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1. Turisme 

Blanes ha d’esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme de 
valor  afegit  amb  una  oferta  diversificada  que  ens  permeti  assegurar  la 
sostenibilitat  econòmica,  social  i  ambiental  de  l’activitat  turística,  i  que 
contribueixi a fer conèixer a tot el món els trets que ens distingeixen com a 
porta de la Costa Brava.
La  nostra  opció:  un  turisme  sostenible,  de  qualitat,  diversificat  i 
destemporalitzat.  Un  model  de  desenvolupament  turístic  fonamentat  en  la 
innovació,  la  competitivitat  i  la  sostenibilitat  econòmica,  social,  cultural  i 
mediambiental.
Entenem la lluita per la qualitat i sostenibilitat com un servei més als turistes i 
visitants.  En aquest  sentit,  cal  que l'oferta  dels  serveis  turístics  als  visitants 
estigui  en consonància amb el  tipus de turista d’elevat valor afegit –que no 
necessàriament vol dir de luxe i d'alt poder adquisitiu– que volem atreure. 
Garantirem la  distribució  dels  beneficis  del  turisme  entre  tota  la  població  i 
vigilare  perquè  l'ocupació  que  es  creï  sigui  de  qualitat.  D’aquesta  manera,  
reforçarem el consens social sobre el sector.

Creiem  en  la  nostra  riquesa  cultural  i  natural  com  a  base  per  continuar 
desenvolupant un turisme de qualitat. El patrimoni cultural, urbanístic, natural i 
social  de  Blanes  és  un  factor  de  competitivitat  únic  i  singular  al  qual  hem 
d’atorgar el màxim valor per diferenciar la nostra oferta de la resta de ciutats 
competidores. La nostra oferta ha de parlar al visitant del territori i de la gent;  
ha de fer emissaris de la nostra identitat els turistes mitjançant la promoció dels 
trets i els valors que ens distingeixen, amb elements clau com el paisatge de 
mar, del riu, dels terrassans, els jardins, un passat industrial lligat a la població, 

barris que parlen de qui som... una ciutat oberta al vistant i orgullosa de la seva 
diversitat.

El model turístic  d'una ciutat com Blanes no el defineix només l'Ajuntament, 
però. És evident que, fixant unes línies politiques o d'altres es va cap a un model 
o  cap  a  un  altre.  Com  passa  a  molts  dels  capítols  d'aquest  programa  les 
interrelacions entre turisme i altres qüestions (planificació urbanísitca, fiscalitat, 
cultura, educació...) són evidents i manifestes. Ara bé, el que és eveident és que 
presentar-nos a unes eleccions per governar democràticament i  participativa 
l'ajuntament  de  Blanes  sense  contemplar  aïlladament  la  nostra  visió  i  les 
nostres propostes sobre un dels eixos econòmics essencials de Blanes, com el 
turisme, seria irresponsable i de poca consciència de qui som, on som i cap a on 
hem d'anar.

ERC,  però,  no  atribueix  al  turisme  un  efecte  salvador  de  l'economia  local. 
Contemplem  altres  eixos  i  dinàmiques  econòmiques  com  veurem.  Ara  bé, 
afirmem que Blanes ha d'acabar essent un destí turístic de primer ordre a la 
Costa Brava, a les comarques gironines, a Catalunya i a Europa. Ser al costat  
d'un dels destins turístics més rellevants en el  panorama nacional,  Lloret de 
Mar, ens obliga a pensar si hem de ser subsidiaris del plantejament en evolució 
que fan els nostres veïns, o si hem d'optar per ser un pol d'atracció amb plena 
consciència  dels  objectius  a assolir  i  dels  límits  autoimposats.  Optem per  la 
segona via: fixem objectius per consolidar un destí de forma versàtil i plural i 
obrim el ventall a opcions turístiques que s'adapten al que ha de ser una ciutat 
sostenible i en què el creixement econòmic i la vida qualitativament digna de la 
ciutadania siguin compatibles.
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Mesures: 

Elaborarem un projecte turístic responsable i diferenciat per al municipi a partir 
de  les potencialitats  naturals,  culturals,  patrimonials  i  econòmiques,  dins del 
marc  de  turisme  sostenible  i  de  proximitat:  respectuós  amb  el  territori, 
promotor de desenvolupament integral, amb tots els elements de singularitat 
possibles  del  municipi.  Generarem,  doncs,   opcions  turístiques  locals  i 
intermunicipals  que  facin  de  Blanes  un  pol  d'atracció  per  al  turisme  de 
proximitat.

Tirarem endavant, doncs, un pla turístic que obri el panorama d'oferta turística 
de Blanes a diferents tipus de turisme: turisme verd (explorar i obrir noves vies 
verdes),  turisme  cultural  (crear  noves  rute  històriques,  "Ruta  de  los 
Americanos",  potenciar  la  Ciutat  Esportiva,  per  exemple  com  a  seu  de 
celebracions  d'esdeveniments  musicals,  fires,  congressos...),  turisme  literari 
(aprofundir i fer coherent les rutes literàries existents i les que es podran crear),  
turisme esportiu (gestionar la Ciutat Esportiva de manera que esdevingui una 
referència i pol d'atracció de cites esportives, crear noves rutes BTT)

Potenciarem  un  model  de  desenvolupament  de  qualitat  i  de  promoció  del 
turisme implicant el sector privat i avançar així cap a models de gestió àgils i 
amb  capacitat  d’adaptació  vers  la  demanda,  en  què  les  decisions  i  el 
finançament siguin compartits pels diversos agents presents en el sector, tant 
públics com privats.

Col·laborarem  amb  la  resta  d’administracions  en  la  promoció  turística  del 
municipi com a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen.

Afavorirem  la  integració  dels  diversos  esdeveniments  locals,  com  ara  els 
mercats i  les  fires,  dins l’oferta  turística  del  municipi.  Els  mercats  i  les  fires 

actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat i  de qualitat.  
Caldrà, doncs, planificar els esdeveniments, tot millorant la programació anual 
d'activitats: fires, festes , mercats... recuperant el seu valor afegit turísitc. Blanes 
no pot renunciar a cap fira,  a cap nou mercat,  ni  pot continuar  programant 
aquesta mena d'esdeveniments sense afegir-hi una mirada turísitca.

Implementarem la xarxa de camins o vies verdes, antics traçats, com els camins 
de ronda, per donar altres possibilitats i models de desenvolupament turístic al 
municipi.

Crearem paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït 
als  equipaments  culturals  locals,  que  continguin  especialment  productes  de 
quilòmetre zero. 
Ens concentrarem en un model turístic que potenciï el turisme familiar, sènior, 
esportiu, familiar i cultural. Caldrà elaborar un Pla de Renovació de Destinacions 
Turístiques que incorpori també les màximes modalitats de Turisme Actiu, la 
qual cosa ens demana implementar els quilòmetres hàbils de camins verds que 
enganxin la Ruta del Tordera amb els camins de ronda que hem començat a 
recuperar.

Consensuarem  i  desenvoluparem  amb  els  operadors  turístics  les  fórmules 
específiques  per  aprofitar  el  nostre  patrimoni  i  els  trets  diferencials  com  a 
factor d’atracció i de complement de l’activitat turística tradicional; difondrem 
aquests paquets mitjançant els portals web municipals i els recursos TIC que 
crearem per  al  turisme,  així  com en els  portals  de  turisme comarcals,  de  la 
Diputació i de la Generalitat. Els oferirem a les agències de viatge, especialment 
dels països de la UE i de les potències emergents.

Convindrà una comercialització conjunta dels Jardins Botànics de Blanes: Mar i 
Murtra i Pinya de Rosa i conveni de col·laboració amb els de Santa Clotilde.
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Caldrà  incloure-hi  noves  modalitats  de  turisme actiu  i,  per  tant,  una millora 
evident   dels  camins  i  les  rutes  verdes,  sempre  respectant  i  protegint 
escrupulosament els espais de la Xarxa natura 2000.

Elaborarem un pla específic de millora del Carril bici inclòs a un Pla de Mobilitat  
integral de la ciutat que és imprescindible.
Confeccions de la proposta de turisme actiu: organització de competicions, de 
grans  esdeveniments  i  fires  a  la  Ciutat  Esportiva;  obrir  més  rutes  per  a 
caminants: Camí de Sant Jaume.

Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics  i  els negocis  complementaris 
estiguin donats d’alta com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la 
reputació del municipi. Volem donar resposta a la problemàtica dels habitatges 
d’ús turístic i garantir la convivència d’aquestes activitats amb els veïns del lloc 
on se situen.

Assegurarem que la part de la taxa turística que es queda al  municipi  sigui 
destinada a la formació de les persones que estan al servei del turisme, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat al servei.

Elaborarem  un  pla  integral  de  qualificació  i  reciclatge  de  les  persones 
treballadores i  professionals del  sector,  amb l’objectiu d’impulsar la formació 
contínua, establint vincles permanents entre escoles de turisme, sector privat i  
institucions  públiques  que,  mitjançant  plans  d’estudis  i  programes 
especialitzats de pràctiques permetin afavorir una ocupació laboral de qualitat i 
alt valor afegit.

Vetllarem per l’accessibilitat als recursos i serveis turístics amb la finalitat de fer 
de Blanes una destinació de qualitat i cohesió social.

Continuarem  impulsant  les  TIC  per  facilitar  la  informació  vinculada  als 
continguts turístics de Blanes abans, durant i després del viatge, mitjançant la 
millora contínua dels canals de comunicació i suport digitals, incentivant l’ús i el  
posicionament  del  sector  en  el  món  de  les  TIC  (especialment  en  pimes  i 
activitats  que interessi  promocionar)  com a eines amb grans avantatges de 
gestió,  promoció  i  comercialització.  En  aquest  sentit  caldrà  crear 
infraestructures més potents: un nou espai web turística, una app específica o 
genera una oficina turística virtual.

Segmentarem les polítiques de promoció turística perquè permetin captar nous 
perfils  de demanda menys sensibles al  preu i  més vinculats a la qualitat de 
l’oferta, mitjançant el desenvolupament de sistemes de gestió i monitorització 
de dades turístiques i l’anàlisi de dades massives (big data).

Afavorirem  el  desenvolupament  ordenat  i  amb  sentit  estratègic  del  sector 
turístic  i  del  conjunt  de  les  seves  empreses  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. En aquest sentit, 
apostem per l'augment de places hoteleres i de restauració en temporada baixa 
per tal que els nous models turístics tinguin opcions de pernoctació i serveis 
suficients. Aquest aspecte és essencial per tal de garantir la implementació de 
les polítiques de diversificació turística que ens proposem dur a terme aquesta 
legislatura. Caldrà negociar amb propietaris perquè obrin les seves instal·lacions 
en  aquests  mesos  o  bé  buscar  l'ampliació  de  l'oferta,  impulsarem una nova 
governança que generi complicitats entre societat, institucions i món privat.

Promourem un pla integral de modernització de les infraestructures d’acollida 
turística que promogui la desconcentració i diversificació territorial de l’activitat 
turística,  amb l’objectiu de repartir millor la pressió dels fluxos turístics i  els  
beneficis  de  l’activitat  turística  al  territori. Prioritzarem la  rehabilitació  o  la 
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substitució d’allotjaments turístics per davant de la nova creació, especialment 
en  zones  poc  o  gens  urbanitzades,  per  reconvertir,  per  exemple,  les 
destinacions turístiques més antigues que comencen a presentar importants 
evidències d’obsolescència turística i per propiciar un rejoveniment de l'entorn 
de la zona de Els Pins, o bé la reestructuració i millora del Passeig marítim. 
Vetllarem per la qualitat de vida dels residents,  la qualitat de l’ocupació i  la 
gestió dels impactes socials, culturals i mediambientals de l’activitat turística. 

Buscarem la màxima coordinació amb Cultura per tal d'afrontar els reptes que 
se'ns presenten aquesta legislatura.  L'any 2020 celebrarem els 50 anys dels 
Focs: 

a.  Caldrà una millora i revisió del plantejament actual dels Focs de Blanes
b.  Museu  dels  Focs  de  Catalunya  centre  d'interpretació  dels  focs  artificials 
preparat per a les visites escolars.
c.  Creació d'una jornada professional anual.
d.  Nova  tècnica  audiovisual  per  a  la  visualització  dels  Focs  artificals  durant 
l'hivern.
e.  Fixació de les dates del concurs de forma anticipada.
f.   Una nova i millor comercialització de l'oferta de Focs.

Serà imprescindible aconseguir un equilibri que permeti la residència digna amb 
la generació de riquesa des del sector de forma sostenible tot fent costat a la 
seguretat i el civisme i perseguint el vandalisme. Garantirem l'oci nocturn segur,  
compatible  amb la  residència  habitual  del  veïnatge.  Hi  dedicarem part  dels 
diners destinats al Turisme.

Millorarem la dotació de la Ciutat Esportiva perquè s'hi puguin fer concerts i  
esdeveniments culturals de gran format.

Aprofundirem a millorar l'oferta de fires, certàmens i trobades des de l'àrea de 
promoció econòmica:  Setmana de la Poesia,  miradors de la Costa Brava, Fira 
d'equipament esportiu per a un turisme actiu, "Blanes la porta al mar".

Potenciarem  Blanes  com  a  marca  turística  "Pet  Friendly".  La  gestió  de  la 
presència humana i animal, ja siguin domèstics o fauna salvatge ha de ser un 
objectiu prioritari de la nova regidoria. Fer que Blanes sigui una ciutat amable 
amb els tots els animals farà de la marca turística "Blanes" un referent per a un 
turisme civilitzat i familiar.

2. Comerç 

Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que 
ajuda a fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials,  
perquè  se  situa  en  la  proximitat  de  la  gent,  dona  servei  i  respon  a  les 
necessitats  de la població;  s’implica en la ciutat i  el  seu entorn;  fomenta les 
xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a 
l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera 
més ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i 
la promoció econòmica i social; cohesiona socialment el territori i actua en un 
món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit aquesta aparent 
contradicció.

D’altra  banda,  el  model  comercial  ha  de  ser  un  canal  de  comercialització 
permanent  de  la  producció  de  béns  i  serveis  autòctons,  no  només  de  la 
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producció agroalimentària de proximitat,  sinó també de les manufactures de 
qualitat elaborades a casa nostra, quan sigui el cas.

Hem de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els 
nostres  barris,  pobles  i  ciutats,  els  faci  segurs,  integradors  i  sostenibles, 
dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i cíviques del municipi.

El model comercial blanenc 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 que els ciutadans 
disposin d’uns serveis comercials eficients.

Avui en dia és especialment important,  per la potencialitat del comerç urbà, 
donar suport a les empreses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis 
amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de productes...) 
i en la generació d’experiències per als consumidors. La cooperació apareix com 
a instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç independent, 
aconseguint  economies  d’escala  en  l’àmbit  sectorial  (compres, 
subministraments,  promocions,  marques,  etc.)  i  en  el  territorial  (serveis  als 
compradors i compradores, promocions, etc.).

Mesures: 

Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per 
afavorir  la  dinamització  i  la  vitalitat  del  municipi.  Incentivarem  el  jove 
emprenedor agilitzant permisos i proporcionant ajuts en funció de l'interès de la 
proposta que complementi  l'oferta  comercial  a Blanes o bé  també ajudant  i 
assessorant en un estudi previ de mercat.

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

Garantirem  la  definició  d’un  model  comercial  estratègic  per  a  Blanes,  que 
identifiqui i potenciï els eixos comercials, l’articulació de l’oferta municipal en el 
context del territori al qual  dona servei i  l’abastiment de les noves àrees de 
creixement urbà en el mateix terme municipal,  com per exemple el nou barri 
Costa Brava.

Assegurarem que, en la definició de les trames urbanes consolidades de Blanes, 
pel  que fa a la planificació d’implantació comercial,  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  diversitat  de formats  comercials  a 
cada territori.

Impulsarem  l’aplicació  de  noves  formes  de  gestió  dels  centres  comercials 
urbans que permetin superar les limitacions del model actual de dinamització 
comercial i consolidin la concertació pública i privada, mitjançant l’impuls de les 
comunitats  de  cooperació  econòmica  urbana,  a  semblança  dels  BID 
anglosaxons,  com  a  comunitats  de  gestió  comuna  d’activitats  econòmiques 
mixtes.

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

Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, 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.
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Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir 
canals  de  comercialització  dels  productes  blanencs  i  de  la  comarca.Tenim 
productes de qualitat en el món agrícola i pesquer que han de tenir un valor 
afegit: el peix, la gamba, les verdures i fruites... En aquest sentit promourem la 
demanda  i  la  comercialització  de  productes  agraris,  derivats  de  la  pesca  i 
manufacturers autòctons mitjançant els comerços locals, i desenvolupament de 
la cultura de l’ecogastronomia (slow food).

Mantindrem l’actual model d’horaris comercials, evitant-ne la liberalització total.

Estimularem el comerç local i de proximitat a la ciutat.

Estimularem el comerç mutu entre botiguers.

Potenciarem  el  suport  municipal  a  les  Ass.  de  Veïns  que  participin  de  la 
dinamització  comercial  dels  seus  barris,  per  exemple  facilitant  espais  o 
assessorament o ajut al comerciant que vulgui posar informació als barris o en 
general a tot el municipi, ja sigui amb panells o altres mecanismes digitals per 
facilitar a la població i als visitants del teixit comercial del poble. 

Reafirmarem els mercats que tenim i farem suport als nous. Propiciarem que el 
canvi  de  nom  d'un  comerç,  ja  sigui  per  herència  o  traspàs,  sigui  ràpid  i  
econòmic. 

3. Administració local i societat de la informació 

Blanes és una de les grans ciutats de la demarcació de Girona i la més poblada 
de  La  Selva.  Avui  una  societat  complexa  com  aquesta  demana  una 
administració àgil i eficaç en què la comunicació flueixi i arribi a la ciutadania de 
forma plural i  a través de diverses vies. Per tot això ERC de Blanes planteja 
mesures que aborden aquest aspecte polític essencial per aconseguir el canvi 
que desitgem per a la nostra Vila.

Ens ocuparem que Blanes esdevingui un referent en el desenvolupament de la 
innovació, tant tecnològica com social, que permeti augmentar l’apoderament 
de  la  ciutadania  i  la  seva  qualitat  de  vida,  millori  la  competitivitat  de  les 
empreses  i  afavoreixi  la  qualitat  dels  serveis  i  l’eficiència  de  l'administració 
pública. Un model que situï la ciutadania al centre del cercle de la innovació.

Blanes ha de ser una ciutat intel·ligent feta de ciutadania apoderada.

Les  smart  cities  o  ciutats  intel·ligents  són  el  resultat  de  la  necessitat  cada 
vegada  més  important  d’orientar  les  nostres  vides  cap  a  la  sostenibilitat. 
Aquestes  ciutats  poden  definir-se  com  a  ciutats  del  coneixement,  digitals, 
cibernètiques  o  ecològiques.  Els  països,  ciutats  i  pobles  intel·ligents  se 
serveixen  d’infraestructures,  innovació  i  tecnologia  per  reduir  el  consum 
energètic i l’emissió de carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans  en  altres  aspectes,  com  pot  ser  la  seguretat  o  el  transport  amb 
serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir que són ciutats o 
pobles que han desenvolupat un sistema de sistemes que funcionen de manera 
conjunta.

Apostem  perquè  aquests  sistemes,  infraestructures,  innovació  i  tecnologies 
estiguin primer al  servei  dels ciutadans i  seguidament de la nostra Vila.  Les 
smart cities només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim 
com a ciutadania. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al servei dels 
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projectes de ciutat.

Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més 
oberta i transparent i que utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, 
aprofitant  la  capacitat  que  ofereixen  els  canals  digitals  per  millorar  la 
transparència  en  la  gestió  i  fomentar  la  innovació  en  els  processos  de 
comunicació bidireccional ciutadà / administració.

Mesures: 

Propiciarem que els treballadors puguin tenir mobilitat interna cada cert temps 
per tal que el cos de treballadors i treballadores municipal es capilaritzi.

Afavorirem la  formació  contínua  dels  treballadors  per  mitjà  de  beques  que 
ajudin  a  la  millora  de  la  seva  formació  i,  per  tant,  de  les  seves  capacitats 
professionals.

La tecnologia ha de permetre també que inaugurem una oficina de l’ajuntament 
als barris més perifèrics. Aproparem el servei a la ciutadania.

Crearem línies de treball específiques en l’àmbit d'iniciar determinadament la 
reconversió  de  Blanes  en  una  ciutat  intel·ligent  (smart  city)  que  es  fixi  en 
aspectes com els següents: transport i mobilitat intel·ligent, sistemes de residus 
i  tractament  d’aigues,  educació  intel·ligent,  emergències  intel·ligents, 
sostenibilitat  intel·ligent,  subministraments  d’aigua,  llum  i  gas  intel·ligents  i 
participació ciutadana intel·ligent.

Aprofundirem  en  una  administració  electrònica  i,  per  tant,  continuarem 
desenvolupant-ne la implantació 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.

Donarem  una  informació  completa,  clara  i  entenedora  dels  tràmits  a  la 
ciutadania.

Promourem  les  competències  digitals  de  la  ciutadania,  perquè  es  pugui 
desenvolupar en el terreny personal i professional.

Promocionarem  iniciatives  empresarials  des  de  l’Ajuntament  per  ampliar 
l'economia  industrial  també  en  una  economia  del  coneixement.  Impulsarem 
plans locals d’innovació.

Impulsarem els programes de formació, amb més implicació pública i privada en 
el disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un 
nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini.

Impulsarem  les  acreditacions  TIC  (Tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació) de la Generalitat de Catalunya –les ACTIC– per uniformitzar els 
nivells de competències de la ciutadania. Sol·licitarem l’ACTIC als processos de 
selecció del mateix ajuntament.

Modernitzarem les TIC als consistoris, aprofitant-les per aconseguir un estalvi 
econòmic important i més simplificació administrativa.

Reduirem els costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra agregada.

Fomentarem l’ús de les TIC 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.
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Impulsarem  un  pla  de  seguretat  TIC  a  l’Ajuntament.  Aprofitarem  els 
coneixements i l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (CESICAT).

Garantirem a tota la població l’accés a internet, fins i tot als llocs més allunyats 
dels centres urbans, mitjançant un pla local d'accés a internet. Potenciarem les 
xarxes socials i en crearem de noves.

4. Participació ciutadana 

Una ciutadania apoderada i participativa en els afers municipals.

Farem ús de la Llei de Consultes del Parlament de Catalunya per convocar a la 
ciutadania per tal que prengui decisions respecte a les qüestions més rellevants 
per al futur de la vila.  Tenim l'eina legal que pot acostar l'administració a la  
ciutadania. 

Reestructurarem  i  ordenarem  totes  les  corporacions  i  organismes  en  què 
l'Ajuntament es troba representat, impulsant-hi la participació de tots els grups 
municipals en aquestes altres formes jurídiques. 

Destinarem la sala de plens a mantenir un contacte directe i periòdic amb els 
ciutadans  que  reclamin  ser  atesos  a  través  d'una  sessió  de  control 
extraordinària que exigirà de l'assistència dels regidors que es responsabilitzen 
de l'àmbit de les preguntes proposades pels ciutadans. 

Respectarem la llei vigent per tal que el ple ordinari mensual es faci servir per a 
qüestions relatives a l'interès de la ciutat dins del marc competencial actual. Si 
cap grup municipal, o el mateix alcalde o cap altra entitat, vol fer algun tipus de 
moció o declaració institucional  es farà  fora del  ple  ordinari  mensual.  Per  a 
aquest motiu hi haurà un mínim de dos plens extraordinaris anuals. Igualment, 
es farà un ple extraordinari  que es podrà dividir  en diverses sessions per a 
l'elaboració dels pressupostos anuals.  Les sessions extraordinàries a què ens 
referim, per descomptat, no donaran dret a cap remuneració extraordinària als 
regidors.

4.1 Mitjans de comunicació públics 

A diferència de la majoria de pobles del nostre entorn, a Blanes actualment els 
mitjans  de  comunicació  públics  estan  molt  lluny  de  complir  amb  les  seves 
funcions. Calen espais que reflexin la vida pública del poble on els ciutadans 
trobin  informació  veraç  per  poder  prendre  les  seves  pròpies  decisions  (tan 
important en democràcia), i se sentin partíceps del progrés de la vila de Blanes. 
Els  mitjans  de  comunicació  públics  sempre  han  actuat  com un  element  de 
cohesió social, si volem un Blanes millor i de tots, on ningú quedi al marge, els 
hem de recuperar. 

Mesures:  

Implementarem  els  serveis  de  la  Ràdio  i  la  Televisió  públiques  de  Blanes 
assumint els recursos materials i humans actualment disponibles i millorant-los 
per a un servei idoni.

Promourem  la  creació  d’un  diari  digital,  públic  i  independent  d’interessos 
econòmics i polítics, dedicat especialment a la informació d’àmbit local de la vila  
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de Blanes,  que garanteixi  el  dret a la informació veraç de tots els blanencs, 
promovent l’interès i la participació en la vida pública del poble.

5. Drets dels animals: blanes una ciutat amable amb els animals i 

exigent en la responsabilitat dels seus propietaris per la 

convivència cívica 

Blanes, com la majoria de municipis del nostre país està mancat d’una política 
pública real en protecció animal. Es tracta d'una obligació moral i, alhora, d'una 
oportunitat en molts àmbits que es pugui aprofitar aquesta branca del Dret per 
incloure-la a l’agenda política de la nostra Vila no només per als éssers vius que 
cohabiten amb nosaltres al territori sinó com a deferència cap als nostres veïns 
que s’estimen els animals.

Promourem  polítiques  municipals  que  mirin  pel  benestar  dels  animals  i 
aconseguirem treballar i caminar cap a una societat més sensible, responsable i 
respectuosa, la qual cosa repercutirà positivament en la salut i en la vida de les 
persones. En definitiva, una comunitat que els respecta, els estima, els acull i els 
integra esdevé una societat més completa, sensible i cohesionada.

Mesures: 

Durem  a  terme  una  campanya  Municipal  de  Sensibilització  Ciutadana, 
Microxipatge, Cens (gratuït) i “Esterilització” en la línia ja iniciada al municipi i 

aprofundint i millorant tant l'abast en la quantitat d'animals afectats com en la 
qualitat del serveis.

Promocionarem Blanes com una vila Pet-Friendly, la qual cosa atraurà  turisme 
de qualitat i responsable.

Estudiarem amb rigor, les opcions per habilitar un espai de platja per a gossos, 
essent molts estrictes en la cura de la fauna i la flora salvatge en les àrees de 
protecció natural del nostre terme municipal.

Millorarem  els  pipicans  existents  en  l’actualitat,  entre  d’altres  aspectes, 
facilitant l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

Modificarem l’Ordenança Municipal  de 2009,  de Control,  Tinença i  Protecció 
dels  animals  de  Blanes  incrementant-hi  els  drets  dels  animals i  dotant  dels 
recursos necessaris als agents implicats per tal de garantir-ne l'efectivitat.

Elaborarem programes transversals i interdepartamentals dins de l'ajuntament 
coordinats per una regidora que es dedicarà totalment o en part, en l'àmbit de 
les seves responsabilitats,  al benestar animal. Així mateix, crearem la figura del 
tècnic coordinador específic de benestar animal, amb les funcions de coordinar 
totes les actuacions.

Promocionarem la transversalitat dels drets dels animals establint programes 
de  col·laboració  entre  diverses  regidories  que  estan  afectades  per  la 
transversalitat  d'aquest  tema:  educació,  seguretat  ciutadana,  salut  pública, 
esport i cultura, turisme. 

Tindrem  en  compte  les  associacions  i  el  voluntariat  animalista  i  hi  ens 
coordinarem.
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Educarem  per  a  la  convivència  entre  persones  i  animals,  vinculant  tallers,  
activitats o campanyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació 
amb especial incidència als centres educatius.

Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de 
la ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s’exposin els avantatges 
i beneficis que se n’obtenen. Caldrà socialitzar la necessitat de l’adopció, el no 
abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.

Exigirem una tinença responsable d’animals i farem campanyes de propaganda 
en aquest sentit.

Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus 
reduïts.

Vetllarem pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda d’animals i 
nuclis zoològics.

Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació 
sobre malalties...).

Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc.,  derivades 
de la presència d’un animal casa amb informació contrastada.

Disposarem d’un protocol d’actuació en casos d’accidents de trànsit  quan hi 
hagi un animal involucrat.

No permetrem la donació d’animals a fires o altres esdeveniments festius.

Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís si s’escau dels 
gossos que viuen en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament.

Prohibirem la mendicitat amb animals, inclòs l’ús d’aquest com a reclam per a 
turistes, nens, etc.

Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions 
i l’ús respectuós de l’espai públic.

Establirem convenis amb associacions protectores animalistes 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.

Disposarem 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.

Considerarem 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.

Aplicarem el sacrifici zero sense moratòries a Blanes i només el permetrem en 
casos excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal.

Formarem els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i la 
gestió de casos de recollida, accidents i maltractaments.
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Colònies de gats 

Treballarem  per  gestionar  adequadament  el  manteniment  de  les  colònies 
controlades de gats existents

Dignificarem els espais amb senyalitzacions i,  si s’escau, amb casetes refugi i 
dispensadores d’aliment i aigua.

Establirem un pressupost de mínims destinat a la gestió d’animals abandonats i 
colònies controlades de gats.

Emprarem  mètodes  no  agressius  (colomars,  anticonceptius...)  per  a  les  aus. 
Controlarem la reproducció i la població de les aus mitjançant l’ús de menjar 
amb anticonceptiu incorporat, l’accés a colomars on es puguin retirar els ous i la 
prohibició d’alimentar-los fora dels llocs ja establerts i habilitats per a aquest ús.

Convivència humans i animals

Farem un acompanyament a les persones que alimenten animals del carrer o 
recullen individus malalts assessorant-los i fent-los un acompanyament per tal 
que, en aquests casos, prioritzin l’efectivitat de les actuacions municipals per 
sobre de les individuals encara que siguin ben intencionades.

Crearem  un  programa  específic  municipal  d’ajuda  per  a  persones  en  una 
situació temporal o permanent que els impedeix garantir la cura adequada dels 
seus animals de família.

Impulsarem campanyes entre els propietaris d’animals,  especialment entre la 
gent gran, del que pot suposar.

Col·laborarem amb els  professionals  veterinaris per ajudar les persones amb 
pocs recursos mitjançant campanyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes, 
segons els recursos de cada persona, i gratuïtes per a les associacions.

Treballarem  col·lectivament  amb  la  ciutadania  per  implementar  activitats 
alternatives a les que causen patimenti/o mort d’animals.

6. Ocupació 

Farem  que  Blanes  sigui  una  Vila  de  treball  digne.  Com  a  municipi  de  la 
República a què aspirem, Blanes s’ha de bastir d'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.

Dipositarem la major part de les nostres energies en aquest sentit a fer real el  
projecte d'un clúster tèxtil d'empreses innovadores i productores tant de nous 
teixits  (com  els  teixits  intel·ligents)  com  d'altres  aspectes  relacionats  amb 
aquest sectot (disseny, moda, distribució, maquinària, etc.). Aquest nou entorn 
industrial s'acompanyarà d'un potent entorn educatiu, de formació professional, 
de formació superior i dinvestigació. Aquest projecte ha de ser el motor que 
obri  l'oportunitat  laboral  als  sectors  socials  més  desfavorits:  joves,  dones, 
aturats d'edat avançada.
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Treballarem per una formació integral que tendeixi a una ocupació, reglada i 
contínua de treballadors.

Crearem en aquell espau un institut tècnic.   

Proposarem que les dues plantas d'oficines de Nylstar serveixin per fer oficines 
de Coworking per a nous emprenedors i starups.

El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha de facilitar el naixement de 
projectes  emprenedors  i  la  seva  consolidació.  Projectes  dinàmics  per  a 
l'economia com el que proposem per a la Safa provocaran un alta inversió en 
recerca, desenvolupament i innovació, pilars de la creació d'ocupació a Blanes.  
Un model de canvi. Un model d'èxit. 

Així mateix, afavorirem i enfortirem la creació d’espais de treball col·laboratiu 
per  aprofitar  les  sinergies  locals  i  impulsar  projectes  que  reverteixin  en  el 
territori.

Impuls a l’economia social, tercer sector i cooperatives, com a motor de
transformació del model econòmic cap a un model més responsable, sostenible i 
basat en les persones. 

S’impulsarà  de  forma  preferent  l’economia  social,  el  tercer  sector  i  les 
cooperatives, perquè sigui el motor de transformació del model econòmic cap a 
un model més responsable, sostenible i basat en les persones. Per consolidar 
aquesta transformació, també s’impulsarà la cultura d’empresa social entre el 
conjunt  del  teixit  empresarial,  incentivant  comportaments  socialment 
responsables i no exclusivament d’obtenció de beneficis empresarials.

És  necessària  la  incorporació  de  criteris  socials  a  les  empreses,  públiques  i 
privades,  així  com  a  l’administració  local.  L'ajuntament  ha  de  liderar  la 
incorporació de criteris socials en el teixit empresarial i vetllarà per tal que 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 
treballadora  del  nostre  municipi,  hem  de  donar  exemple  exigint-ho  a  les 
empreses que treballin per a l’administració local.

Treballarem les polítiques  actives  en l’àmbit  municipal  de  forma transversal 
entre les àrees municipals (Promoció Econòmica, Serveis Socials, Ensenyament, 
etc.).  En  l’àmbit  local,  cal  aprofitar  el  coneixement  que  tenim  dels  nostres 
recursos i de les nostres persones.
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Per implementar un pacte local per a l’ocupació, es proposa, en primer terme, la  
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, assemblees de persones a l’atur, etc. En el marc de 
la taula per a l’ocupació, es proposaran 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).

Les meses locals d’ocupació, en l’àmbit municipal, són un molt bon instrument 
per  fer  xarxa  amb  les  empreses  locals.  El  diàleg  i  la  posada  en  comú  de 
problemàtiques o necessitats és el primer pas per trobar solucions a situacions 

que  sovint  són  comunes  a  moltes  d’elles.  Aquestes  meses  també  serveixen 
perquè les empreses reconeguin l’Ajuntament com un interlocutor vàlid en el 
seu  dia  a  dia  i  l’Ajuntament  pugui  reduir  l’atur  local  o  intentar  millorar  les 
condicions  de  les  persones  que  treballen  al  seu  municipi,  també  de  forma 
transversal (accessos, formació, etc.).

Mesures: 

Garantirem l’orientació intensiva en les polítiques d’ocupació com a instrument 
per empoderar les persones en un mercat de treball complex i  alhora farem 
eficient la inversió en formació ocupacional.

El plans locals d’ocupació han de ser una eina adreçada als col·lectius de més 
difícil inserció laboral i no una eina per cobrir necessitats 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.

Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives 
d’ocupació.  Adaptarem  la  formació  a  la  realitat  del  teixit  productiu  local,  
mitjançant la prospecció d’empreses i el coneixement del teixit productiu.

Coneixerem  les  competències  de  les  persones  aturades  amb  l’objectiu  de 
millorar  la  seva  ocupabilitat  i  procurar  l’encaix  amb  les  necessitats  de  les 
empreses.

Detectarem  les  necessitats  formatives  de  les  persones  i  les  empreses  per 
millorar l’ocupabilitat en el nostre territori elaborant programes conjunts.
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Promourem 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.).

Detectarem del 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’acompanyament necessari per a la seva inserció sociolaboral.

Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb 
una atenció especial als col·lectius 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.

Establirem  una  borsa  de  treball  municipal  d’accés  fàcil  –operativa 
telemàticament– a què puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació, en 
coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per conèixer 
les necessitats del teixit empresarial.

Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències 
necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals.

Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.

Promourem  la  contractació  responsable,  tant  a  l’Ajuntament  (fomentant  la 
participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de 
treball)  com  al  teixit  empresarial  i  comercial  de  Blanes,  amb  possibles 
bonificacions fiscals.

Establirem  ajudes  a  la  contractació,  afavorint  les  empreses  que  facin 
contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral.

Establirem punts on informar i  assessorar en el  terreny tècnic i  financer les 
persones que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, 
així com d’autoocupació.

Col·laborarem  en  l’establiment  de  canals  de  comunicació  entre  els  centres 
educatius,  les empreses i  les administracions per ajustar l’oferta de formació 
professional a les necessitats locals del mercat de treball. En aquest sentit swrà 
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fonamental  el  projecte  que preveiem de revitalització  i  expansió  industrial  i 
empresarial al voltant dels terrenys de la Nylstar.

Durem a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances 
municipals.

Aprofitarem les instal·lacions i  infraestructures municipals en hores sense ús 
per a activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de 
persones aturades.

7. Educació 

Blanes: ciutat educadora

Blanes ha de bastir un projecte educatiu que garanteixi el dret a l’educació per 
a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social,  
ofereixi  una  educació  gratuïta  i  de  qualitat.  Un  nou  model  educatiu  i 
d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la 
inclusió educativa,  prioritzi  la millora  dels  resultats  educatius i  en el  qual  la 
Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat i en la competitivitat 
del sistema productiu. Creiem en el poder transformador de la societat que pot 
tenir  l’educació  per  crear  veritables  ciutadans  i  ciutadanes  de  la  República 
Catalana.

L’educació és una peça clau per al progrés de Blanes i de la seva ciutadania. I la  
qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir 
l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació.

El combat contra la segregació escolar ha de ser un objectiu de primer ordre en 
l’àmbit municipal. El nostre consisitori malgrat no tenir totes les competències 
en matèria educativa,  pot liderar una política que permeti  una escolarització 
equilibrada. Una estratègia absolutament necessària per millorar l’equitat i la 
qualitat educativa del conjunt de la població. 

Formació professional amb un efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat 
del  sistema productiu.  A Blanes,  cal un model de Formació Professional que 
consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, 
amb una  visió  estratègica  de  la  competitivitat  a  mig  i  llarg  termini  i  de  la  
cohesió social, integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació 
contínua.

Mesures: 

Implementarem progressivament al llarg del mandat les beques de transport i 
menjador  i  ajuts  en el  primer  cicle  de l’educació infantil  (0-3  anys)  i  en els  
ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin.

Desenvoluparem  projectes  comunitaris  que  afavoreixin  el  treball  educatiu 
d’entorn.

Una prioritat serà crear 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 titulació ni feina per facilitar-los la inserció al món del treball.
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Assumirem, des de l’administració local, a Blanes, un paper de lideratge polític 
respecte a la promoció del treball educatiu integrat dels agents que intervenen 
en el municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució 
sobre  la  qual  recaigui  l’educació.  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,  l’associacionisme  de 
l’educació en el lleure, etc., que permetin un treball educatiu d’entorn.

Potenciarem, ampliarem i dotarem econòmicament de forma suficient els plans 
educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les 
necessitats 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.

Implementarem  propostes  d’intervenció  proactives  en  la  lluita  contra 
l’absentisme escolar,  la desafecció i  l’abandonament.  L’absència de polítiques 
educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han contribuït  
a reduir els índexs en aquests àmbits.

Impulsarem 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 garantir 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.

Col·laborarem activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del 
municipi  en  la  cogestió  i  la  implementació  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.

Procurarem que l’administració potenciï la formació professional, creant centres 
específics  i  integrats d’FP,  universalitzant els  cicles formatius de grau mitjà, 
adaptant  l’oferta  dels  programes  de  formació  professional  adreçats  a  joves 
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 la línia de treball 
fixada al voltant dels terrenys de la Nylstar.
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Cooperarem 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.

Empenyerem 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; 
actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat 
laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida.

Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, 
cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no 
lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.

Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir  
a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA no 
poden ser vistes des de les administracions com unes entitats que es limiten a 
gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.

Articularem i  coordinarem la  disponibilitat  de  voluntariat  en  el  territori  per 
col·laborar  educativament en activitats  educatives complementàries com pot 
ser la coordinació del projecte perquè Blanes sigui una ciutat amable amb els 
animals.

Cercarem  prou  finançament  perquè  els  ajuntaments  puguem  donar  una 
resposta adequada a iniciatives educatives com són les escoles bressol.

Dissenyarem polítiques d’atenció als infants mitjançant els plans d’infància i els 
consells d’infants, així com amb xarxes d’escoles bressol amb serveis flexibles i 
complementaris, espais infantils de suport a les càrregues familiars i programes 
educatius,  lúdics,  culturals  i  esportius  per  als  infants:  espai  nadó,  espai  de 
lactància, espai família i espai de joc.

Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol i  
les  activitats  de  lleure.  Fixarem com a  prioritat  la  municipalització  d'aquest 
servei educatiu.

Potenciarem la  col·laboració  de  les  associacions  juvenils  de  l’educació  en  el  
lleure,  abordant  les  tres  potes  necessàries  perquè  puguin  funcionar 
correctament: reconeixement, finançament i espais.
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Ens adherirem i/o impulsarem l’Educació 360. L’Educació360. Educació a Temps 
Complet  és  un  projecte  que,  liderat  pel  govern  local,  busca  el  compromís 
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.

El català, llengua vertebradora d’una societat plurilingue.

Política lingüística 

Realitzarem un estudi sociolingüistic de Blanes que permeti actualitzar, si cal, el 
Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Blanes (aprovat el 
2005) o que fonamenti el que cal prefixar en un Pla estratègic per al català a 
Blanes.  

Elaborarem un pla estratègic per a la millora i la implementació de l’ús social del 
català  a  Blanes  (2019-2022)  que  tingui  dos  objectius  essencials:  facilitar 
(acostant al territori espais d'aprenentatge i docents a través del conveni amb 
el  CNPL)  i  incentivar  l'aprenentatge  de  ciutadania  no  catalanoparlant 
(mitjançant plans d'acció als barris que incloguin dinamització de l'ús). 

Impulsarem  decididament  el  procés  de  normalització  lingüística  des  de 
l'ajuntament tots els àmbits de la població. 

Plans d’actuació per la millora social del català en cadascuna de les regidories 
que tinguin un pla d’acció municipal: cultura, educació, comerç i turisme… 

Exemples:
a) Cinema en català als barris i als carrers a l’estiu.

b) Campanya de lectura de literatura en català a la biblioteca i a les escoles i  
instituts.
c) Campanya per a un ús comercial del català reivindicat: estímuls i beneficis 
fiscals per als comerços i/o establiments que implementin la presència i l’ús del 
català.
d)  Ajuts  per  als  centres  educatius  de  Blanes  que  presentin  un  projecte  de 
normalització als seus centres per a l’estímul de l’ús social de la llengua.
e)  Premis  d’incentivació  de  l’ús  social  del  català:  Persones  nouvingudes, 
persones  de  més  de  50  anys  que  hagin  après  el  català  en  l’any,  persones 
col·laboradores  en  el  voluntariat  lingüístic,  empreses  que  implementin  la 
presència  del  català  al  seu  negoci,  entitats  que  incorporin  la  presència  i  la 
millora del català en les seves funcions. Vehiculats a través de el CNPL. 

Dins  del  Pla  de  Barris,  generarem un  equipament  municipal  als  barris  amb 
menys ús social del català perquè la ciutadania s´hi pugui formar sense haver 
de desplaçar-se, facilitant l'accés i la proximitat.

Informarem a les persones que obrin un negoci de les obligacions lingüístiques 
que tenen, i vetllarem pel seu compliment, posant sempre a l'abast d'empreses i 
particulars els mitjans disponibles. En aquest sentit, al Consell participatiu que 
es creï insistirem a resoldre aquests eixos:  foment del  català entre persones 
nouvingudes (Grup d’Immigració) i al món socioeconòmic (Grup d’Empresa). 

Implicarem  en  l’elaboració  i  execució  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 actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització lingüística en el 
seu àmbit d’actuació.
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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 subcontractades per a la prestació de serveis de l’Ajuntament.

Informarem les empreses, en el moment que sol·licitin l’autorització d’obertura o 
la  notifiquin,  de  les  obligacions  lingüístiques  que  tenen,  com  també  dels 
organismes que les poden ajudar a resoldre tant el compliment de la legislació 
vigent com l’ús prioritari del català com a llengua de qualitat i modernitat.

Verificar, en el moment de la concessió de llicències i permisos, que realment es 
compleix la normativa.

Incorporarem clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, 
la signatura de convenis, els crèdits i els avals atorgats per l’Ajuntament. 

Sol·licitarem  la  tramitació  en  català  de  tots  els  processos  judicials  en  què 
prengui part l’Ajuntament.
 
Inclourem, a banda de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural,  
clàusules de normalització lingüística en els convenis amb les entitats i oferirem 
el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin.

Afavorirem 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.

8. Cultura 

Pel que fa al desenvolupament de la comunitat i  de la cohesió social,  farem 
suport   i  impulsarem  l'oferta  formativa  dels  ensenyaments  artístics 
especialment durant l'infancia i l'adolescència i la seva promoció posterior.

Garantirem una oferta formativa en l'àmbit del teatre + música + dansa + arts 
plàstiques i la literatura acompanyada d'un programa públic de beques.

Crearem un pla per dotar Blanes d'una xarxa d'equipaments de proximitat als 
barris  i  descentralitzarem determinades accions culturals assumint els  barris 
com a escenaris reals de pràctiques culturals.

Cal promoure que els agents culturals i  altres entitats i  col·lectius organitzin 
pràctiques  culturals  obertes  a  la  comunitat,  potenciant  la  diversitat,  la 
innovació,  la  regularitat  i  l'accessibilitat  per  tal  que la  població  del  municipi 
percebi el valor que tenen en el desenvolupament personal i comunitari i les 
incorpori els seus hàbits de vida.

Establirem  un  nou  marc  de  relació  amb  les  entitats  i  agents  culturals  del 
municipi.

Crearem una Taula d'Entitats com a evolució del Consell Municipal de Cultura.
Constituirem  una  taula  de  reflexió  sobre  determinades  festivitats  i 
programacions per tal de debatre la necessitat i conveniència d'adoptar un nou 
model de festa més basada en la participació ciutadana.

Establirem amb les entitats un diàleg més horitzontal i no tant vertical.

Cal  definir  noves  propostes  culturals  que  tinguin  com  a  protagonistes  els 
artistes i creadors locals. Crearem projectes culturals i artístics com MURS QUE 
PARLEN on es doni  visibilitat  a  la  creació artística;  així  com un concurs de 
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projectes  artístics  basats  en  l'educació,  la  participació  i  el  desenvolupament 
comunitari i altres circuits de difusió per a artistes i creadors locals.

Cal  adequar  i  millorar  les  instal·lacions,  revisant  el  paper  que  han  de 
desenvolupar  alguns  equipaments  d'acord  amb  els  nous  paradigmes  de  la 
cultura, les condicions d'ús de les infraestructures culturals del municipi, per tal 
que facilitin el desenvolupament eficient i satisfactori de les iniciatives culturals 
dels  agents  locals.  Crearem  un  pla  d'equipaments  que  permeti  al  municipi 
equiparar-se als standards d'equipaments segons tram de població definits al 
PEECCat.

Evidenciarem el  greu  dèficit  d'equipaments  culturals  que  pateix  el  municipi. 
Caldrà traçar un pla a uns quants anys vista  que permeti  estalir  necesitats, 
prioritats, terminis, per a la creació de nous espais per a la cultura i, sobretot,  
definir aquests nous espais d'acord amb els nous paradigmes socials, culturals, 
teconològics, etc.

Revisarem la política d'usos dels equipaments en diàleg i consens amb el teixit  
associatiu i els agents culturals del municipi.

Veiem la Biblioteca com a centre de divulgació del coneixement i com un àgora 
en què la societat  interrelaciona entre els seus membres i  els fets culturals,  
sobretot literaris, audivisuals i de comunicació.

Potenciarem  la  biblioteca  com  a  equipament  destinat  a  la  divulgació  del  
coneixement des del ciutadà per als ciutadans.

Treballarem conjuntament amb l'Àrea de Joventut per tal de donar nous i més 
usos a la Sala Jove i fer possible l'àmpliació horària en època d'exàmens com a  
sala d'estudi.

L'arxiu és un centre de conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural.  
Establirem  l'arxiu  com  l'òrgan  municipal  responsable  també  de  l'estudi 
conservació i difusió del patrimoni cultural municipal .

Cal portar a terme un pla de senyalització dels elements patrimonials basat en 
les NT. Codis QR, App, etc.

Apostarem  per  potenciar  el  model  Teatre  Costa  Brava  Sud  per  al  teatre 
municipal de Blanes. En aquest sentit impulsarem una programació basada en 
l'equilibri entre produccions professionals i entitats locals, així com reforçar la 
programació  per  a  un  públic  familiar  per  tal  d'afavorir  la  formació  de  nous 
públics.

Iniciarem un programa TEATRE AL CARRER en el qual la programació teatral 
trascendeixi les parets del teatre i es faci present a barris i carrers del municipi,  
coincidint o no amb activitats importants com Festa Major, festes de barris, etc.
A Blanes es fa evident any rere any que urgeix una promoció d'una oferta i  
programació cultural estable i garantir la continuitat de les programacions que 
necessàriament han d'estar basades en l'equilibri entre PROMOCIÓ, CREACIÓ I 
DIFUSIÓ per tal de consolidar una oferta cultural municipal que posi al ciutadà 
en el centre de les polítiques culturals.

Ens proposem per als propers quatre anys, la creació d'un pla d'acció cultural 
(PAC) per a la Vila de Blanes. Un PAC que té, sobretot, dos objectius:

*  Definir  un  marc  d’actuació  de  l’acció  cultural  en  l’àmbit  local  que  ajudi  a 
prendre decisions operatives congruents amb les estratègies generals.
*  Crear  el  màxim  grau  de  consens  entre  les  forces  polítiques  i  els  agents 
culturals del municipi.
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Finalment, cal assumir que l'ajuntament no comunica eficientment la cultura i 
això ens obligarà a millorar i molt la comunicació de les activitts culturals que és 
a la base d'incrementar la participació de la ciutadania en el fet cultural. Un dels 
objectius trasversals d'aquest programa és la consolidació i  l'increment de la 
participació  i  en  l'àmbit  cultural  això  esdevé  ja  una  urgència,  tant  en 
l'organització com en el format de les propostes culturals.   
La  cultura  caldrà  treballar-la  de  forma  transversal  amb  les  regidories  de 
turisme, educació, joventut i promoció de la ciutat.

9. Salut 

Des de l'ajuntament ens mantindrem vigilants i assistirem en la mesura de les 
nostres competències el sistema de salut per tal que vetlli pels drets i deures de 
les  persones  ateses  basats  en  els  valors  republicans,  promovent  l’atenció 
integral centrada en la persona amb un especial èmfasi sobre els col·lectius més 
vulnerables, les seves persones cuidadores i famílies.

Aquest sistema ha de ser públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu, ha 
d’aspirar a la màxima eficiència sense vulnerar els principis deontològics, ha de 
ser capaç de generar prosperitat i ser el motor d’una economia basada en el 
coneixement,  amb  transparència  i  retiment  de  comptes,  i  amb  la  garantia 
d’accés a tota la informació relativa al funcionament del Sistema Nacional de 
Salut. Ha d’establir mecanismes per superar el context de pressions estructurals 
i  el  marc  financer  de  la  Generalitat  i  ha  d’estar  fonamentat  en  la  provisió 
pública, optimitzant els recursos públics per garantir que totes les blanenques i 
els  blanencs  rebran  una  atenció  equitativa  en  l’accés,  però  també  en  els 
procediments, sigui quina sigui la seva ubicació territorial i la seva casuística 

socioeconòmica (ningú ha d’emmalaltir o morir per viure lluny de la ciutat o per 
haver de decidir entre comprar medicaments o aliments).

La Salut de Blanes, des de l’ajuntament, ha d’abordar-se, doncs,  integralment. 

Caldrà defensar i consolidar un model de sanitat públic i universal, de qualitat i 
gratuït.

Mesures: 

Recuperarem  la  figura  del  regidor  de  sanitat  o,  si  més  no,  una  regidoria 
compartida que coordinaria l'àrea de salut pública: sanitat, social, animals/medi 
ambient.

Enfortirem  la  comunicació  entre  l´Ajuntament,  els  centres  educatius  i  els 
centres sanitàris, per donar suport als programes de prevenció de la malaltia i  
promoció de la salut.

Augmentarem, la participació de la comunitat en la promoció de la salut.

Col·laborarem amb les múltiples associacions relacionades amb sanitat que hi 
ha a Blanes i durem a terme projectes en comú, decidits entre tots.

Farem un estudi de salut comunitària conjuntament amb salut pública  la qual 
cosa ens permetrà saber quin és l'estat actualitzat de Blanes respecte a salut 
comunitària i quines en són les necessitats per poder prioritzar les accions a 
treballar  en  aquest  vessant,  conjuntament  i  de  forma  colaborativa  amb  els 
diferents  actors  implicats: oficines  de  farmàcia,  associacions  i  entitats, 
professionals de la salut, etc.
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Caldrà  tenir  identificats  els  grups  de  risc  dexclusió  social,  per  disminuïr  la 
posibilitat d'aïllament social amb activitats i propostes encaminades a ells/elles, 
no només per visualitzar les necessitats sinó també les potencialitats

Promourem xerrades informatives detectant situacions de risc sociosanitari de 
la nostra població.

Apostarem per una educació en la salut, un moviment social que eduqui que la 
salut es fa dia a dia des de la vida quotidiana, tant amb plans de formació, com 
plans  de  sensiblització  de  pràctiques  saludables,  d’esport,  de  reeducació 
alimentària… buscant una comissió per la salut a Blanes que incorpori tots els 
agents directament vinculats.

Promourem la participació dels agents econòmics i socials i també dels espais 
comunitaris de lleure, en les intervencions que impliquin l’àmbit de la salut.
Difondrem des  dels  àmbits  responsables  una  informació  accessible  sobre  la 
manera  d’utilitzar  els  recursos  sanitaris  i  reforçar  l’educació  sanitària  com a 
potenciadora de l’autonomia personal.

Promocionarem l´activitat física i estils de vida saludables. Elaborar mapes d
´actius  de  salut  (persones,  entorn,  equipaments....  recursos  fonamentals  en 
salut comunitària),  tot potenciant els parcs de salut i  en garantirem la bona 
conservació. Elaborarem itineraris de salut, assenyalant caminades   i marcant-
les amb informació sobre la distància i la dificultat.

Corresponsabilitzarem i apoderarem la ciutadania en la cura de la seva salut i la 
qualitat de vida.

Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció 
de la salut, posant l’accent especialment en la gent jove, la gent gran, les dones 
i les persones nouvingudes.

Introduirem xerrades  amb dietistes,metges  especialistes,  tècnics  d´esports,... 
als mitjans de comunicació públics de l'ajuntament.

Territori cardioprotegit (DEA). Haurem de garantir la informació a la població i 
els visitants de Blanes d'on són col·locats els aparells i d'instruir a la població 
general en l'ús.

L’assistència  sanitària  a  Blanes,  en  col·laboració  amb  les  administracions 
corresponsables, ha d’aspirar a la màxima qualitat en els serveis professionals i 
en  les  infraestructures.  Blanes  no  es  pot  desentendre  de  traslladar  les 
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exigències de millora dels centres de salut primaris i hospitalaris allà on té veu i  
vot,  com  el  Consorci  de  Salut…  és  a  dir, cal  canviar  radicalment  el  silenci 
atronador  fins  ara  dels  governs  i  alcaldes  de  Blanes  per una  veu  present  i 
exigent que sàpiga negociar políticament tot comptant amb el debat del sector 
sanitari.  

Garantirem l´accés a tractaments farmacèutics a les persones amb manca d
´ingressos a través del copagament municipal.

Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut: desigualtats 
zero en salut.

Coordinarem  les  accions  de  salut  amb  Afers  Socials  i  entitats  cíviques  i  
esportives  no  lucratives  per  dissenyar  programes  adreçats  a  potenciar, 
mantenir i augmentar l’autonomia de les persones, amb l’objectide treballar per 
un envelliment actiu i saludable amb polítiques i accions transversals.

Prioritzarem  iniciatives  i  dissenyarem  estratègies  per  promoure  la  vida 
independent de les persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com 
a element per a la millora de la seva salut en general.

10. Immigració 

La República Catalana es reconeixerà com una societat diversa, garantint els 
mateixos drets i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el 
plurilinguisme com a riquesa del país i configurant una societat cohesionada, 
inclusiva i solidària d’acord amb els valors republicans i els drets humans. Una 
República  laica  amb  llibertat  de  creences  i  conviccions,  on  les  actituds 

discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui viscuda i entesa 
com una realitat i una riquesa.

L’objectiu  de  la  política  de  gestió  de  la  diversitat,  a  Blanes,  basada  en 
l’interculturalitat, serà desenvolupar una cultura cívica comuna basada en els 
valors  de  la  democràcia,  la  llibertat  i  els  drets  humans,  tot  fomentant  les 
polítiques  d’inclusió,  la  interacció  entre  les  persones  de  diferents  orígens 
culturals que vivim junts, el coneixement i el reconeixement de la diversitat, per 
tal d’assolir la identificació i el sentit de pertinença de totes les persones que 
viuen a Blanes amb la societat catalana.

Blanes,  com  la  resta  de  ciutats  i  municipis  del  nostre  país,  ha  tingut  un 
creixement  important  de  població  a  causa,  bàsicament,  de  l’arribada  d’un 
nombre  molt  important  de  persones  vingudes  de  països  d’Àfrica, 
Llatinoamèrica, Europa no comunitària i Àsia. En els últims 20 anys hem passat 
de ser una ciutat d'uns 28.000 habitants a acostar-nos ja als 40.000 (38790 
residents), dels quals prop de 6.000 persones són estrangeres residents a la 
ciutat i suposen al voltant d'un 15% sobre el total de la població. 
Si volem continuar creixent demogràficament, econòmica i social, cal que totes 
aquesta ciutadania immigrada s’incorpori de ple dret a la nostra societat, no 
només com a força de treball, sinó com a ciutadans i ciutadanes en igualtat de 
condicions i com a membres actius d’aquest país.

Mesures: 

Obrirem  Serveis  de  Mediació  cultural  sempre  que  calgui  des  de  l'àrea  de 
Benestar Social. L'ajuntament distribuirà pels barris punts d'Informació per als 
immigrats.
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Reforçarem i  ampliarem el Programa Rossinyol dedicat a acompanyar en els 
estudis i emocionalment a joves amb risc d’exclusió social a 1r i 2n d'ESO i si fos  
possible també a 3r i 4t d’ESO, i a joves nouvinguts que s’hagin
d’incorporar a l’educació secundària obligatòria. 

Vigilarem  perquè  la  distribució  de  l'alumnat  nouvingut  es  faci  de  forma 
equilibrada a  tots  els  centres  públics  i  concertats de  Blanes.  Malgrat  tot,  si 
acaba produint-se un desequilibri, des de l'àrea d'educació vetllarem perquè es 
produeixin mecanismes d'ajust, com ara una difusió pública dels resultats del 
PEC (Projecte Educatiu de Centre) de l'escola o institut afectat o bé exercint la 
capacitat  de  pressió  del  municipi  en  l'administració  competent.  

El Pla d'entorn educatiu contemplarà un pla de cohesió en els centres escolars 
mitjançant l’educació en el temps de lleure amb activitats lúdiques i esportives 
que incorporin jocs i esports característics dels països d’origen.

Emprendrem mesures d’acollida específiques per a les dones immigrades en 
situació de risc  d’exclusió i  de desemparament social,  sobretot  si  són o han 
estat víctimes de maltractaments.

Establirem un protocol que millori i faci molt més eficient la coordinació entre 
els departaments de l'ajuntament que aborden les necessitats de la població 
immigrada  i  que  estableixi  canals  suficients  perquè  la  població  traslladi 
peticions,  informacions necessàries,  suggeriments...  Actuarem des d'educació, 
serveis socials,  salut,  cultura per  tal  d'analitzar els  escenaris  socials  en cada 
moment  i  prendre  decisions  adequades:  inplement  de  serveis,  millores  en 
personal especialitzat als centres i als barris, etc.

Fomentarem la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats 
socials, culturals,  associatives, comercials,  i especialment amb les esportives i 

les de cultura popular, per tal d’afavorir que la població nouvinguda participi 
activament  en  les  manifestacions  col.lectives,  i  establir  una  major  vinculació 
amb la societat blanenca i amb Catalunya, el seu país d'acollida. Les entitats,  
doncs, han d'esdevenir un pol d'integració social i, per tant, des de l'ajuntament 
es  potenciarà  sempre  aquells  programes  que  busquin  aquest  constant 
intercanvi personal i social, essent un motiu decisiu per a la consideració de la 
concessió d'un ajut econòmic a l'entitat o assaciació que la demani.

L'ajuntament serà transparent sense matisos en l’adjudicació d’ajuts socials, i 
serà  bel·ligerant  en  el  combat  de  la  rumorologia  i  en  la  persecució  de  la 
xenofòbia.

Farem que el padró, com a registre administratiu,  respongui a la realitat del 
municipi,  a  fi  de garantir  els  drets i  els  deures de les persones i  facilitarem 
l’acció de govern local.

Complirem la normativa vigent pel  que fa  a  la inscripció al  padró,  amb una 
atenció especial  a  la  que es refereix  a  l’empadronament sense domicili  fix  i 
emprendre mesures actives per facilitar l’empadronament d’aquelles persones 
que viuen en domicilis dels quals no són propietaris o titulars de contracte de 
lloguer.

Implicarem tots els serveis municipals en la gestió del padró municipal.

Oferirem  la  inscripció  immediata  al  Servei  de  Primera  Acollida  a  totes  les 
persones que s’inscriguin per primera vegada al padró del municipi.

Defensarem el carácter irreversible de la  moció aprobada pel Ple Municipal de  
Blanes el mes de  juny de 2018, a proposta de  les entitats socials que formen 

  Som la                                                                                                         

  força del canvi                                                                                         

Pàgina 24 de 43



part de la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social (CCSCS) sobre el  
dret a l’empadronament,  especialmente en allò que es refereix a:

- El  carácter  recomanable  però  no  imprescindible  del  títol  de 
propietat o contracte de lloguer.

- L’empadronament de persones sense domicili fix, sense sostre o en 
situació d’ocupació d’habitatge.

Implementarem  els  tres  acords  que  encara  no  s’han  fet  efectius  i  que  es  
refereixen a l’elaboració, publicació accessible i aplicació d’un  manual d’ús  del  
tràmit del padró; la  implementació de la  carta de residència municipal en el  
format que s’estimi més pràctic per al ciutadà usuari; la Declaració Institucional 
que reafirmi els acords adoptats en aquesta moció.

Propiciarem i impulsarem un alberg que pugui acollir situacions d’emergència 
així com situacions de Sense Sostre o persones Sense Llar, nouvinguts o veïns i 
veïnes de tota la vida. 

Impulsarem un acord de ciutat per una acollida digna, entre els serveis prestat 
per l’administració i les iniciatives de les entitats.

Organitzarem  i  optimitzarem  els  recursos  i  accions  socials,  formatives,  i  
divulgatives  imprescindibles  per  a  la  inclusió  i  cohesió  social:  classes 
castellà/català, formació laboral (especialment els Programes de Reincorporació 
al Treball per a no regularitzats), campanyes informatives d’empadronament i 
tarja Sanitària…)

Facilitarem i afavorirem el procés de coneixement, socialització, participació i 
integració  de  les  persones  nouvingudes  del  territori  inclosa  la  laboral,  i  
derivació als recursos existents.

Crearem una Taula d’Acollida,  Ciutadania i  Interculturalitat en aplicació de la 
moció  “Adopció de mesures per fer front als problemes que pateix una gran  
part de la ciutadania blanenca d’origen immigrant” aprovada per unanimitat al 
ple  extraordinari  de  17  d’agost  de  2016 i  que tindria  com a  funcions,  entre 
d’altres:

- Potenciació d’un  Pacte per la Convivència en Diversitats.
- Abordatge dels problemes de convivència de discriminació i racisme a la 
ciutat.
- Sumar esforços, projectes i iniciatives per a la millora de la convivència, 
afavorint la cooperació intercultural i associativa a través de taules com la 
interreligiosa.
- Fer viva i activa Blanes com a ciutat d’acollida i refugi.
- Impulsar  l’obertura  d'una  Oficina  pels  Drets  Civils  i  Contra  les  
Discriminacions.
- Ampliació  del  servei  d’acollida  mitjançant  una  Oficina  d’atenció  als 
nouvinguts

Donarem suport i/o participar en l’àmbit local en les plataformes ciutadanes 
contra la xenofòbia, el racisme i la islamofòbia.

Capacitarem els  treballadors  públics  sobre la  detecció,  prevenció  i  denúncia 
dels actes i actituds de caràcter xenòfob, racista i islamòfob i de l’extremisme 
violent.

Consensuarem  mocions  entre  totes  les  forces  democràtiques  destinades  a 
rebutjar i eliminar les actituds i conductes xenòfobes, racistes i islamòfobes en 
el municipi.
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11. Esports 

L’esport per una societat saludable i cohesionada

Mesures:  

Promourem  l’extensió  del  pla  d’esport  escolar  a  tots  els  centres  educatius, 
creant associacions esportives escolars als centres i promovent l’activitat física i 
esportiva no competitiva entre els nois i les noies.

Potenciarem,  d’acord  amb  els  centres  docents  i  les  associacions  esportives 
escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar.

Pactarem amb les escoles que cedeixin els seus patis i pistes als barris en horari 
extraescolar. Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil dels barris 
perquè puguin dur a terme activitat física i  esportiva en espai condicionat a 
l’efecte,  sense  els  perills  de  la  via  pública,  i,  alhora,  proporciona  un  tracte 
igualitari  a  tota la  població,  afavorint  la  inclusió dels  joves i  infants  que no 
practiquen un esport concret en una determinada associació esportiva. És una 
mesura per al tractament de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social.

Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics –platja,  places, 
carrers, circuits de salut urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el  
coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.

Dissenyarem  una  xarxa  de  carrils  bici  segregats  del  trànsit  de  vehicles  de 
motor.

Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones 
minusvàlides i, en general, de totes aquelles persones amb dificultats personals 
i/o socials mitjançant programes específics.

Instaurarem la setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’Activitat Física i 
la Salut).

Simplificarem i objectivarem les convocatòries de suport econòmic als clubs i les 
entitats  esportives  d’acord  amb  el  percentatge  de  nens  escolaritzats  al 
municipi.

Programarem inversions adequades per a la creació, el manteniment, la millora i 
l’adequació dels equipaments esportiusde xarxa bàsica.

Planificarem al llarg de tot el mandat de forma rigorosa, sempre a partir del 
realisme  que  ens  obliga  a  considerar  primer  el  pagament  del  deute,  la 
construcció  d'una  piscina  municipal.  Volem  que  sigui  una  realitat  i  ens 
comprometem a fer passes segures i fermes en aquest període de quatre anys. 

12. Gent gran i ciutadania discapacitada 

Farem possible que a Blanes es pugui viure la vellesa i els discapacitats amb 
autonomia personal, independència i dignitat.

La gent gran i  les  persones  amb diversitat  funcional  són fonamentals  en la 
nostra societat. No sols per la seva aportació en experiència i memòria històrica 
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o perquè  contribueixen  a  crear  i  enfortir  les  xarxes  familiars  i  veïnals,  sinó 
fonamentalment  perquè  és  la  diversitat  el  que  permet  construir  una  ciutat 
sensible i accessible per a tothom.

Volem que Blanes i la seva administració sigui garant que les persones grans i  
amb discapacitat visquin amb autonomia personal i dignitat.

Estudiarem la  creació  de  més  casals,  sobretot  als  barris  amb  més  entitat  i  
allunyats de les zones on són els actuals Casals. Amb més de 7000 blanencs i  
blanenques entre els 65 i  els 95 anys, quasi un 19% de la població, la manca 
d'infrestructures és més que evident.

El Pla de mobilitat que hem de fer a Blanes haurà de fixar-se específicament a 
trobar resposta tant a la mobilitat física: estat de les voreres, accessos a barris 
que  tenen  grans  desnivells  geogràfics,  circuït  de  mobilitat  urbà  i  interurbà 
sobretot amb freqüències més altes per als espais d'atenció sanitària, d'esplai i 
socialització i de serveis municipals.

Treballarem en una revisió del mobiliari urbà en les zones urbanes que permeti 
que la gent gran pugui descansar sense recórrer grans distàncies. Així mateix,  
l'enllumenat públic  serà revisat sota l'òptica que ha de servir  per garantir  la 
seguretat  de  la  gent  gran  que  acostuma  a  estar  més  desprotegida  que  la 
mitjana de la població.

Establirem protocols clars perquè cap blanenc gran estigui sol si no ho desitja, 
de manera que la societat li proveeixi opcions diverses: acompanyament i servei 
de  voluntariat,  assessorament  per  resoldre  l'habitacionalitat  si  no  resol  les 
necessitats del moment que li toca viure, etc.

Replantejarem la presència a cada barri de patrulles de policia o d'agents cívics 
que puguin transmetre confiança a la gent gran que rebran atenció si mai són 
víctimes d'un acte delictiu o es desorienten o necessiten un ajut puntual. 

13. Justícia 

Vetllarem  per  l’apropament  de  la  justícia  a  la  ciutadania  des  de  l’escola  i 
l’institut,  com a mecanisme de prevenció dels conflictes,  i  com a mesura per 
incrementar la implicació de la societat civil en la millora del sistema judicial.

Implicarem l’administració local en la resolució dels conflictes sota uns criteris 
de qualitat, per reduir la judicialització.

Promourem l’assessorament i orientació dels ciutadans en la defensa dels seus 
drets  com  a  comunidors  a  través  de  l’Oficina  Municipal  d’informació  al 
consumidor. La seva integració  com a part de l’administració Electrónica, tot 
mantenint la presència física a l’edifici i oficines  consistorials. 

Crearem la figura del Síndic de Greuges local.
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Potenciarem l’arbitratge com a eina  per  resoldre i  promoure  conflictes,  fent 
participar  a  entitats  veïnals,  policia  local,  i  tota  mena  de  professionals  en 
aquesta manera de resoldre  problemes. 

Treballarem amb altres municipis la creació d’un Tribunal Arbitral com a eina 
d’agilitat i resolució de conflictes.

14. Cooperació 

La Coperació internacional ha patit en els anys de la crisi una davallada evident 
i dramàtica que es pot exemplificar de forma molt gràfica veient que el 2007 es 
pressuposta una partida de cooperació de 92.000€, el 2011 és ja de 61.000€ i el  
2018 la partida està pressupostada en 25.000€. La crisi econòmica i els deute 
acumulat per l'ajuntament de Blanes van ser especialment durs amb aquesta 
partida pressupostària i  això vol  dir en la col·laboració que els pressupostos 
públics  han  de  tenir  respecte  a  l'ajut  al  tercer  mon  i  d'altres  objectius.  Si 
observem altres ciutats de la demarcació de Girona, com Figueres, veiem que el 
2017  l'aportació  a  cooperació  era  de  112.000€.  Blanes  25.000  €  i  Figueres 
112.000€... i tot i així no és més que el 0,19 del pressupost d'aquella ciutat... i el 
0,08 del nostre. 

Aquesta  situació  hem  de  tendir  a  resoldre-la  perquè  estem  convençuts  i  
convençudes  que somo part  de  la  solució  global  i  no podem posar  sempre 
l'excusa de les necessitats internes perquè.

Mesures: 

Establirem uns  criteris  objectius  per  a  l'aplicació  del  0,7%  als  pressupostos 
municipals de forma progressiva, de forma que aportarem el 0,7% de mortes 
àbua  partides  del  pressupost  segons  la  proposta  que  fa  el  Fons  Català  de 
Cooperació,  en  base  a  l'estudi  tècnic  del  Catedràtic  de  Finances  Públiques 
Joaquim Solé i Vilanova en el primer pressupost que aprovi el consistori amb un 
deute pendent del 75% o menys. I mentre això no es produeixi, implementarem 
les  aportacions  de forma que el  darrer  pressupost  del  mandat per  al  2022, 
tingui o no assolida la fita del deute, no estigui per sota del 0,35%.
Adjuntem 2 documents pdf. 
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Mantindrem  les  fires  i  activitats  per  a  la  Cooperació  en  què  participa  el  
consistori  directament  o indirecta  i  buscarem complicitats  en  el  teixit  social 
blanenc per fer que siguin sempre propostes d'èxit.

14. Participació ciutadana 

La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció 
cada quatre anys dels seus representants a l’Ajuntament. En aquest sentit, el 
model de democràcia representativa –i molt especialment en l’àmbit municipal– 
s’ha mostrat insuficient. Ara es vol, es reclama, participar d’una manera directa 
en els afers que afecten en la quotidianitat de les persones. Volen fer sentir la 
seva veu, d’una manera immediata, directa i sense intermediaris. La gent vol 
exercir el seu propi dret a decidir, entès com el dret que té la ciutadania
a decidir-ho tot, pel que fa a l’esfera de la vida pública, de manera col·lectiva, 
lliure i democràtica.

Optem  així,  d’una  manera  decidida,  per  la  democràcia  participativa,  com  a 
complement  i  aprofundiment  de  la  democràcia  representativa,  que accepti  i 
reconegui més protagonisme de la ciutadania en la construcció col· lectiva de la 
ciutat i en les decisions que l’afecten. La implicació de la ciutadania en els afers 
públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de 
la comunitat.

Mesures: 

Impulsarem processos  de  participació  de  caràcter  general  o  sectorial:  Plans 
estratègics de ciutat; debat participatiu del PAM; plans d’equipaments; plans de 
mobilitat; plans d’acollida; plans d’igualtat, de jovent, decultura, d’esports, etc.

Implementarem els  pressupostos participatius,  com l’expressió màxima de la 
ciutadania en la codecisió i implicació en els afers de la ciutat.

Impulsarem  iniciatives  d’acció  comunitària:  millora  de  barris,  processos 
d’iniciativa ciutadana i d’apoderament ciutadà.

Establirem  polítiques  de  foment  de  l’associacionisme,  associacionisme  2.0 
(portal  d’entitats)  i  impuls  de  la  gestió  cívica  d’equipaments  i  serveis  de 
titularitat municipal.

Impulsarem  decididament  la  participació  a  títol  individual,  tant  en  les 
estructures formals com en els processos de participació en general. Creació del 
registre ciutadà.

Definirem una clara política de comunicació municipal. “Sense informació no hi  
ha  participació”.  Utilització  de  les  TIC  en  l’àmbit  de  la  comunicació  i  la 
participació. Especialment instruments com Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. 
Creació d’un newsletter específic.

Impulsarem les TIC com a instruments de participació. Utilització en la mesura 
de les possibilitats del vot electrònic.

Aprofitarem la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a metodologia 
de presa de decisions en aquelles questions de caràcter general.
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Impulsarem i millorarem oficines d’atenció a la ciutadania i implementació de 
metodologies àgils i eficaces de recollida de queixes i suggeriments.

Canviarem la dinàmica de subvencions a les entitats. Cap a un model en el qual  
els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació.  
Elaboració participativa i consensuada dels criteris i barems de les subvencions 
i la rendició de comptes.

Elaborarem plans d’usos i serveis dels equipaments municipals i dels centres 
escolars del municipi, en resposta a la necessitat d’obrir-los al seu entorn i ser 
un element central de la participació ciutadana.

Potenciarem també la creació de consells de gestió dels equipaments.

15. Joventut 

Volem un jovent participatiu i amb tots els drets.

A  Blanes  el  jovent  ha  de  tenir  totes  les  eines  per  poder  viure  de  forma 
independent i amb llibertat. Cal que els joves tinguin l’oportunitat de trobar una 
feina amb sou digne, accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, 
disposin d’una bona formació per esdevenir una ciutadania preparada,
lliures i crítica, puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum saludable i 
disposin de les eines necessàries per apoderar-se i participar de la vida cultural,  
social i política.

Farem que Blanes sigui  la ciutat en què el jovent pugui accedir a una ocupació  
digna que els permeti emancipar-se. Hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil 
actual. 
Blanes ha de ser un municipi  en què el jovent pugui accedir a un habitatge 
digne que els permeti emancipar-se.

El  jovent  a  Blanes  ha  de  tenir  garantida  l'educació  de  qualitat,  contínua  i  
efectiva per a la seva incorporació al mercat  laboral o per a la seva continuació 
en estudis superiors. 

Cal un model d’oci alternatiu que fomenti la salut i nous hàbits de consum del 
joevent.
2.2.5 Un municipi que fomenti la participació del jovent a l'associacionisme i
els  moviments  socials  com  a  pas  necessari  per  promoure  l’apoderament 
democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada 
en les persones. 

Mesures: 

Afavorirem l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, mitjançant les eines 
disponibles:  oficines joves,  punts  d’informació  juvenil  i  plans d’ocupació.  Per 
reforçar l’orientació professional,  caldrà introduir  aquest  acompanyament als 
centres educatius, d’acord amb el consell escolar i la representació de l’alumnat, 
millorant l’accés del jovent a la informació sobre oportunitats professionals.

Incrementarem i millorarem els mecanismes públics d’intermediació laboral, per 
evitar el recurs a empreses de treball temporal (ETT) i agències de col·locació 
privades, per garantir que no es produeixin pràctiques que contribueixin a la 
precarització del treball juvenil.
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Posarem a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la 
vida per adaptar els coneixements i  les competències als requisits  del  teixit 
productiu del territori.

Fomentarem  el  reconeixement  social  de  l’associacionisme  com  a  eina  de 
formació en la participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i 
econòmic als projectes liderats per entitats juvenils.

Apostarem per opcions d’accés i tinença de l’habitatge que vagin més enllà de 
l’individu i incideixin en la transformació social, com ara la masoveria urbana, la 
cessió d’ús o les cooperatives d’habitatge.

Incrementarem i  millorarem les  ajudes  per  facilitar  l’accés  a  l’habitatge  dels 
joves, i els mecanismes per obtenir-les.

Desenvoluparem mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de 
la ciutadania, en especial als segments de població amb dificultats, mitjançant la 
rehabilitació o procurant que promocions privades sense vendre passin a règim 
de lloguer preferentment protegit.

Farem de Blanes un municipi  que fomenti  la participació del  jovent amb les 
següents mesures: 
Oci nocturn. Caldrà realitzar polítiques públiques que vetllin per la seguretat del 
conjunt dels veïns i veïnes de Blanes. En aquest sentit:

Facilitarem que hi  hagi (com ja han fet en altres municipis)  un bus nocturn 
(urbà) que faci la ruta de la Discoteca Arena fins l’estació. 

Explorarem els usos d'APP i TIC per crear xarxes de suport per a les joves que 
vulguin tornar amb més gent a casa de nit. Obrirem un procés de participació 

amb entitats feministes per tal de definir i dissenyar com hauria de ser aquesta 
eina.  

Programarem  diferents  tallers  per  cohesionar  i  fer  més  fort  el  jovent 
autoorganitzat de Blanes. Per exemple tallers que facin la mateixa funció que el  
saló de l’ensenyament quant a l'orientació i a l'assessorament juvenil. 

Assessorarem i donarem les eines necessàries al jovent sobre totes les opcions 
d’accés a l’habitatge, incentivant- ne nous models,  més enllà de la dicotomia 
lloguer-compra.

Crearem espais per al jovent on siguin ells i elles qui gestionin les activitats que 
es portin a terme.

Dissenyarem la  política  sobre  el  consum  de  drogues,  especialment  entre  el 
jovent, des d’un vessant pedagògic, no repressiu.

Crearem un pla integral contra la violència masclista destinat al col·lectiu jove 
que, d’una banda, detecti i actuï contra determinats comportaments que poden 
suposar  un  risc  de  violència  i,  de  l’altra,  serveixi  per  formar  en  la  no 
discriminació.

16. Sostenibilitat

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. 
Hem de considerar al mateix temps igualtat d’oportunitats i les polítiques de 
transport  públic,  l’urbanisme i  contaminació,  l’equilibri  de  rendes  i  el  dret  a 
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l’accés  a  un  medi  saludable,  i  la  gestió  dels  recursos  naturals  i  l’activitat 
econòmica.  La sostenibilitat  no és una  opció  ideològica  o de  vida,  sinó una 
premissa bàsica per a les  polítiques modernes que busquen la  millora de la 
qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense 
malmetre les possibilitats futures.

La sostenibilitat ambiental 
Des  de  l’Ajuntament  impulsarem  mesures  per  a  minimitzar  la  despesa 
energètica  municipal,  incrementar  l’eficiència  energética,  reduir  el  consum 
energètic i fomentar les fonts d’energia alternatives.

• Afavorirem la implantació de sistemes energètics basats en les energies 
renovables als equipaments municipals per tal d’aconseguir:

• Disminuir la despesa d’energia provinent de la crema de combustibles 
fòssils en les instal·lacions de titularitat municipal

• Dotar d’un caràcter demostratiu i pedagògic les actuacions en matèria 
d’energia a les instal·lacions de titularitat municipal.

• Impulsarem la integració de sistemes de generació d’energia a partir de 
fonts renovables en el disseny de l’espai públic de Blanes, començant 
per la col·locació de plaques fotovoltaiques a pèrgoles, fanals i altres 
punts vàlids per aquest ús, i La instal·lació de miniaerogeneradors eòlics 
en zones on la força del vent és potencialment aprofitable.

• Sense afectar-ne  la  funcionalitat,  iniciarem la  substitució  progressiva 
del  parc  municipal  per  vehicles  menys  contaminants  i  més  eficients 
energèticament.

• Promourem la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics,  
tant per automòbils com vehicles alternatius.

Treballarem  per  minimitzar  la  producció  de  residus  i  potenciar  el  seu 
reaprofitament  al  municipi,  començant  per  reduir  la  quantitat  de  residus 
generats en dependències municipals.

La sostenibilitat social i econòmica
• Vetllarem pel manteniment del patrimoni natural i cultural de Blanes
• Per aconseguir la igualtat d’oportunitats dels nostres conciutadans en 

el  marc  d’un  desenvolupament  econòmic  sostenible,  impulsarem 
mesures  que  ens  acostin  a  l’accés  universal  a  les  tecnologies  de  la 
informació i el coneixement. Promourem l’accés lliure a Internet a través 
d’una xarxa WiFi a totes les dependències i equipaments municipals, i  
estudiarem la  instal·lació  de  punts  de  connexió  a  la  via  publica  per 
desplegar una xarxa lliure d’accés a Internet per a tots els ciutadans per 
facilitar la cerca d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i 
còmoda, i adaptar-nos a la societat del coneixement actual i facilitar la 
capacitació digital de tots els blanencs

• Ens  proposem  crear  les  condicions  necessàries  per  aconseguir  una 
economia  verda  i  circular,  fomentant  la  producció  agropecuaria 
Blanenca de qualitat i el consum de proximitat i de quilòmetre zero.

17. Urbanisme 

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

Apostarem 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.

Proposarem un  model  de  municipi  ordenat  i  equilibrat,  amb  una  utilització 
racional  i  del  territori  d’acord  amb el  model  territorial  de  desenvolupament 

urbanístic  sostenible.  Un municipi  equilibrat  entre el  règim de sòl  urbà i  no 
urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat.

Mesures: 

Promocionarem els espais urbans existents i desenvoluparem els espais urbans 
de cada barri, començant pels més degardats, mitjançant un Pla d'actuació que 
corregeixi  les condicions dels qui  estan pitjor  com a mecanisme d'integració 
social que harmonitzi l'oferta existent a tot el municipi. Relligarem els barris en 
l’espai urbà per articular l’estructura viària i de serveis.

Proposarem un projecte de reutilització i dinamització de l'espai urbà comprès 
entre  el  Pavelló  cobert  fins  a  l'antic  camp  de  futbol,  de  manera  que 
col·lectivament puguem aconseguir guanys de diversa índole:

a. Espai urbà obert, de trobada per a tota la ciutadania 
b. Espai integrador dels barris limítrofs i de la ciutat en conjunt, que serveixi per  
donar  rellevància  a  infraestructures  culturals  cabdals,  com ara  la  Biblioteca  
Comarcal, un centre polivalent com a sata de teatre i de convencións i concerts
c.  Eix  estructural  d’una  nova  oferta  turística  que  aconsegueixi  una  millor  
promoció d’aquest sector de la ciutat.

El·laborarem un Pla de Mobilitat que resolgui problemes de mobilitat urbana i 
interurbana,  d’aparcament,  de  tránsit,  de  rotació  de  vehicles.  De  fet, 
promourem un Pla Parcial  de mobilitat  que se centri  a facilitar  l'accés de la 
ciutadania  amb escales  mecàniques  i/o  ascensors  als  barris  més necessitats 
d'aquestes infraestructures tot aconseguint que la població guanyi en qualitat 
de vida. 
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Determinarem un espai perquè sigui destinat a la contrucció de la nova Seu de 
la policía Local de Blanes. 

Mantindrem, recuperarem i potenciarem la xarxa de camins rurals tradicionals 
la seva infraestructura.

Establirem rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire 
lliure de les diverses zones del nucli urbà entre si i amb els espais naturals més 
adequats de l’entorn del nucli, protegint en tot moment els entorns més fràgils 
com la riba i el delta del Tordera.

Fomentarem els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai 
construït i les masses forestals.

Elaborarem ordenances municipals de protecció del  medi natural  i  urbà i  de 
defensa del paisatge.

Impulsarem  la  preservació  activa  del  sòl  no  urbanitzable  i  perseguirem  de 
manera  eficaç  les  infraccions  urbanístiques.  Tothom  estarà  subjecte  a  les 
ordenances i a les lleis que regulen els topalls d'edificació o d'ús del sòl amb 
finalitats lucratives i molt més si aquest sòl no és urbanitzable.

Recuperarem sempre la  façana fluvial  del  Tordera i  la  façana marítima amb 
criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció dels ecosistemes.

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

Afavorirem  la  compactació  i  la  integració  de  les  activitats  del  municipi,  i 
promourem polítiques d’ordenació del territori que facin possible la creació d’un 
continu urbà amb els municipis veïns.

Farem  polítiques  urbanístiques  actives  que  permetin  l’arrelament  de  nous 
sectors productius  així  com nous espais  per  a  la  formació reglada,  sobretot 
professional.  Farem  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. En aquest sentit el projecte de rellançament 
econòmic dels terrens de l'empresa Nylstar per configurar un clúster tèxtil amb 
espais  de  formació  i  de  recerca  universitària  seran  un  objectiu  prioritari  en 
aquest plantejament de l'urbanisme integrador del sol urbà i l'industrial.

Dignificarem l’espai públic com a contenidor de les relacions socials, pacificant-
lo, on els vianants sigui l’actor principal 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 necessita espais de joc accessibles, segurs i 
pròxims.

Vincularem el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns i elements 
que  provoquin  inseguretat  per  a  les  dones,  erradicant  la  percepció 
d’inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació 
i l’alternativa de recorreguts.

Afavorirem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada 
dels carrers, procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en el 
cas de carrers de poca amplada, tendir a convertir-los en zones de preferència 
per a vianants. 
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Adaptarem i/oi modificarem si cal el POUM per fer possible que els edificis de 
Blanes que van ser construïts fa 40 anys o més sense ascensor i  sense una 
estructura que permeti una adaptació fàcil  amb la col·locació de mecanismes 
que  eprmetin  l'accés  als  domicilis  i  amb més  de  3  plantes  puguin  instal·lar 
ascensor  comunitari,  sobretot  en  barris  amb  població  envellida  i/o  amb 
mobilitat reduïda.

18. Mobilitat 

Cal tenir present que el transport públic col·lectiu és més eficaç i econòmic que 
el cotxe en el medi urbà, la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada 
serà la prioritat en les polítiques locals. Per això, des dels ajuntaments també 
posarem l’accent en la gestió i l’educació de la mobilitat. 
El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més 
proper,  per  la  qual  cosa  el  disseny  de  les  ciutats  i  la  col·locació  dels 
equipaments o centres generadors de mobilitat són una peça clau per a una 
mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més 
eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta.
Implementarem  un  pla  de  mobilitat  ambiciós  per  a  Blanes  que  contempli 
mesures que han de mirar la Blanes amb mobilitat sostenible dels propers 15 
anys.

Mesures: 

Establirem  carrers  per  a  ús  preferent  o  exclusiu  per  a  vianants  i  ciclistes,  
eixamplarem les voreres i crearem illes per a vianants.

Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques allà on es 
detecti la necessitat.

Optimitzarem els temps dels semàfors per a vianants.
Potenciarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre 
els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.

Afavorirem la rotació de l’aparcament amb limitació horària i tendirem a fer que 
sigui amb un sistema de marcació horària i municipalitzat.
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Limitarem la velocitat màxima en la carretera cap a Lloret de Mar al seu pas pel  
municipi. 

Farem un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport 
públic.

Estudiarem els serveis viaris i la reordenació de la xarxa bàsica local.
Elaborarem plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS).
Elaborarem plans d’accessibilitat.
Elaborarem pactes per la mobilitat previs als PMU.
Definirem i estudiarem els indicadors de mobilitat local i supramunicipal.

Ampliarem i millorarem el servei de transport públic municipal i intermunicipal. 
Crearem,  on sigui  possible,  carrils  especials  per  a  la  circulació  del  transport 
públic. Renegociarem la concessió tot revisant la plica actual amb qui ofereixi 
un servei més ampliat, amb vehicles més sotenibles i ecològics i amb preus més 
competitius.

Millorarem els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els 
punts d’atracció principals del municipi.

Reforçarem  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 
competència de la Generalitat.

Adaptarem  el  servei  a  persones  amb  mobilitat  reduïda.  En  aquest  sentit, 
estiudiarem molt seriosament la col·locació d'escales mecanitzades per accedir 
a  zones  amb  desnivells  acusats  la  qual  cosa  farà  més  assumible  el 
desplaçament a peu i, alhora, vertebrarà el teixit urbà més perifèric.

Promourem  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 
continuïtat dels itineraris.

Instal·larem  aparcaments  –repartits  estratègicament–  i  millorarem  la 
senyalització per a bicicletes.

Crearem noves vies verdes o carrils bici intermunicipals.

Fomentarem i regularem l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte 
per als vianants.

Incorporarem la bicicleta en la mobilitat intermodal, facilitant les connexions de 
vials de bicicletes amb el transport públic.

Establirem bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables.

Difondrem activitats  o  promocionarem dies  o setmanes temàtics relacionats 
amb la mobilitat.

Regularem la circulació de patinets elèctrics i vehicles similar.

19. Seguretat ciutadana i protecció civil 

Les  polítiques  locals  d’Esquerra  Republicana  en  termes  de  seguretat  estan 
enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un 
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nou model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més 
lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa.

Pel  que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil,  els 
municipis tenen competències respecte:
– Els espais públics.
– L’ordenació i regulació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.
– La cooperació en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a 
fer-ho.
–  L’exercici  de  les  funcions  de  policia  administrativa  en  el  compliment  dels 
reglaments, ordenances, bans,
resolucions i d’altres disposicions i actes municipals.
–  La  protecció  de  les  autoritats  de  les  corporacions  locals  i  la  vigilància  i 
custòdia dels seus edificis.
– L’exercici 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.

Mesures: 

Incorporarem 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.

Farem un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes 
incíviques,  tot  tenint  especial  cura  a  tractar  problemàtiques  com  les  que 
pateixien els veïns i veïnes de les zones d'oci nocturn a la nostra vila. Serem 
especialment curosos que els protocols siguin multidisciplinaris per això mateix, 
perquè  no  aquestes  problemàtiques  no  es  resolen  només  amb mesures  de 
seguretat ciutadana, però és evident que hi juga un paper decisiu. Desplegarem 

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

Farem un seguiment escrupulós per a l'acompliment dels protocols de vigilància 
en moments de massificació ciutadana contra les violències masclistes contra 
les dones en espais públics d’oci.

Promourem i desenvoluparem una xarxa de camins escolars segurs.

Promourem 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.

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

En municipis com el nostre amb una activitat turística important facilitarem, en
coordinació  amb  els  Mossos  d’Esquadra,  els  procediments  de  denúncies 
itinerants in situ.

Establirem els quadres de sous de la policia local seguint les recomanacions de 
les  associacions  de  municipis,  associacions  professionals  de  la  policia  local, 
sindicats  i  altres  col·lectius,  evitant  els  diferencials  respecte  a  altres  cossos 
policials equiparables.

Promourem la implicació i el treball conjunt de la policia local o vigilants locals 
amb la resta de serveis
municipals.
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Implementarem la resolució INT/1431/2017 sobre uniformitat de policies locals a 
Catalunya.

Fomentarem 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 amb més edat.

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

20. Acció social 

Feminisme social 

Blanes serà un municipi d'igualtat entre dones i homes. 
El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en 
igualtat  de condicions  en tots els  àmbits  de  la  vida pública  i  professional,  i 
evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons 
socioeconòmiques. Començarem per Blanes.

Cal  que des dels  governs de viles com la nostra,  es plantegin polítiques de 
formació i ocupació que garanteixin l’accés de les dones a llocs de treball en 
igualtat de condicions, cal facilitar l’accés de les dones al treball mitjançant la 
prestació del servei de llar d’infants i cura de les persones dependents, cal que 

els serveis locals de promoció econòmica, inserció laboral i serveis socials vetllin 
especialment perquè les dones de qualsevol edat, formació i condició
puguin viure del seu treball i gaudir d’independència econòmica.

Serem  la  garantia  de  paritat  i  d’accés  a  les  dones  a  tots  els  àmbits  de 
representació; per fer-ho possible avaluarem un pla local d’igualtat que vetlli 
per la paritat en tots els àmbits de l’Ajuntament, com ara en l’organització
de treball, i en el conjunt de les activitats municipals. Igualment, i assumint el 
paper referencial  que tenen els governs locals per a les  empreses,  el  tercer 
sector  i  les  entitats,  es  demanaran  mesures  d’igualtat  als  proveïdors, 
col·laboradors i  beneficiaris de recursos públics amb els quals es relacioni  el 
govern municipal.

Es revisaran les ordenances municipals i el Reglament d’Ordenació Municipal 
d’acord amb la Llei 17/2015 per tal de garantir la igualtat efectiva en tots els 
òrgans municipals i aquells en els quals l’Ajuntament participi.

Els nostres municipis han de ser espais segurs i lliures de violències masclistes. 
Hem de treballar amb els centres educatius i tot el món associatiu per tal de 
donar eines de prevenció i detecció de violència masclista de qualsevol tipus en 
qualsevol àmbit. 

Proposarem la creació del Consell Local de la dona que ha de ser un l'òrgan 
encarregat de participar en el disseny i fiscalització de totes les polítques locals 
en clau feminista. 

Famílies i teixit social

Mesures: 
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Garantirem escoles bressol dels 0 als 3 anys, per a les famílies que ho sol·licitin.

Garantirem els recursos adients per a la cura de les persones dependents.

Avançarem  cap  a  flexibilitats  horàries  i  de  permisos  laborals  paritaris  i  
intransferibles que permetin la corresponsabilitat familiar.

Constituirem el Consell Municipal de Serveis Socials. Aquest òrgan, consultiu i  
de participació, format per l’Ajuntament i totes les entitats, grups i associacions 
que col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el benestar 
social,  serà el  nexe entre  l’administració  i  la  ciutadania  a  l’hora de  formular 
propostes, definir polítiques de benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució. 

Ens comprometem a treballar per millorar l’alimentació i l'habitatge de totes les 
persones.  Millorarem el  suport  a  les  entitats  que  distribueixen  els  aliments, 
beques  menjador,  l’impuls  de  projectes  d’àmbit  local  que tenen per  finalitat 
garantir  l’alimentació,  evitar  els  desnonaments  i  facilitar  l’habitatge  als 
sensesostre, tenir una bossa d’hotels i pensions per a situacions d’emergències 
social  i  facilitar  habitatge  també  a  les  persones  que  surtin  d’una 
institucionalització de llarga durada. 

Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els 
models familiars

LGTBI 

Adherirem el municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI treballant prèviament per 
a complir tots els requisits necessaris per a pertànyer a aquesta xarxa

Elaborarem un  pla  local  LGTBI  del  municipi,  i  la  constitució  d’una  comissió 
interdepartamental municipal per garantir-ne la implementació i avaluació. 

Commemorarem,  des  de  l’Ajuntament,  diades  relacionades  amb  el  col·lectiu 
LGTBI com ara el 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de 
juny  (Dia  internacional  de  l’Orgull  LGTBI).  I  ho  farem  a  través  d’actes 
institucionals, amb la col·locació de la bandera LGTBI, de l’aprovació de mocions 
i declaracions o d’activitats públiques LGTBI

Elaborarem un  pla  local  LGTBI  del  municipi,  i  la  constitució  d’una  comissió 
interdepartamental municipal per garantir-ne la implementació i avaluació.
 
Garantirem que la  informació  municipal  (formularis  i  registres)  s’adequi  a  la 
diversitat familiar i d’identitat de gènere.

Durem  a  terme  accions  orientades  a  prevenir  i  combatre  l’homofòbia  i  el 
bullying LGTBIfòbic als centres educatius.

Vetllarem perquè les biblioteques  del  municipi  incorporin  fons documental  i 
material sobre diversitat sexual i de gènere.

Afavorirem polítiques comercials i turístiques adreçades a les persones LGBTI 
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21. Hisenda i financiació 

L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure 
al treball, digne i de qualitat,en especial les persones amb més dificultats per 
trobar feina. El comerç de proximitat i la responsabilitat social
de les empreses centren també l’atenció delnostre municipi.

Política econòmica i financera

Només  una  ciutat  pròspera,  construïda  sobre  una  forta  base  industrial  i 
innovadora  i  amb unes  institucions  eficients  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.

En aquest sentit, proposem caminar cap a un replantejament de l'ús de terrenys 
ubicats  a  l'empresa  Nylstar  (antiga  SAFA)  per  tal  que  siguin  la  base  de 
l'establiment a Blanes d'un clúster d'empreses del sector tèxtil, en producció de 
fibres, en disseny de peces, en producció de peces, en màrqueting, en disseny 
de nova maquinària, en logística, que, alhora, sigui un entorn potentíssim per a 
la formació integral de joves que tindran un entorn professional especialitzat 
per  poder  cursar  estudis  reglats  de  formació  professional.  Hauria  de  ser, 
finalment, un entorn tan potent que fes possible la recerca universitària i els 
programes I+D de les empreses abordessin la creació d'un espai de recerca 
universitària.

Repensarem el marc fiscal municipal per tal que sigui més simplificat, eficient i  
adaptat a les noves realitats econòmiques. En l’àmbit de la política d’ingressos, 
cal  tractar  de  manera  molt  més  favorable  fiscalment  les  rendes  del  treball, 

gravar  el  capital  especulatiu,  incentivar  fiscalment  l’R+D+i  i  la  reinversió 
productiva i penalitzar el frau fiscal. 

L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament 
rígid  i  deixa  escassa  capacitat  normativa  als  ajuntaments  en  àmbits  tan 
sensibles com la fiscalitat. Malgrat aquestes rigideses, és important que Blanes 
esgoti  tot  el  recorregut  normatiu  per  intentar  incloure  elements  de 
progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles, la taxa de residus, 
les taxes d’escoles bressol,  etc.,  i,  a més, dissenyi solucions imaginatives per 
instrumentar polítiques destinades a compensar el caràcter regressiu de figures
com  l’IBI,  per  exemple,  amb  les  bonificacions  indirectes  en  forma  d’ajuts 
vinculats a la capacitat econòmica.

Per altre costat, per la via de les taxes i  preus públics caldrà abordar noves 
figures que permetin corregir, en part, les disfuncions existents en àmbits tan 
rellevants com l’energètic o el  sistema financer,  incidint en els beneficis que 
obtenen els grans oligopolis i les entitats financeres i destinant els ingressos a 
polítiques  específiques  per  combatre  la  pobresa  energètica  o  l’emergència 
d’habitatge.

Un altre aspecte en el qual exigim continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho 
des de les diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la 
transició cap a un model d’energia sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

Bonificarem tant com estigui en les nostres mans l’ús d’energies sostenibles i 
afavoriremaquesta transició.

L’objectiu  de  tot  plegat  ha  de  ser  avançar  cap  a  un  model  de  fiscalitat 
progressiva,  respectuosa  amb  el  medi  ambient  i  orientada  a  corregir 
desigualtats.
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Mesures: 

Avançarem  en  el  model  de  fiscalitat  progressiva  en  els  impostos  i 
desenvoluparem un  model  de  tarifació  social  en  taxes  i  preus  públics  amb 
l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.

Aplicarem  incentius  fiscals  a  autònoms  i  empreses  de  nova  creació  amb 
l’objectiu  de  fomentar  la  creació  de  llocs  de  treball  i  revitalitzar  el  teixit 
econòmic de proximitat.

Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap 
a  un  model  energètic  sostenible  i  desvinculat  dels  interessos  dels  grans 
oligopolis.

Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les 
emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.

Simplificarem l’estructura impositiva i  farem ús de les noves tecnologies per 
facilitar al màxim la relació
entre ciutadania i administració en el compliment de les obligacions tributàries, 
passant d’un model de relació jeràrquica a un model de col·laboració i confiança 
entre ciutadans i Ajuntament.

Dissenyarem  mecanismes  que  permetin  la  participació  i  el  debat  de  la 
ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals.

Facilitarem  la  rendició  de  comptes  davant  la  ciutadania  en  relació  amb 
l’execució dels pressupostos municipals.

Treballarem per  la  incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als 
pressupostos públics.

Serem uns ferms defensors de la gestió pública, però sobretot creiem que és 
prioritari recuperar el control en la gestió d’aquests serveis municipals, fugint
d’aquelles formes de govern que opten sistemàticament per l’externalització i la 
pèrdua de control. 

Des  d’una  òptica  de  responsabilitat,  entenem que prèviament  a  adoptar  un 
acord de canvi en la forma de gestió d’un servei cal realitzar una exhaustiva 
anàlisi tècnica i econòmica que determini els estalvis potencials, garanteixi la 
continuïtat laboral dels treballadors i sobretot posi l’interès general per davant 
de qualsevol interès particular.

Lluny d’assumir una posició purament dogmàtica en un sentit o altre, entenem 
que el debat de les remunicipalitzacions ha d’anar acompanyat d’un exercici de 
responsabilitat per part de tots els actors polítics. En aquells serveis que no 
presta de manera directa l’Ajuntament, els plecs de clàusules del contracte han 
de servir perquè l’administració garanteixi unes condicions laborals dignes per 
als treballadors de les empreses concessionàries i  per avaluar el  compliment 
dels estàndards de qualitat en la prestació d’aquests serveis.

Mesures: 

Iniciarem  processos  d’internalització  de  serveis  quan,  fruit  d’una  diagnosi 
tècnica i  econòmica prèvia,  comprovem que la prestació directa és la forma 
òptima per a la prestació d’aquell servei en el nostre municipi.
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22. Sistemes agraris i pesquers

Avui  esdevé  prioritat  disposar  d’un  sector  agrari  potent  i  competitiu  que 
permeti treballar i desenvolupar conceptes com el del consum de temporada, 
de  proximitat  i  el  consum  de  producte  autòcton.  Es  tracta  de  fer  arribar 
produccions locals, valorades pels consumidors i consumidores, com un element 
de dinamització econòmica basada en paràmetres de qualitat i arguments de 
compra de sostenibilitat econòmica, territorial i ambiental.
Crearem, doncs, 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 
contribuirà a conservar amb l’aplicació, en el dia a dia, de mesures i pràctiques 
que permetin assegurar la sostenibilitat del medi i, per tant, el futur de l’entorn i  
de  l’activitat.  La  implantació  a  a  partir  del  curs  2019-2020  d'un  CFGM 
Agropequari  a  Malgrat  de  Mar  la  llegim en  clau  d'oportunitat  per  justificar 
encara més el manteniment dels espais i de la dedicació econòmica del sector.

Mesures: 

El  planejament urbanístic  dels ajuntaments ha de protegir  els espais  agraris 
que, per les seves característiques, permetin el desenvolupament d’una activitat 
econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren 
la continuïtat.

Acompanyarem, promourem i facilitarem acords entre agents públics i privats 
per  posar  en marxa nous projectes de producció  agrària  de proximitat  i  de 
temporada.

Vetllarem per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter 
agrícola, ramader i pesquer, i potenciarem el relleu generacional.

Facilitarem  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.

La difusió de l’agricultura entre la infància i jovent contribueix al coneixement i 
a  l’enfortiment  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  per donar a conèixer el sector i l’activitat que 
desenvolupa, des de la perspectiva de la producció.

Impulsarem  la  dinamització,  la  modernització  i  la  viabilitat  econòmica  dels 
mercats municipals.

Vincularem  la  promoció  i  la  dinamització  dels  mercats  municipals  als  eixos 
comercials.

Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de 
temporada, de manera que les persones consumidores relacionin l’origen del 
producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza.

Potenciarem les  iniciatives  empresarials  d’emprenedores  i  les  actuacions  de 
desenvolupament agrari promogudes per dones i facilitarem la incorporació de 
dones joves als sectors agrícola i pesquer.

El sector pesquer, que ha de ser sostenible, modern i competitiu. 
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Mesures: 

Vetllarem i promourem per una bona comercialització de qualitat i proximitat.

Crearem 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.

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 pesquers que no són del nostre territori.
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