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PRESENTACIÓ
Totes i cadascuna de les persones que formem part de la candidatura que ha elaborat el programa que tens a les mans fa quatre
anys que treballem per a construir un projecte il·lusionant i amb
recorregut per a Torelló. I ho fem a través de la política municipal, per exemple, sent el grup que més iniciatives ha presentat a
l’Ajuntament en el darrer mandat, però també participant a títol
individual en el teixit associatiu, desenvolupant projectes econòmics locals o exercint la ciutadania activa.
Per això, cansades de la improvisació constant i de la decadència
que pateix el nostre poble, hem decidit sumar cadascuna de les
nostres capacitats i posar-les al servei de la comunitat que hem
triat per viure. Som un equip preparat, amb experiència de govern
i gestió municipal. Però sobretot som un grup plural compromès
amb la idea de propiciar el canvi real que necessita Torelló mitjançant un projecte que té com a eixos principals cuidar les persones i fer més agradable l’entorn on vivim.
Ajuda’ns a fer-ho realitat prestant-nos el teu vot. Imagina-t’ho!
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CODI ÈTIC
HI SOM
PER TREBALLAR

VOLEM INFORMAR-TE
DE TOT EL QUE PASSA

FAREM EL QUÈ
HEM DIT QUE FAREM

NO VOLEM
PRIVILEGIS

Els nostres càrrecs electes només podran optar de manera consecutiva a un màxim de dos
mandats i no podran duplicar nomenaments
a les institucions (excepte en casos com el
Consell Comarcal on és imprescindible ser
representant del municipi per accedir-hi).

Des del grup municipal, informarem al conjunt
de la ciutadania i del teixit associatiu de Torelló
de tots els temes que es plantegin a l’Ajuntament, a través de mecanismes informatius i
participatius.

NO SOM AQUÍ
PER A ENRIQUIR-NOS

DECIDIM DE
FORMA CONJUNTA

En cas que comptem amb càrrecs de govern
amb dedicació exclusiva, el salari d’aquestes
persones serà com a màxim de 2.337,54 €
bruts mensuals (14 pagues / cotitizació de 40
hores setmanals).

La presa de decisions per a l’acció política
serà assembleària, oberta i fomentarà la participació ciutadana.

Els nostres càrrecs electes exerciran les seves
responsabilitats d’acord amb els continguts del
programa polític de la candidatura i sempre al
servei de la ciutadania, deixant de banda els
interessos personals o sectorials. Totes les persones que ens representen es comprometen a
abandonar el seu càrrec en cas que l’Assemblea local els retiri la confiança.
Les propostes principals del nostre programa
polític seran mesurables, assolibles, realistes
i limitades en el temps amb l’objectiu que al
final del mandat 2019-2022 es pugui corroborar quines s’han assolit i quines han quedat
pendents.

Els nostres càrrecs electes no faran servir
mai recursos públics, ni usaran informació
privilegiada per a finalitats personals, privades
o lucratives. No acceptaran regals de cap persona, empresa i/o institució per la tasca que
exerceixin a l’Ajuntament o a qualsevol altra
institució. No accediran a cap organisme públic
o privat que hagi estat supervisat o creat en
virtut dels poders que el càrrec conferia per
un període de 4 anys, a comptabilitzar a partir
de la finalització del seu mandat.
Així mateix posarem a disposició de la ciutadania els recursos dels quals disposi la candidatura, dins les disponibilitats del grup municipal.

NO ENS
LLIGUEM DE MANS

SOM
SOSTENIBLES

No sol·licitarem cap crèdit bancari ni per al
finançament de la candidatura ni per a les
campanyes electorals. Gestionarem tots els
fons econòmics de la CUP Torelló-Som Poble,
en la mesura del possible, mitjançant entitats
d’economia social, solidària o cooperatives de
crèdit (legalment encara no és possible fer-ho
sempre).

Prioritzarem fer servir mitjans de transport
sostenibles i transport públic i/o col·lectiu en
l’exercici de les nostres funcions sempre que
sigui possible.
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CREIEM EN
LES PERSONES
Promourem noves formes de relacionar-nos
des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.
Treballarem per a denunciar i eliminar qualsevol conducta sexista, homòfoba i/o racista.
No durem a terme acords ni pactes electorals
de cap mena amb formacions que atemptin
contra el principi bàsic d’igualtat entre les
persones.
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1
UN
POBLE
AMB
EMPENTA

ENS IMAGINEM PODER COMPRAR
CADA DIA I A TOTA HORA A LA
NOSTRA BOTIGA DE CONFIANÇA.

Proposem adequar els comerços de Torelló als nous hàbits de
consum per tal que les persones que ara mateix no poden comprar a les botigues del poble, per manca de temps o incompatibilitat d’horaris, també puguin fer-ho.
És possible amb una plataforma de comerç online i un sistema
de taquilles a espais com l’estació de trens, com a punt de recollida de les compres.
Ja és hora d’estar al costat del nostre comerç i, per això, des del
primer moment, juntament amb els comerciants, dissenyarem la
plataforma online i estudiarem la millor manera de dissenyar i
implementar aquest sistema.
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1
- Treballarem per a un model de comerç local
de proximitat, basat en la confiança i el servei,
adaptat a les noves tecnologies i maneres de
fer de la ciutadania. Donarem suport i fomentarem l’activitat econòmica al voltant del mercat municipal i el mercat setmanal, impulsant
explícitament el comerç de proximitat, i vetllarem per al dinamisme i les activitats a Torelló,
partint de la idea que un poble actiu i dinàmic
ajuda el teixit comercial.
- Promocionarem la creació d’indústria local en
sectors d’ocupació de qualitat, petites indústries, cooperatives i col·lectius amb una vinculació en el territori, que ajudin a crear estabilitat.

- Transformarem els organismes existents de
promoció econòmica, orientant-los a la promoció específica de l’Economia Social i Solidària,
així com a la seva transversalització al conjunt
de polítiques municipals.

8

- Entrarem a formar part de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, en la qual les
iniciatives que la conformen impulsen, cada
vegada en més municipis catalans, una altra
forma de fer que conjuga activitat econòmica,
arrelament local i transformació social, a partir
d’una economia centrada en la sostenibilitat
de la vida i la resolució equitativa de les necessitats humanes.

- Prioritzarem les cooperatives i altres formes
organitzatives d’economia social en l’obtenció
d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de
serveis al propi Ajuntament i en la presència
a fires.

- Apostarem per l’emprenedoria social cooperativa i de col·laboració.

- Potenciarem esdeveniments esportius com
el memorial Mir, el torneig de bàsquet 3x3 o
la Torelló Cup, i seguirem treballant per a què
esdeveniments com el Torelló Mountain Film i
Pels Camins del Matxo continuïn sent una referència.

- Promocionarem el comerç responsable amb
el medi, amb la creació de dinàmiques comercials sostenibles com la reducció de deixalles,
embalums i cartonatges, la reutilització, l’eficiència energètica...

- Aprofitarem els principals esdeveniments, com
poden ser el Torelló Mountain Film o la cursa
Pels Camins dels Matxos, per a dinamitzar el
turisme de la zona de manera coordinada amb
la resta de municipis de la Vall del Ges.

- Impulsarem iniciatives autogestionades de
producció alimentària ecològica en horts urbans i periurbans, així com la distribució alternativa, facilitant l’enllaç amb cooperatives de
consumidores.

- Vetllarem per a què l’activitat dels comerços
s’ajusti a la normativa lingüística pel que fa
a l’ús de la llengua catalana (retolació, documents d’oferta de serveis, informació contractual, pressupostos, resguards, factures, consells
d’ús, cartes de productes, etc.).

(tornar a l’índex)
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2
UN
POBLE
PER A LES
PERSONES

ENS IMAGINEM UN POBLE QUE ES
CUIDA DE LA SEVA GENT GRAN.

No ens podem permetre un poble on la solitud de les persones
grans les posi en risc. Per això dissenyarem el projecte radar, un
projecte per a millorar la qualitat de vida de les persones, evitant-ne l’aïllament i l’exclusió social.
És possible creant una xarxa veïnal i implantant sistemes
tecnològics de monitorització per a detectar i alertar quan una
persona gran pateix alguna problemàtica i poder-hi actuar amb
celeritat.
Ja és hora de facilitar els mecanismes per cuidar-nos els uns
als altres i, per això, definirem el projecte durant la primera
meitat de mandat amb un anàlisi de persones usuàries i col·laboradores, que permeti engegar el seu funcionament durant la
segona meitat.
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2
- Treballarem per a un sistema públic de Salut,
amb una única titularitat, gestió i provisió pública que permeti garantir un caràcter integral
en l’atenció sanitària. Aquest sistema posarà
l’èmfasi no només en l’atenció individual, pròpia de la pràctica tradicional, sinó en les accions en l’àmbit familiar, comunitari i dels espais
productius.

- Apostarem per la creació d’un sistema de governança local que permeti incidir en la importància dels agents actius en Salut: ciutadania,
estructures locals i autonòmiques de salut
pública, sistema sanitari públic, empreses i
sectors laborals, estructures governamentals i
municipals, sistema educatiu...
- Treballarem per a que la salut als nostre municipi superi la pràctica androcèntrica i patriarcal
i s’encamini a desenvolupar noves contextualitzacions i metodologies per a la comprensió,
prevenció i cura de la salut de les dones.
- Potenciarem el Consell Municipal de Salut
amb la participació de membres del Departament de Sanitat, de l’Agència de Salut pública,
dels grups municipals i del personal i els usuaris de la sanitat.

- Impulsarem l’oficina de benestar social per a
que pugui esdevenir una oficina de drets socials com a resposta a la necessitat de diferents col·lectius en situació de precarietat, per
a poder fer front de forma col·lectiva i autogestionada als problemes quotidians vinculats
a l’incompliment de drets socials fonamentals,
com el dret a l’habitatge, el dret a una relació
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laboral justa i el dret a la mobilitat. Ha de ser
un punt de trobada i de reivindicació de diferents plataformes, col·lectius, entitats, etc., i al
mateix temps un espai de treball, assessorament i acompanyament del tercer sector social
i dels serveis socials de l’administració pública.

- Facilitarem la mediació intercultural i la coordinació amb el treball social, per tal d’ajudar
en la detecció de problemàtiques socials i sociosanitàries i per a la resolució de conflictes
assistencials i socials causats per diferències
culturals i/o religioses.
- Planificarem un acompanyament psicològic
que tingui en compte les necessitats de les
persones que han viscut un procés migratori.
- Implementarem un pla que estableixi Torelló com a poble educatiu, amb oportunitats
d’aprenentatge per a totes les edats i en tots
els àmbits.
- Donarem suport i fomentarem les activitats
de les associacions de pares i mares de les
escoles. A Torelló, la Federació AMPES ha
aconseguit acostar i obrir les escoles a totes
les famílies i organitzar els casals de Nadal i
Estiu; en aquest sentit, promourem la presència d’una persona tècnica de referència que
faciliti les sinèrgies entre totes les entitats, generi dinàmiques de col·laboració, doni suport
tècnic, i pugui facilitar la feina de les persones
voluntàries i ajudar a fer visible la seva tasca
per tal d’acostar-la a totes les famílies.

- Gestionarem directament, des de la regidoria
de d’educació, el sistema de beques i ajuts,
per a que tots els infants puguin tenir oportunitats d’accés a les activitats extraescolars.
Després d’aconseguir aplicar la tarifació social
a les llars d’infants del municipi, volem seguir
treballant per a afavorir l’accés de la ciutadania a la resta de serveis i equipaments municipals amb igualtat d’oportunitats, adaptant
els preus públics a la capacitat econòmica de
les famílies i establint els imports de manera
variable, d’acord amb el nivell de renda dels
usuaris.
- Oferirem suport tècnic, logístic i de difusió a
totes les activitats de formació que s’organitzin a Torelló i crearem un espai web a través
del qual tothom pugui està informat de quines
activitats es realitzen en funció dels seus interessos, capacitats, edats o disponibilitats
- Estarem al costat de les entitats d’educació
en el lleure i educació no formal de Torelló
facilitant la cessió de locals i/o materials, la
promoció d’activitats i l’ús dels equipaments
municipals.
- Promourem la pràctica esportiva als diferents
barris del municipi aprofitant les instal·lacions
esportives que hi ha. Promourem la pràctica
de l’esport entre les persones amb diversitat
funcional. Potenciarem i dinamitzarem l’esport
femení que es realitza al nostre municipi.

- Apostarem per taxes de residus que integrin
Sistemes de Pagament per Generació, en els
quals qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com
comercials: ponderant el seu preu, seguint criteris de tarifació social (nombre de persones
que viuen a la llar, renda mitjana disponible de
la unitat de convivència o ús de l’habitatge) i
establint trams diferenciats per a primeres i
segones residències i per a immobles destinats al turisme.
- Ajustarem al màxim els preus i les taxes públiques a la renda de les persones i aplicarem
criteris progressius als impostos municipals:
impost de béns immobles, impost de circulació
de vehicles, etc.
- Establirem una tarifa social del cànon de l’aigua per a les persones i unitats familiars que
es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
- Treballarem perquè es redueixin les tarifes del
transport públic i n’establirem la seva gratuïtat
per a joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal de garantir el dret a
la mobilitat i al desplaçament.
- Oferirem una opció vegana en les festes, fires i
àpats populars organitzats per l’Ajuntament del
municipi i fomentarem la integració d’aquesta
opció en els restaurants i comerços d’aliments.

(tornar a l’índex)
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3
UN
POBLE
SOSTENIBLE

ENS IMAGINEM UN POBLE
SOSTENIBLE.

Podem reduir l’ús del cotxe privat en els trajectes realitzats dins
el poble amb un sistema de transport urbà i dissenyant camins
segurs per a que la canalla vagi caminant a l’escola.
És possible disposant d’un sistema de bus local que connecti
els serveis de Torelló amb els barris i amb actuacions en matèria
d’urbanisme i seguretat que donin confiança a la canalla i a les
seves famílies perquè puguin desplaçar-se sols.
Ja és hora de posar el nostre granet de sorra per pal·liar el
canvi climàtic i, per això, farem propostes per reduir el trànsit en
vehicles privats coordinant el pla d’actuació pels camins segurs
i anirem a conèixer, per a poder-les aplicar, propostes de transport urbà que ja estan en funcionament en pobles de la mida de
Torelló.
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- Fomentarem iniciatives que impulsin l’ús del
transport públic i del transport compartit. En
aquest sentit, defensarem la intensificació de
les xarxes de transport públic comarcals i intercomarcals, amb l’elaboració d’un pla municipal i comarcal, especialment de bus, que doni
cobertura a les necessitats de tota la població
del municipi.
- Revisarem el pla de mobilitat de Torelló, buscant l’eficiència del temps i les distàncies dels
trajectes en vehicles rodats per a reduir l’impacte ambiental del trànsit.
- Impulsarem la pacificació dels carrers del nucli
urbà, reduint la velocitat de circulació, restringint la circulació dels vehicles privats al veïnat de diverses zones del municipi i impulsant
l’ampliació de les voreres.
- Impulsarem la creació de carrils de bicicleta
que comuniquin els diferents barris del poble,
reforçarem la xarxa d’aparcaments de bicicletes a l’espai públic i implementarem itineraris
principals i de prioritat per a vianants.
- Establirem àrees d’Emissions Zero al voltant
dels centres educatius i centres sanitaris que
garanteixin la reducció de l’exposició a contaminants atmosfèrics dels col·lectius més vulnerables.
- Participarem en la divulgació, sensibilització i
promoció global entre la ciutadania d’un model de transició energètica renovable, per a
crear una nova cultura de consum energètic.
Facilitarem la transformació del sistema energètic del poble cap a un model més ecològic, que posi en valor les energies renovables
i l’eficiència energètica. Potenciarem que les
auditories energètiques puguin estar a l’abast
de tothom, per tal d’oferir les solucions i els
serveis més adequats.
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- Desenvoluparem un pla de millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals en la
seva gestió, control i manteniment. Impulsarem
la transformació de l’enllumenat públic i facilitarem les mesures d’estalvi i d’eficiència energètica i l’ús d’energia renovable en els edificis
municipals.

- Animarem les escoles de Torelló a continuar
participant activament del programa d’Escoles
Verdes i promourem la creació d’un espai de
coordinació i trobada per a les escoles verdes
del municipi, que faciliti l’organització d’accions conjuntes i l’aprofitament compartit dels
recursos.

- Impulsarem campanyes per a la reducció del
consum energètic, d’aigua i de llum a l’Ajuntament de Torelló, entre la població i a les indústries del municipi, i fomentarem el canvi cap
a les energies renovables. Donarem suport a
les empreses del municipi per a que entrin a
format part de programes de recerca i innovació en l’estalvi d’aigua, energia i llum, així com
en la reducció de residus, integrant-ho en els
processos productius.

- Impulsarem campanyes que busquin generar
interès pel medi natural, a través d’activitats
com tallers, sortides naturalistes, xerrades o
excursions guiades entre la població de Torelló. Promourem les accions educatives sobre
sostenibilitat, relacionades amb la neteja i la
cura del medi, la reducció de residus, l’estalvi
energètic, etc.

- Impulsarem campanyes per a la sensibilització
de la ciutadania sobre el canvi climàtic i el seu
impacte i campanyes de sensibilització per a
promoure les bones pràctiques d’estalvi de recursos, dirigits també a un estalvi en l’economia familiar i municipal.
- Promourem la reutilització, el reciclatge i la recuperació dels materials, així com la reducció
de residus, donant suport i promovent la venda
a granel, la reutilització de les ampolles i l’ús
de carmanyoles i fomentarem la utilització del
carro de la compra per a estalviar bosses de
plàstic.
- Potenciarem els sistemes de recollides d’aigües de pluja en edificacions i espais públics
i la seva reutilització per reduir el consum d’aigua potable. Així mateix, fomentarem els mecanismes de reducció de la producció d’aigua
residual, com la utilització de les aigües grises
als edificis públics.
- Continuarem formant part del programa Desendolla’t d’estalvi energètic per a les escoles,
i animarem les escoles públiques de Torelló
que no en fomin part a afegir-s’hi.

- Crearem i fomentarem l’ús d’horts públics i/o
socials en terrenys de titularitat pública i amb
criteris d’accés i ús marcats per l’Ajuntament.

- Potenciarem la presència d’espècies vegetals autòctones i amb poc consum d’aigua als
parcs i jardins municipals per a combatre l’increment de CO2 atmosfèric i el canvi climàtic,
però també com a element de refrigeració i
de reducció de la pols en suspensió i el soroll.
Evitarem espècies d’arbrat de gran cost amb
grans consum hídrics i apostarem per un model verd urbà mediterrani que permeti implementar sistemes de reg eficients, i que evitin
l’ús de pesticides, herbicides i altres elements
tòxics.
- Reforçarem els espais naturals que envolten
Torelló, que funcionen com a hàbitats naturals
de flora i fauna, per a garantir els connectors
biològics naturals com a corredors de pas de
les diferents espècies animals. Reclamarem a
la Generalitat els passos de fauna salvatge necessaris en les carreteres que tallen hàbitats
naturals.

- Treballarem conjuntament amb l’Agència de
Salut Pública en la promoció de l’ús de productes nets per tal d’evitar l’exposició de la
població a productes tòxics, per a la millora de
la qualitat de l’aire, l’eliminació d’agrotòxics i
de qualsevol producte contaminant del sòl i
l’aigua. Prohibirem l’ús del glifosat com a herbicida pel seus impactes sobre els ecosistemes i la salut de les persones.

- Farem un seguiment de la situació de contaminació de l’aqüífer del riu Ges i de la contaminació per nitrats de les fonts del municipi.
Impulsarem un seguiment continuat dels focus
de contaminació (ambiental, de l’aigua, del sòl,
acústica, etc.) i donarem suport a les mesures
d’atenuació i disminució de la contaminació.
- Fomentarem la creació d’una cooperativa comarcal de gestió dels residus ramaders (encarada principalment al sector porcí).
- Municipalitzarem la gestió directa de la recollida de les deixalles i la deixalleria municipal o
mancomunada entre diferents municipis de la
Vall del Ges, per tal de garantir, a mitjà i a llarg
termini, un servei més eficaç i eficient, recuperant les externalitzacions del servei de recollida i tractament de residus.

- Establirem una planta de compostatge municipal o mancomunada a la Vall del Ges que
permeti assumir el cost del tractament dels
residus, evitant els costos de transport i de
tractament en grans plantes privades, tot controlant la qualitat del compost resultant i, per
tant, la seva venda i utilització posteriors al
camp o en la jardineria de proximitat.
- Promourem la reutilització i els circuits de reparació de productes, facilitant l’accés d’empreses d’economia social, cooperativa i ecològica
als productes reutilitzables com roba, electrodomèstics i altres béns de consum.

- Ens comprometem a treballar, des de les diferents administracions on tenim representació,
per la millora de la línia R3 i a donar suport al
col·lectiu Perquè no ens fotin el tren.
(tornar a l’índex)
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4
UN
POBLE
PER A
VIURE-HI

ENS IMAGINEM UN POBLE NET,
ENDREÇAT I PENSAT PER A
TOTHOM.

Viure en un entorn agradable, cuidat i sostenible és imprescindible per a sentir-nos com a casa. Per això impulsarem un pla
de xoc per a deixar enrere el deteriorament del poble i incorporarem totes les perspectives en el pla d’accions d’urbanisme
(sostenibilitat, paisatgisme, gènere, arquitectura, accessibilitat...).
És possible creant un llibre d’estil, revisant d’una forma ordenada l’urbanisme del poble i organitzant les tasques de la brigada
municipal per a que actuïn a tot el poble en funció de les prioritats i necessitats i reforçant la seva tasca amb plans d’ocupació.
Ja és hora de revertir, des de primer dia de govern, la deixadesa
d’avui i donar identitat a Torelló.
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4
- Dissenyarem una xarxa de camins segurs per
a que la canalla guanyi autonomia i pugui realitzar tranquil·lament desplaçaments a peu i
sense la necessitat d’anar acompanyat d’un
adult.

- Assumirem el compromís de propiciar el dret
de les persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis públics i als espais públics
sense obstacles ni barreres arquitectòniques.
Actuarem en conseqüència per a que aquest
compromís, que es troba recollit en l’article 5
del Capítol II de l’Ordenança de convivència
ciutadana de l’espai públic de Torelló, no sigui
només una declaració d’intencions i esdevingui una realitat. En aquest sentit, impulsarem
un estudi dirigit a la identificació de les barreres arquitectòniques del poble, que permeti
avançar en l’adaptació del conjunt del poble a
les persones amb mobilitat reduïda.
- Fomentarem la participació ciutadana en la redefinició d’un nou model d’urbanisme agradable i adaptat a les necessitats de la ciutadania,
i promourem la creació del Consell municipal
de territori, amb caràcter vinculant, capacitat
resolutòria i de gestió.

- Pacificarem el trànsit de vehicles, prioritzant
l’ocupació del nucli urbà per part dels vianants,
amb zones de passeig i assentament d’activitat lúdica i comercial.

- Planificarem i potenciarem les zones verdes
urbanes i els espais naturals a mantenir, millorar i/o conservar. Establirem uns criteris de
gestió dels espais naturals municipals d’acord
amb entitats ambientals, a través de mecanismes de custòdia del territori, que fomentin una
consistència i la definició de les actuacions a
dur a terme i els usos (restricció de vehicles de
motor, freqüentació excessiva, usos “incívics”,
indústria, etc.) apropiats a les zones verdes del
terme municipal de Torelló.
- Recuperarem el projecte de millora ambiental
del tram final riu Ges al seu pas pel nucli urbà
de Torelló. Promourem l’accés als rius Ges i Ter
entre la població de Torelló (escoles, entitats,
població en general). Adequarem espais de
lleure i itineraris interpretatius per a facilitar
l’acostament de la ciutadania als espais verds
urbans. En aquest sentit, adequarem el camí
vora Ges a tot el terme municipal de Torelló,
per tal de donar-li continuïtat en tot el seu traçat urbà.
- Conservarem i millorarem els camins rurals i
el seu coneixement per part de la població de
Torelló, fent un projecte transversal de descoberta, coneixement i conservació a través de
les escoles i entitats del poble. Crearem noves
rutes senyalitzades per tal de poder-hi fer senderisme o bicicleta, entre altres.
- Promourem la creació de circuits esportius a
l’aire lliure, a través d’accions com la senyalització de punts quilomètrics en les rutes d’espais com el vora Ges i el vora Ter.
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- Potenciarem, sempre que sigui possible, la rehabilitació d’espais abans d’apostar per l’obra
nova. Reforçarem el manteniment periòdic
dels equipaments com a mesura d’estalvi a
mitjà i llarg termini.
- Realitzarem un nou pla d’equipaments esportius on es puguin calendaritzar totes les
intervencions que cal fer-hi, prioritzant les de
caràcter més urgent. Aprofitarem aquest mateix pla per a censar totes les instal·lacions
esportives que hi ha actualment i, si cal, redefinir-ne els usos per a treure’n el màxim profit.
Estudiarem si hi ha la necessitat de crear nous
equipaments.
- Crearem veritables espais poliesportius per
aprofitar més bé el sòl i abandonar la política
de grans infraestructures infrautilitzades i amb
un elevat cost de construcció i manteniment.
- Finalitzarem les obres de la sala polivalent dotant-la de les infraestructures necessàries per
al manteniment, amb la instal·lació de lavabos
i vestidors. Adequarem i finalitzarem la pista
d’atletisme fent que sigui completa: asfaltant,
pintant i adequant-hi una recta de 100 metres.
Adequarem els espais exteriors de la zona esportiva de Torelló dotant-los de coherència i
finalitzant les actuacions que hi ha a mig fer.
- Buscarem els recursos per a la renovació integral del teatre Cirvianum, prioritzant una adaptació que el faci un equipament més eficient,
sostenible i que respongui a tots els requeriments tècnics.

(tornar a l’índex)
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5
UN
POBLE
QUE ES MOU
I TÉ MEMÒRIA

ENS IMAGINEM PASSAR LA TARDA
EN UN ATENEU CULTURAL.

Volem viure en un poble on la cultura sigui referent i motor d’activitats, per això proposem la creació d’una illa cultural a la zona
del Museu de la Torneria. Volem en un mateix espai l’escola de
música, l’escola d’art plàstiques, el museu de la torneria i un ateneu cultural.
És possible repensant els usos de l’edifici del Museu de la Torneria i adequant els espais adjacents.
Ja és hora que la cultura faci bategar Torelló. Durant aquest
mandat adequarem l’espai a les necessitats dels diferents serveis, buscarem els recursos per rehabilitar la caseta i per a posar
en funcionament l’illa cultural i definirem participativament el
model de gestió.
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- Definirem un pla d’acció cultural participatiu, que marqui les actuacions a realitzar per
a tenir una cultura democràtica, diversa i que
generi coneixement crític. Dotarem de recursos humans, econòmics i tècnics el pla d’acció
cultural per a que puguin portar-se a terme les
actuacions definides.
- Posarem en valor els diferents espais culturals
per a que siguin agents de (re)generació cultural i coneixement, tant de portes endins com
de portes enfora. Elaborarem un mapa de tots
els equipaments municipals de Torelló i determinarem quins poden ser utilitzats com espais
de cultura, a banda dels que ja són pròpiament
espais culturals.
- Posarem en valor les iniciatives locals que fomentin la cultura, ja sigui a través de concerts,
exposicions, recitals, representacions, formació... i els donarem suport econòmic, tècnic i/o
de difusió.

- Assumirem com a pròpies les propostes de la
Plataforma per a la Llengua.

- Promourem la lectura, tant en les diferents
activitats que s’organitzin com en els equipaments. Potenciarem la biblioteca com a espai
obert, de difusió de la cultura i el coneixement.

- Recuperarem, preservarem i difondrem la memòria històrica local. En aquest sentit, volem
promoure i acompanyar la interacció entre els
diferents agents del nostre municipi implicats
en la difusió del coneixement de la nostra memòria històrica (escoles, arxiu, associacions...),
per tal de permetre la creació de projectes enfocats a una millor comprensió general de la
nostra història local..

- Farem créixer el Festus com a referent cultural
acostant-lo a les persones de Torelló amb inquietuds en tots els àmbits del coneixement i
la cultura contemporània.

- Establirem un pla de treball que connecti els
interessos de les persones amb les activitats
culturals. Crearem públics a través d’activitats
i amb un pla d’acció en l’àmbit de la comunicació, la promoció i la difusió. Promourem la
programació cultural fora dels seus àmbits habituals, amb l’objectiu d’arribar a nous públics i
de fidelitzar els que ja existeixen, i ho farem en
col·laboració amb les entitats i els col·lectius
culturals.

- Impulsarem l’escola d’arts plàstiques i l’escola
de música com a centres de formació i de creació artística i difondrem el seu esperit d’agent
cultural.

- Programarem una agenda d’activitats per a les
famílies, generant una oferta d’oci que permeti
als més menuts i les més menudes de Torelló
poder créixer i desenvolupar-se al poble, afavorint la relació i la interacció entre les diferents escoles, barris i col·lectius del municipi i
potenciant la idea d’un Torelló per a les famílies.

- Realitzarem campanyes estables i continuades
de promoció de l’ús de la llengua. Defensarem la promoció i l’ús a tots els àmbits de les
variants de la llengua catalana integrades en
un estàndard comú més ampli i representatiu.
Farem de la llengua catalana la llengua normal, preferent i per defecte de l’administració
municipal.

- Aproparem les activitats culturals, les festes
i les tradicions que caracteritzen Torelló i les
entitats que les promouen al col·lectiu juvenil

- Continuarem amb el programa de Voluntariat
per la Llengua que organitza l’Oficina de Català de Torelló i promocionarem aquest programa entre l’alumnat de batxillerat.
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del poble, per tal que se sentin partícips, protagonistes i elements clau en el dia a dia del
municipi. Treballarem per a que una part important del jovent de Torelló no quedi al marge
de la realitat del poble, per a donar resposta
a les seves expectatives i per a construir una
identitat col·lectiva inclusiva i oberta a tot el
municipi, fomentant la relació, la interacció i la
cooperació entre els i les joves de les diferents
escoles i barris de Torelló, i per a facilitar l’accés del jovent associat o organitzat de Torelló
als equipaments públics.

- Treballarem per a que el Carnaval continuï essent una de les festes emblemàtiques de Torelló sota paràmetres de sostenibilitat, igualtat,
qualitat, impuls econòmic, cultura popular, formació i inclusió.

- Promourem els programes de sensibilització i
formació sobre acollida lingüística en català,
especialment adreçats als serveis d’atenció a
la població nouvinguda. Col·laborarem amb les
entitats d’immigrants amb la finalitat d’estimular l’aprenentatge i l’ús del català.
- Treballarem per al desenvolupament de l’oficialitat de la llengua de signes catalana.

- Crearem una plataforma online de difusió de
la memòria històrica local, dotada de contingut fàcilment accessible, em farem el manteniment i l’actualització i en fomentarem l’ús com
a eina de consulta.
- Difondrem la tasca d’investigació relacionada
amb la història del nostre municipi tant a nivell amateur com professional. Així mateix, fomentarem i promourem la relació amb centres
universitaris i entitats i/o centres de recerca
històrica.

- Promourem itineraris temàtics i històrics en
l’entorn del nostre municipi que permetin resseguir i posar en el seu context físic fets que
formen part de la nostra història local.

mocràtica. En aquest sentit, volem aprofundir
en les diferents visions de la Guerra Civil, per a
evitar-ne la simplificació de les seves causes i
conseqüències.

- Seguirem promovent qualsevol iniciativa que,
com les del banc d’ADN, permeti la identificació de les víctimes de desaparicions forçades
ocorregudes a l’estat espanyol entre 1939 i
1977. Acompanyarem de manera ferma i decidida qualsevol família que estigui en un procés de recerca d’avantpassats desapareguts.
Seguirem reclamant a la Generalitat el creuament massiu de l’ADN extret de les restes de
les víctimes amb les dels familiars registrats en
els programes d’identificació genètica. Farem
especial incidència en la necessitat de posar
a disposició dels familiars l’estudi d’ADN del
Soldat del Puig.
- Posarem en valor el patrimoni industrial per a
explicar el paper de la classe treballadora i les
seves condicions de vida i laborals. Impulsarem la recuperació històrica de la memòria de
les classes populars, per a evitar que resti en
l’oblit. Així mateix, n’impulsarem l’apoderament
per a tornar a ser subjectes transformadors de
la història actual.

- Treballarem per a eliminar la presència en l’espai públic de símbols i noms vinculats a la negació dels drets individuals i col·lectius i per a
incloure la perspectiva de gènere en els criteris de recuperació històrica, amb l’objectiu de
fer visible el paper de les dones i les seves
lluites en la història.
- Promourem la democratització i la difusió dels
criteris de catalogació del patrimoni, fent que
hi pugui intervenir la societat civil.

- Promourem el debat entorn del que va representar la dictadura franquista i les que foren
les seves víctimes (econòmiques, culturals,
intel·lectuals, nacionals, personals i familiars)
amb l’objectiu de promoure la consciència de-

(tornar a l’índex)
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6
UN
POBLE
D’OPORTUNITATS

ENS IMAGINEM QUE TOTHOM TÉ
ELS MATEIXOS DRETS, DEURES I
OPORTUNITATS.

Posarem en marxa l’espai dona amb un servei d’informació,
assessorament, atenció, participació, prevenció i sensibilització
que treballi per potenciar la presència de les dones en tots els
àmbits de la vida social i per la igualtat entre homes i dones.
És possible treballant de manera real i efectiva per la igualtat,
promovent l’educació en valors i establint mecanismes de coordinació.
Ja és hora de passar a l’acció per no convertir-nos en còmplices del masclisme i, per això, des de l’Ajuntament ubicarem en
un edifici públic l’espai dona i definirem qui en serà l’equip coordinador que impulsi les diferents accions.
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- Elaborarem Plans d’Inclusió Social que tinguin per objectiu sostenir i apoderar els sectors més desafavorits,
trencar el cercle viciós del desposseïment i teixir comunitat. En aquest sentit, volem incidir en el foment
de la igualtat entre dones i homes, treballar des d’una
perspectiva d’interculturalitat, desplegar els drets de
persones LGTBI, garantir l’equitat en l’accés als serveis,
atendre la gent gran preparant els ajuntaments pel repte de la transició demogràfica, atendre les persones en
situació de dependència i donar suport a les famílies
monomarentals i monoparentals.
- Impulsarem des de l’Ajuntament els instruments necessaris per a fer polítiques transversals feministes i per a
l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’opció sexual, l’expressió de gènere i la identitat
de gènere. Tot el treball que es realitzi des de l’Ajuntament haurà d’incorporar una perspectiva interseccional
i, per tant, necessàriament haurà de tenir en compte
una perspectiva de classe, antiracista i feminista.
- Seguirem treballant amb la xarxa feminista del municipi
per a crear i mantenir els espais necessaris. Promourem l’articulació d’un teixit associatiu i popular feminista
que generi l’apoderament de les dones i que ajudi a
promoure, facilitar i desplegar les més àmplies aliances feministes al nostre municipi. Treballarem propostes
que, a nivell municipal, garanteixin el manteniment i la
recuperació dels drets de les dones.
- Incidirem en la lluita feminista i les polítiques d’igualtat en
tots els àmbits de manera transversal, tenint present el feminisme més enllà del 8 de març o del 25 de novembre.
- Assumirem com a pròpies les propostes del desembre del 2018 que el col·lectiu Tal Com Som (Associació LGTB) va definir per a les eleccions municipals del
2019, i vetllarem per a la difusió de campanyes institucionals de sensibilització enfront de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques
- Assumirem com a pròpies les propostes de la Plataforma pel Dret a l’Habitatge.
- Reivindicarem un parc d’habitatge digne per al conjunt
de la societat. Crearem una borsa municipal d’habitatges que faciliti l’accés als diferents col·lectius que ho
necessitin, així com una borsa de pisos per a compartir.
- Garantirem l’accés de la ciutadania a les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació, amb igualtat d’oportunitats i aplicant les mesures necessàries per a que
l’esquerda digital generacional o econòmica no suposin
un impediment.
- Impulsarem l’ús actual de la Biblioteca del Barri de
Montserrat i l’adaptarem perquè també pugui ser una
sala TIC o un laboratori digital. Combinarem aquest pa28

per amb el de sala d’estudi en determinats períodes
lectius que en requereixin la priorització d’aquest ús.
- Treballarem convenis i acords amb les escoles i instituts
del municipi per tal que, conjuntament amb altres equipaments municipals, puguin actuar com a centres de
formació i foment de l’administració electrònica.
- Treballarem per a que el jovent de Torelló creixi interioritzant una perspectiva de gènere i una mirada feminista, antipatriarcal, tolerant, inclusiva, antiracista, crítica,
lliure, creativa, interjeccional, assembleària i respectuosa amb el territori i el medi ambient. Fomentarem valors
com la igualtat i la tolerància entre els i les infants i els
i les joves de Torelló, promovent la descoberta de realitats com la importància de la llengua, de la cultura, de
la memòria històrica, de la lluita internacionalista o de la
solidaritat.
- Treballarem per a implementar polítiques actives de lluita contra el fracàs escolar i l’exclusió social i donarem
veu i suport a tots aquells col·lectius i grups que treballin per la reivindicació dels drets laborals i educatius
dels i les joves de Torelló.
- Treballarem per a combatre la precarietat laboral juvenil
i per a diversificar al màxim l’oferta laboral juvenil, fent
polítiques actives d’ocupació i donant suport, orientació
i assessorament als i les joves de Torelló en situació de
precarietat laboral a través dels diferents serveis dels
quals disposa l’Ajuntament. Volem tenir la seguretat que
el jovent de Torelló està format pel que fa als seus drets,
per tal que disposi de totes les eines necessàries per a
afrontar la seva vida laboral.
- Crearem l’escola d’oficis vinculada al Carnaval (electricitat, pintura, soldadura, perruqueria, costura…), per
això volem crear una escola d’oficis al seu entorn, que
permeti aprofitar les motivacions del jovent de Torelló
entorn a aquesta festa i que puguin adquirir capacitats
per a millorar el seu futur professional.
- Promourem la figura de l’educador/a educadora de carrer o dinamitzador/a social tant als centres educatius
com als espais de formació no formal, com a reforç per
a aquelles persones que ho necessitin. Aquesta persona ha de contribuir a detectar necessitats específiques
o problemes que puguin passar desapercebuts a l’entorn més proper.
- Mantindrem el dret de sufragi a partir dels 16 anys, independentment de l’origen dels i les joves, en els processos participatius que es realitzin a Torelló.
- Reclamarem la construcció d’un sistema públic de protecció a la infància que garanteixi els seus drets i el seu
benestar, independentment de l’origen.
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- Potenciarem el Torelló Jove per a eixamplar el ventall
de propostes, demandes i necessitats a les quals pot
donar resposta, tant pel que fa a l’àmbit laboral com a
l’educatiu.

- Recolzarem i incentivarem la implantació de projectes
de renovació pedagògica, per a convertir les escoles
i instituts públics en referents per a la població. Dinamitzarem activitats i projectes a nivell de municipi on hi
participi l’alumnat d’una mateixa etapa educativa de tots
els centres educatius
- Treballarem amb els Centres Educatius per tal d’establir
la conveniència de disposar de personal especialista
en dificultats i trastorns en l’aprenentatge en un temps
breu (per exemple en logopèdia), i que pugui ser un
suport en ocasions específiques en les quals es pugui
requerir la presència a les escoles públiques de personal especialitzat en treballar les emocions infantils, el
treball en grups amb poca sinergia o el dol.

- Liderarem un treball transversal amb tots els departaments de l’ajuntament i tots els centres escolars per
detectar necessitats sense cobrir i dissenyar un pla
d’ajudes per cobrir-les.
- Crearem un premi de recerca adreçat a posar en valor
els treball de recerca dels alumnes d’ensenyament secundari.

- Treballarem per a una educació artística de qualitat. Vetllarem per a que s’ofereixin projectes pedagògics econòmicament sostenibles i de qualitat.
- Revisarem els criteris d’assignació de les ajudes econòmiques per a les famílies que porten infants a les
Escoles Bressol, i les incrementarem. Oferirem ajuts per
a la realització de sortides escolars, colònies escolars i
activitats de les AMPA, inclòs el casal d’estiu i les activitats dissenyades per a la conciliació de la vida laboral i
familiar.

- Obrirem les escoles a la població. Elaborem un mapa de
tots els equipaments i espais de les escoles municipals
de Torelló per determinar-ne usos i reglament fora de
l’horari lectiu.

- Situarem el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) en un
marc que fomenti la cohesió de la població i que possibiliti canvis estructurals i fomenti una democràcia participativa de tendència horitzontal. Garantirem que les
actuacions concretes descrites i que es derivin del PEC
es duguin a terme amb un calendari pactat. Garantirem
que el PEC arriba a tots els sectors implicats en l’educació de les persones.
- Mantindrem les competències del Consell Escolar i
n’impulsarem el seu desenvolupament. Crearem un grup
de treball amb docents dels diferents centres educatius
per crear o compartir materials i activitats.

- Organitzarem una escola d’estiu de mestres de totes les
etapes educatives per aprendre i aprofundir en un tema
d’interès del municipi o de renovació educativa.

- Crearem, a través de la Xarxa de Debat Educatiu, una
Escola de pares i mares de Torelló com a espai de comunicació, reflexió i formació. Millorarem la difusió de
la tasca de la Xarxa de Debat Educatiu i l’acostarem a
totes aquelles persones que hi mostrin interès. Farem
difusió del programa de ràdio Educa en Xarxa als centres educatius.
- Reestructurarem i reforçarem el personal vinculat a
l’àrea d’esports per a poder cobrir totes les necessitats
actuals.

- Recuperarem la perspectiva de dret social en les polítiques socials superant el paradigma de l’assistencialisme. Promourem el seu desenvolupament com a xarxa
d’acompanyament, de capacitació i de cura al llarg de la
vida de les persones.

- Promourem una cartera de serveis socials simple, flexible i dinàmica, amb capacitat per a adaptar-se a les
necessitats i decisions de les persones. Recuperarem
el dret a l’accés als serveis socials com a dret subjectiu
universal, tal i com estableix la llei de Serveis Socials
Catalana.
- Inclourem la perspectiva i la mirada dels serveis socials
en tots els àmbits d’acció de l’Ajuntament, per a impulsar
una visió integral en les polítiques socials. Potenciarem
el coneixement i la diagnosi social en les intervencions
realitzades pels serveis socials i promourem el treball
en xarxa i transversal amb la resta d’àmbits d’acció de
l’Ajuntament.

- Formarem els càrrecs electes, des de l’inici del mandat,
en el coneixement del marc legal i competencial al seu
abast en relació als serveis socials. Promourem el coneixement dels serveis socials, en les seves capacitats i
accions, per part la ciutadania.
- Revisarem l’oferta de serveis i prestacions, concretant-ne la garantia, l’accés i l’ús. Vetllarem per a que
l’administració competent assumeixi la responsabilitat.

- Apostarem per a la creació d’un sistema de garantia de
rendes, basat en el dret subjectiu, construït a partir de
l’ordenació de l’actual sistema de prestacions econòmiques i gestionat per un organisme especialitzat en prestacions econòmiques que garanteixi una tramitació àgil
i simplificada.

- Desenvoluparem protocols de protecció davant les
agressions rebudes per part del personal de Serveis
Socials. Generarem espais de reflexió innovadors, que
incorporin personal tècnic i de suport, agents polítics,
ciutadans i entitats socials, més enllà del propi Consell
de Benestar Social.
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UN
POBLE
AMB UN
AJUNTAMENT
ACCESSIBLE I
TRANSPARENT
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ENS IMAGINEM DONAR
EXPLICACIONS DIRECTAMENT A LA
CIUTADANIA.
Omplirem de contingut les paraules proximitat, transparència i
democràcia vetllant perquè l’equip de govern mantingui el contacte amb totes les realitats, escolti inquietuds i passi comptes
de la seva acció.
És possible trepitjant periòdicament tots els barris.
Ja és hora d’exercir una política de proximitat real i, per això,
cada mes durant tot el mandat ens desplaçarem a un barri diferent perquè tothom pugui parlar, escoltar, proposar i seguir
l’acció del dia a dia de l’equip de govern.
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- Dotarem del pressupost necessari a l’Arxiu
Municipal per a que, conjuntament amb els
serveis jurídics i informàtics, lideri la implementació de l’administració electrònica, amb
la finalitat de garantir una gestió documental
més transparent, eficaç, participativa, eficient
i, a la llarga, econòmica. Garantirem, a través
d’aquesta gestió, no només les polítiques habituals d’accés, de disposició, intel·ligibilitat,
autoria, autenticitat, integritat de la informació,
sinó també la transparència i perdurabilitat de
les evidències a través de la seva preservació
digital.
- Fomentarem l’administració electrònica entre
tota la població per a agilitzar i facilitar els tràmits amb l’Ajuntament (24 hores al dia i 7 dies
a la setmana a través d’una finestreta única).

- Organitzarem i programarem la web municipal
per tal de que evolucioni cap un portal municipal de govern obert i de publicitat activa.
Presentarem la informació a partir del quadre
de classificació municipal amb l’objectiu de
facilitar la gestió dels tràmits, la classificació
i la obtenció d’informacions d’interès per a la
ciutadania.
- Establirem una Oficina Única d’Atenció Ciutadana que permeti fer bona part dels tràmits
administratius de forma àgil i fer-ne un assessorament i seguiment personalitzats.

- Farem la màxima difusió dels dies de celebració dels plens municipals i el seu contingut,
contemplarem mecanismes perquè la població i les entitats puguin presentar mocions o
propostes d’acord als plens i informarem a tota
la població dels acords presos als plens i el
sentit del vot dels grups municipals.
- Farem possible el seguiment i el control de
l’aplicació dels acords inclosos a les mocions
aprovades al ple de l’ajuntament en la secció
de transparència d’aquest nou portal municipal que ens imaginem. Generarem una secció/
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aplicació on s’actualitzin de forma permanent
els acords de ple i on s’indiqui en quin estat
d’execució es troben. Publicarem aquesta informació a la secció de transparència del nou
portal municipal i en farem seguiment cada tres
mesos a les respectives comissions informatives o a la junta de portaveus. Incorporarem al
Reglament Orgànic Municipal aquesta disposició perquè, en endavant, ho hagin d’aplicar
els futurs consistoris.

- Obrirem nous canals de comunicació directa
entre la ciutadania i l’administració a través
d’aplicacions mòbils que permetin registrar,
canalitzar i donar resposta a les accions dels
usuaris. En aquest sentit, programarem una
aplicació de registre d’incidències a la via pública o la comunitat (carrers, mobiliari urbà,
edificis, etc.) a partir de la qual la ciutadania
pugui identificar problemes i a posteriori comprovar-ne l’estat de resolució i el termini d’execució.
- Obrirem espais de participació vinculant i directa de la ciutadania en la gestió de l’aigua
i garantirem la transparència en la gestió dels
recursos públics.

- Farem que els consells sectorials de participació (cultura, benestar per les persones, educació, medi, salut...) com a òrgans consultius
i actius d’assessorament popular i generació
d’iniciatives traslladables als òrgans de govern,
amb la participació de persones i entitats referents en cada sector.
- Promourem i/o donarem suport a referèndums
municipals vinculants, com a eina de participació i democràcia directa, en decisions polítiques
d’interès general de competència municipal.
- Seguirem treballant en la creació d’uns pressupostos participatius, augmentarem progressivament el valor destinat a la part participativa
i treballarem en un sistema participatiu complert que no només permeti al ciutadà prio-

ritzar unes propostes tancades sinó també
proposar i modificar les propostes que es puguin portar a consideració de la ciutadania.
- Introduirem en els plans de formació del personal de l’ajuntament formació sobre actituds
lingüístiques i gestió del multilingüisme des
del punt de vista de la normalització del català, que també s’ha d’oferir a entitats o a altres
institucions.
- Donarem suport a la iniciativa de l’Associació
Cultural Deixebles de Sant Feliu de permetre
que els torellonencs i les torellonenques puguin decidir, a través d’una consulta popular
convocada i organitzada per l’Ajuntament de
Torelló, si prefereixen que la segona festa local
del municipi sigui el divendres de Carnaval o
bé el dilluns de Rocaprevera.
- Apostarem per a limitar els sous dels regidors i
regidores, per a fer una declaració d’interessos
dels regidors i regidores no només en el moment d’acceptar el càrrec, sinó també en el de
deixar-lo i per a la presentació de la declaració
de renda anual per part dels regidors i regidores a intervenció, que igualment quedarà al registre d’interessos sota custòdia de secretaria.
Apostarem per a fer públiques totes les dades
que fan referència als ingressos dels regidors
i regidores i dels grups municipals, al web de
l’ajuntament
- Proposarem que els partits polítics representats en el plenari, presentin anualment a secretaria o intervenció la declaració anual de
despeses i ingressos del seu partit. Així mateix, apostem per a fer públics els crèdits, en
cas que en sol·licitin, a entitats financeres per
part dels partits polítics amb representació a
l’Ajuntament. Apostem també per a la limitació
de la despesa de propaganda per partit polític
durant el període electoral a un euro per persona inscrita al cens electoral municipal.

- Garantirem un model d’administració local que
respongui a la diversitat i pluralitat present al
nostre poble. Vetllarem perquè cap ciutadà
pugui sentir-se exclòs a l’hora de tractar amb
l’ajuntament quan, per exemple, ompli un formulari, interactuï al registre, faci una consulta
al web o vegi una publicitat oficial. Al costat
de models més tradicionals com ara són les
famílies nuclears o les parelles heterosexuals,
també contemplarem aquelles que responen a
d’altres realitats.
- Potenciarem els sistemes d’informació dels
serveis socials per a contribuir la unificació, la
simplificació i l’agilització en la recollida de dades. Potenciarem el marge d’autonomia local
dels servies socials, per a que s’orienti en la
millora i l’adaptació dels serveis socials a les
característiques del municipi i a la població, i
permeti la creació de respostes innovadores a
les necessitats locals específiques.
- Adaptarem les ratios a l’encàrrec actual dels
Serveis Socials i de Benestar, a les característiques del municipi i vetllarem per al seu compliment.
- Vetllarem per al correcte funcionament dels
serveis socials municipals, garantint les substitucions i la conciliació familiar del personal
que hi treballa.
- Promourem un Consell de Benestar Social
amb caràcter vinculant, capacitat resolutiva i
de gestió, com a mecanisme de control democràtic de l’acció municipal en serveis socials.
- Potenciarem el paper de Ràdio Ona com a eina
de participació i dinamització social i cultural.

(tornar a l’índex)
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8
UN
POBLE
RESPONSABLE

ENS IMAGINEM UNA POLICIA LOCAL
AL COSTAT DE LES PERSONES.

Volem una policia local de proximitat, que treballi al costat de la
gent per a garantir els drets i la seguretat de totes les persones
que vivim a Torelló.
És possible amb un canvi de model, racionalitzant el sistema
actual, fent que hi hagi una major coordinació entre els diferents
recursos, augmentant la presència dels agents al carrer i fent
que el Consell de Seguretat Ciutadana i Mobilitat sigui un òrgan
de participació real i efectiva.
Ja és hora de posar en valor de posar en valor la prevenció i la
mediació i, per això, començarem aquest canvi de model alhora
que abordarem i resoldrem el conflicte laboral que hi a al servei.
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- Fomentarem que l’Ajuntament de Torelló treballi amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular, i impulsarem polítiques de
lluita i denúncia del frau fiscal.
- Fomentarem una depesa pública austera -entesa com el màxim aprofitament dels recursos
comuns- i acabarem amb la despesa associada a grans projectes sense cap tipus de rendibilitat econòmica o social.
- Impulsarem la municipalització dels serveis
públics, i ho farem a través de la lògica de concertació público-cooperativa-comunitària.
- Prioritzarem, en la política de contractació de
l’ajuntament, les empreses cooperatives i establirem criteris i condicions referents als drets
laborals –com la lluita contra la temporalitat
demanant compromisos per a l’estabilitat– a
l’hora d’adjudicar les contractacions, tenint
en compte també l’aspecte territorial, d’acord
amb les limitacions legislatives existents.
- Exigirem i verificarem que tota comunicació
oral i escrita dirigida al públic per part de les
empreses concessionàries de serveis públics
municipals sigui en llengua catalana. Introduirem el requisit de llengua catalana a tots els
contractes municipals (abastant no només el
servei contractat, sinó a tota la documentació
generada, a les factures emeses, etc.).
- Introduirem el requisit de llengua catalana a
tot el consum intern de l’ajuntament amb la
introducció del criteri de consumir productes
etiquetats i amb les instruccions d’ús i consum
en català.

Farem possible la contribució de la ciutadania davant de problemes que l’afecten, millorant-ne els temps de resposta i generant nous
espais de confiança per a comunicar les resolucions.
- Fomentarem, facilitarem i garantirem la participació ciutadana a través d’una aplicació electrònica allotjada en el nou portal municipal.
Reforçarem els processos participatius vinculants o consultius que es duguin a terme amb
una aplicació que en pugui facilitar la participació. Garantirem la fiabilitat de funcionament
de l’eina tant pel què fa al cens, com a la disponibilitat i la comprovació per part de tothom
qui ho desitgi dels recomptes obtinguts.
- Oferirem una jornada trimestral de conscienciació i sensibilització animal a les escoles.
L’educació és molt important per a explicar i
parlar de l’adopció responsable, i per a saber
que un animal no és una joguina.
- Crearem una Xarxa activa antirumors. Impulsarem i coordinarem, amb el teixit associatiu, una
xarxa que desmenteixi falsedats populistes i interessades envers determinats col·lectius de ciutadans i les contraresti amb arguments objectius.
- Revisarem i modificarem l’actual Ordenança
de convivència ciutadana a l’espai públic de
Torelló per tal que no discrimini a cap persona, especialment a persones dels col·lectius
més vulnerables. Impulsarem i participarem
en plans i programes especialitzats adreçats
a garantir els drets i deures de col·lectius amb
risc d’exclusió.

- Revisarem i modificarem l’actual Reglament
de participació ciutadana de Torelló.

- Elaborarem, participativament amb tots els
centres educatius i de formació no reglada, un
programa per a educar especialment la infància, però també la resta de la ciutadania, en
els valors de la igualtat, el respecte i la convivència, fomentada en la Cultura de la Pau i en
l’eradicació de la violència de gènere.

- Avançarem en la participació política i l’apoderament de la ciutadania aprofitant els avantatges que ofereixen les eines telemàtiques.

- Treballarem per l’apoderament dels i les més
joves i perquè coneguin les institucions polítiques i el seu funcionament. Afavorirem la

- Reformularem els diferents consells municipals de Torelló per a dotar-los de més contingut i capacitat de decisió.
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participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit de
decisió de Torelló i l’associacionisme juvenil,
fomentant l’organització i la mobilització del
subjecte polític, sovint oblidat, que conformen
els i les joves

- Donarem veu i suport a tots aquells col·lectius
i grups de joves que treballin per la reivindicació d’espais propis per tal de desenvolupar-hi
activitats, tant amb l’ús de l’espai públic com
amb la possibilitat de disposar d’espais autogestionats, llogats o municipals.

- Modificarem el Consistori Infantil, de manera
conjunta amb les escoles de Torelló, replantejant-lo com a Assemblea escolar (un espai de
formació en participació ciutadana) dotant-lo
de més competències i poder de decisió en la
política municipal.

- Crearem una Assemblea Juvenil similar a l’anterior i la dotarem de competències i poder
de decisió en la política municipal. Oferirem
cursos de formació per als alumnes de secundària que siguin membres de les Assemblees
Escolars dels seus centres educatius.
- Prepararem actuacions i campanyes que serveixin per a fomentar entre les famílies el prestigi dels centres i dels docents.
- Destinarem l’1% del pressupost municipal als
projectes del Fons Català de Cooperació entitat de la qual el nostre ajuntament es soci.

- Donarem suport a les iniciatives de Cooperació i Solidaritat que vagin encaminades a denunciar les injustícies econòmiques, socials,
nacionals i polítiques d’arreu del món i enfortir
els moviments populars que des dels diferents
països les combaten.

ecològic, social, i històric del Nord respecte al
Sud.

- Seguirem treballant per a l’acollida al municipi
de persones refugiades.

- Promocionarem les activitats de coneixement
entre les diferents comunitats culturals i religioses que conviuen al municipi.
- Impulsarem polítiques i accions per a visibilitzar i sensibilitzar la població sobre els drets
humans. Entre altres, promourem la commemoració de fets i situacions significatives:
· 27 de gener
Dia internacional en memòria de les víctimes de l’holocaust
· 8 de març
Dia de la dona treballadora
· 21 de març
Dia internacional per a l’eliminació de la discriminació racial
· 31 de març
diada per la visibilitat trans
· 8 d’abril
Dia internacional del poble gitano
· 26 d’abril
Dia internacional de la visibilització lèsbica
· 17 de maig
diada contra la LGTBI-fòbia
· 28 de juny
Dia internacional de l’orgull gai
· 17 de maig
Dia internacional contra l’homofòbia
· 23 de setembre
dia per la visibilitat bisexual i plurisexual
· 9 de novembre
Dia internacional contra el feixisme i l’antisemitisme
· 20 de novembre
Dia universal de la infància i Dia per la memòria transexual
· 25 de novembre
Dia en contra de la violència de gènere
· 1 de desembre
diada de la lluita contra el VIH-Sida
· 10 de desembre
Dia internacional dels drets humans

- Denunciarem les violacions dels Drets Humans que es fan des les empreses transnacionals catalanes i espanyoles i la seva actitud
imperialista als països del Sud, impulsant o donant suport a les campanyes existents. Farem
polítiques de solidaritat encaminades a abolir
el deute extern i a la reivindicació del deute
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