRANSFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA
Cooperació 
1. Reforcem el compromís amb el 0,7 i treballem  
en xarxa
2. Defensem els drets humans, actuem solidàriament  
i acollim
Cultura 
1. La cultura, font de transformació

ODS 17. Aliança pels objectius
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	3. Reduir l’atur estructural amb especial incidència 
per les persones majors de 45 anys (ODS 4, 8, 10)
	4. Igualtat efectiva entre homes i dones (ODS 5, 8, 10)

	Economia social
	1. Promoure la creació del Consell Municipal 
	de l’Economia Social i Solidària (ESS) (ODS 8, 10)
	2. Potenciar els Ateneus Cooperatius (ODS 8, 10, 11)
	3. Impulsar projectes singulars associats 
	a l’Economia Social i Solidària (ESS) (ODS 8, 10)
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