ELECCIONS MUNICIPALS 2011

PROPOSTES DEL PROGRAMA ELECTORAL
D'ICV-INDEPENDENTS DE BANYOLES PER
AL PERÍODE 2011-2015.

EL NOSTRE PROGRAMA. LA CIUTAT QUE VOLEM.
Un programa electoral pot semblar una relació de promeses de difícil compliment que un
conjunt de persones que comparteixen unes idees volen “vendre” a la ciutadania a canvi
d'obtenir el seu vot. Llavors la ciutadania triaria l'”oferta” electoral més avantatjosa, com
aquell que “compra” un producte i vol que sigui bo i barat.
No hauria de ser així.
D'una banda, abans de fer una bona proposta electoral, hi ha un munt de tasques prèvies
que cal portar a terme: conèixer la situació actual en cada tema rellevant per a la vida de
la ciutat i valorar si respon a les necessitats de la gent, ara i en el futur previsible; pensar
si es podria introduir alguna millora en la satisfacció de les necessitats de la gent en cada
aspecte concret, d'acord amb el què permeten les lleis, i calcular els recursos econòmics
que aquest canvi significaria; establir un ordre de prioritats (en base a una sensibilitat
concreta cap a les persones i les seves necessitats) per assignar uns recursos massa
escassos per tal d'obtenir el màxim d'efectes beneficiosos en les millores que es volen
aconseguir; i, en darrer lloc, veure com encaixen cadascun dels canvis en un conjunt
equilibrat i harmoniós.
D'altra banda, tan sols quan una candidatura obté la majoria absoluta dels 17 regidors del
Ple Municipal pot aspirar a portar a terme la totalitat del seu projecte. Altrament, cal posar
sobre la taula les propostes dels uns i dels altres i veure què tenen en comú i a què cal
renunciar, i el sentit ètic hauria de fer que un Grup Municipal que no pot incloure cap de
les seves propostes, renunciés a exercir responsabilitats de govern.
Per això, votar no hauria de consistir en triar les promeses més generoses, sense tenir en
compte si són possibles i a quin cost, i a què caldrà renunciar per aconseguir-les. Hauria
d'exigir una reflexió sobre quin futur de ciutat dibuixen les propostes de les diferents
candidatures i amb serenor i sinceritat, triar amb quins valors dels que impregnen els
programes ens identifiquem i quina Banyoles volem. El pitjor que podria passar amb un
programa electoral municipal és que no ens mostri una imatge de futur possible i millor per
a la ciutat; o que el model proposat no sigui creïble per a la ciutadania.
Per què el vot exigeix, a més, un acte de confiança. En base al compliment passat de les
responsabilitats de cadascú, podem conjecturar com exercirà les que li corresponguin en
el futur.
Per això, ICV-Independents de Banyoles tenim plena confiança en les nostres propostes i
en la seva viabilitat i les sotmetem a la consideració de tota la ciutadania. Són propostes
realistes, imaginatives i valentes, fruit d'un treball intens, com el treball que hem portat a
terme durant els darrers quatre anys, i responen al model de la ciutat on ens agradaria
viure a nosaltres i de la que els nostres fills i filles voldríem que gaudissin en el futur.
Necessitem, per portar-la a ser real, de la col·laboració de tots i totes. L'eina de la
ciutadania per construir el futur, en un sistema democràtic, és el vot. Aprofitem-lo per
aconseguir la millor Banyoles possible.
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1.- ÀREA ‘PERSONES’: SALUT, HABITATGE, EDUCACIÓ, IGUALTATS,

ACCIÓ SOCIAL, IMMIGRACIÓ, COOPERACIÓ, SEGURETAT CIUTADANA,
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, LLEURE, FAMÍLIA, GENT GRAN,
CONVIVÈNCIA, ESPORT, FESTES I CULTURA.

L’Alcaldia ha de ser la clau per a l’atenció a les persones. L’alcalde/sa ha de ser el
cap de l’atenció a les persones i ha d’elaborar sistemes de treball que comprometin
totes les altres àrees en un projecte comú: la qualitat de vida de tots i totes.
SALUT
•

Una ciutat saludable. Els recursos públics en salut s’han de destinar als serveis públics i no
a generar beneficis a empreses privades.

ICV-Independents. de Banyoles aposta per una revaloració del paper de l’Ajuntament dins l’àmbit de la
salut. Les competències en matèria de salut actualment passen per diversos organismes com són: el
Parlament, el Departament de Salut, el CatSalut i per últim els proveïdors.
En aquesta cadena hi trobem a faltar pilars importants com són: la ciutadania amb les seves entitats, els
professionals sanitaris i els Ajuntaments. L’acostament de les polítiques de Salut a l’àmbit comunitari són
necessàries per conèixer la realitat del territori. Per això varem impulsar en la passada legislatura un Consell
Municipal de Salut, que cal dotar de contingut i convertir en autèntica eina de participació en temes de salut.
El repte dels pròxims anys serà donar un nou sentit al terme salut. La salut s’ha de cuidar a casa, a l’escola,
al treball, al carrer... I la societat, juntament amb les institucions polítiques, haurem de treballar per
replantejar alguns hàbits de vida poc saludables de la societat, fomentar en la ciutadania la responsabilitat
de cuidar de la pròpia salut i facilitar-ne les eines.
Plantegem una valoració holítisca de la salut, treballant en xarxa amb els altres àmbits, i creiem en un nou
concepte de salut, la qualitat de vida sostenible.
•

Elaboració de polítiques de salut amb el suport del Consell Municipal de Salut. Cal prevenir la
malaltia mitjançant l’activitat física, cultural i intel·lectual. L’Esport va molt més enllà de la
competició, cal promocionar l’esport com a estil de vida i estendre les pràctiques esportives
a tota la població, posant èmfasi en aquells grups d’edat amb risc de dependència i població
infantil.

1. Promoure i adequar espais públics per a la pràctica d’exercici físic per a totes les edats, així com la
utilització de la bicicleta, no solament per fer esport sinó com a mitjà de transport personal.
2. Avaluar la població infantil-adolescent que practica exercici físic per programar campanyes de promoció
de les activitats saludables.
•

Una bona qualitat del medi ambient i dels aliments afavoreix la salut comunitària.

La qualitat medi ambiental té un pes específic en la salut de les persones. La pol·lució creada pels derivats
del petroli causen malalties respiratòries, així com els plaguicides tenen un efecte sobre la situació
immunològica de les persones. La immersió de tota la població, especialment dels nens i adolescents en un
medi cada vegada més carregat d’emissions de radiacions electromagnètiques, és un perill potencial que
cal considerar. Cal sensibilitzar a la població de la importància dels estils de vida i facilitar-los informació per
contribuir a la sostenibilitat del territori, a través de les seves decisions:
1. Crear un directori d’empreses, negocis, restaurants, botigues... dins la web de l’ajuntament que tinguin
projectes sostenibles des d'un punt de vista medi-ambiental i afavoreixin hàbits saludables.
2. Promoure la qualitat dietètica i garantir la seguretat dels aliments.
3. Millorar la qualitat de l’abastament i distribució de l’aigua per al consum humà, minimitzant la presència
de substàncies químiques indesitjables.
4. Informar a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la situació ambiental de la ciutat de Banyoles
referent a: la qualitat de les aigües, de l’aire, emissió de gasos d’efecte hivernacle a Banyoles. Treballar
per la instal·lació d’una estació de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de
Catalunya, a Banyoles.

5. Vetllar per una informació completa sobre els riscos associats a les emissions de radiacions
electromagnètiques a la ciutat, i actuar per controlar-los i reduir-los.
Crear una xarxa social per a la protecció de la salut
La solitud és causa de depressió, disminució del sistema immunitari i manca de recursos per fer front als
problemes. Tenir una estructura social activa també millora la salut de les persones.
1. Crear grups que, aconsellats per professionals, donin suport en els problemes referents a l’atenció de la
gent gran, així com donar suport a les iniciatives solidàries d’acompanyament a la gent gran que està
sola.

HABITATGE
Banyoles ha experimentat els últims anys un creixement urbanístic desmesurat sense cap projecte de ciutat
concret, amb l’únic objectiu del creixement pel creixement i del finançament del pressupost municipal. La
crisi immobiliària i la necessitat d'una nova política del territori ens obliga a prendre decisions compromeses
per garantir l’ús racional del sòl i construir una ciutat estructurada, saludable i harmònica.
1. Moderar el creixement urbanístic, garantint sempre el dret a l’habitatge de tots els ciutadans, i promoció
d’actuacions d’esponjament de les zones urbanes (creació de zones verdes) i inversions en la millora de
les infraestructures en equipaments municipals (cultura, esports,..).
2. Promoure les millores i rehabilitacions necessàries en el Nucli Antic, dels barris degradats i dels edificis
amb patologies.
3. Replantejar l’Oficina d’Habitatge Local. Les oficines acosten la informació i la gestió als ciutadans i
tenen suport financer i logístic de la Generalitat. Aquesta Oficina d’habitatge ha de facilitar l’accés a
l’habitatge, especialment per sectors socials concrets com els joves, dones en situació especial i gent
gran, i promocionar l’habitatge protegit, promoure la millora de l’oferta de lloguer a la ciutat i la
recuperació d’habitatges en les zones degradades de la ciutat. Per tant, la dependència orgànica
d’aquesta oficina és clau a l’hora de fer un veritable treball transversal.

EDUCACIÓ
•

Compromís municipal per la qualitat de l’ensenyament

1. Crear canals de comunicació amb la ciutadania per tal de poder tenir en compte les necessitats
educatives viscudes per les persones i d’aquesta forma poder elaborar un autèntic projecte educatiu de
ciutat.
2. Recolzar les demandes de millores en les instal·lacions dels centres escolars (menjadors, barracons,
manca d’aules,...).
•

Actuacions decidides en l’àmbit de la formació permanent d’adults. Educació i formació per a
tothom

El fracàs escolar, especialment en l’Ensenyament Secundari, és una realitat complexa que afecta el conjunt
de l’Estat i Catalunya. L'Ajuntament hauria de contribuir a millorar la qualitat dels resultats que els nostres
nois i noies esperen obtenir.
1. Elaborar un Pla de Formació i Ocupació amb, entre d’altres, cursos de jardineria, guarda, cura,
manteniment i rehabilitació del futur Parc Natural i dels espais i edificis públics protegits i rendibilització
socio-econòmica de les hortes. D’aquesta manera reduirem el cost de la contractació d’empreses
privades i la Ciutat podrà disposar d’un cos de jardiners al seu servei.
2. Seguir de manera permanent les noves necessitats educatives de les persones adultes que vagin
apareixent, tant dels immigrants, com dels treballadors que tenen dificultats derivades de la manca

d’adequació de la seva qualificació professional a les noves situacions, etc. Això es portaria a terme
amb un Pla d’Educació i Formació Permanents que, de manera coordinada amb els centres
d’Ensenyament, els de Formació i les Universitats, racionalitzaria els recursos adreçats als majors de 16
anys.
•

Una oferta suficient del Servei de Llars d’Infants

Valorem positivament el fet que l’Ajuntament hagi creat una llar d’Infants pública. El creixement previst de la
població de la Ciutat, però fa necessàries altres propostes.
1. Ampliar l’oferta de places, fins arribar al màxim previst en el Pla de Desplegament a Catalunya.
2. Millorar l’accessibilitat de les famílies a aquest servei.
3. Revisar la quantia i forma d’adjudicació dels Ajuts
4.

Ampliació dels torns.

5. Donar prioritat en l’accés a les famílies monoparentals, amb discapacitats, o amb baix nivell d’ingressos.

IGUALTATS, ACCIÓ SOCIAL, IMMIGRACIÓ, COOPERACIÓ
•

Construcció d’una societat justa, solidària i equilibrada. Tots i totes iguals, totes i tots
diferents

ICV-Independents de Banyoles volem una ciutat justa, sense exclusions. Pensem que totes les persones,
independentment del seu gènere, edat, rendes, estat de salut o procedència tenen dret a poder
desenvolupar una vida plena i a gaudir d’un conjunt de bens i serveis socials. Aquest principi general, que
és la base dels moderns “Estats del Benestar”, sovint troba dificultats estructurals d’aplicació pràctica que
han de ser identificades i combatudes per totes les administracions i serveis públics. Malgrat la crisi; també
en temps de crisi.
Una ciutat que coneix els seus problemes socials, actua per eliminar les desigualtats i l’exclusió i preveu les
situacions socials crítiques, ofereix garanties d’harmonia i convivència on les persones viuen més felices i
segures.
Es diu que a Banyoles es viu bé. I és cert però no tothom. Nosaltres treballarem per remodelar i consolidar
els serveis d’acció social des d’una política de prevenció i de treball en xarxa, utilitzant els recursos amb la
màxima rendibilitat social i coherència entre els mitjans i els objectius a assolir.
Creiem que la Banyoles de principis del segle XXI, amb els seus 20.000 habitants, requereix els seus propis
serveis socials, amb una gestió municipal directa per tal de tenir el control sobre l’aplicació de les polítiques
socials que els ciutadans decideixin democràticament.
El principi d’igualtat corre el perill de convertir-se en paper mullat quan hi ha rics i pobres; quan el mercat no
permet accedir a l’habitatge, quan la gent gran no té prou recursos assistencials, quan no hi ha prou places
públiques i assequibles de Llar d’infants, quan no hi ha prou suport per a les famílies, especialment les
monoparentals, quan els joves no tenen prou oportunitats de formació ocupacional, especialment els
immigrats.
Totes aquestes situacions de desigualtat es veuen agreujades quan s’és dona o quan s’és immigrant i dona.
El què cal prioritzar és la creació dels instruments i mètodes per garantir que totes les polítiques municipals
tinguin en compte el conjunt de necessitats de totes les persones, especialment aquelles que estan
en situacions desafavorides. Això és el que entenem per principi de transversalitat, que ha de ser un
dels fonaments principals de l’aplicació de les polítiques municipals, amb la finalitat d’obtenir els
següents objectius:
1. Reactivar el Pla de treball transversal i de dinamització del treball en xarxa, tant a nivell intern o del propi
Ajuntament, com en la creació de sòlids lligams amb les entitats i grups ciutadans.

2. Elaborar un Pla general d’acció social per a Banyoles, els objectius i finalitats del qual hauran d’adaptarse a l’estudi de les necessitats en un treball conjunt que impliqui diverses àrees, com per exemple la
d’economia, la d’ocupació, la de promoció econòmica i la d’educació. Aquest Pla General haurà de
contemplar accions a curt i llarg termini i tenir projectes de prevenció que detectin les situacions de risc
dissenyant les accions a desenvolupar: programes, serveis i mesures positives que afavoreixen la
igualtat d'oportunitats, la promoció de les capacitats individuals i col·lectives, la convivència de la
ciutadania i la solidaritat.
3. Desenvolupar nous recursos d’ajuda a les famílies i per això cal impulsar la creació d’un servei d’atenció
integral a la infància i la família que permeti un treball de suport en totes les àrees de desenvolupament
personal i social dels seus membres. Aquest servei suposarà l’establiment d’un àmbit on diferents
equips, institucions i professionals (Serveis socials, Programes i projectes d’ensenyament, Centre Obert,
Sanitat i Salut mental, Estimulació Precoç, Escola de Pares i Mares...) treballarien junts per fer efectiva
una ajuda integral.
4. Potenciar el Pla de mediació general i intercultural: reformulació dels seus objectius i mitjans. Suport a la
xarxa d’entitats socials. Formació i suport al voluntariat.
5. Elaborar un Pla Comunitari d’Educació i Convivència per aprofundir el treball comunitari i la cooperació.
Aquest Pla hauria de ser gestionat amb la participació de l’Ajuntament, el Departament d’Ensenyament i
les entitats veïnals i les AMPA. Programa de participació, inclusió i millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitats.
6. Donar suport a la xarxa d’entitats socials. Crear mecanismes de suport municipal, tècnic, material i
logístic que facilitin la tasca de les entitats en general i especialment en el treball de coordinació,
acollida i suport a la convivència.
7. Millorar els espais de formació ocupacional i lingüística.
8. Millorar els espais d’informació i formació per als voluntaris/es i professionals que atenen a les persones
immigrades que ho necessiten.
9. Desenvolupar un servei integral per a la gent gran que actuï de finestra única per agilitzar i concentrar
serveis com el d’ajuda a domicili, centre de dia, dependències, lleure i cultura, suport als que en tenen
cura, programa respir i altres recursos socio-sanitaris.
10. Promoure recursos per a la integració laboral per als disminuïts físics i malalties mentals.
•

Totes les àrees són “coses de dones”: transversalitat. Donant veu a les dones.

Banyoles ha de ser una ciutat on les dones decideixin amb peu d’igualtat. Cal lluitar contra les situacions
extremes que son fruit de la desigualtat (feminització de la pobresa, violència de gènere) però també les
causes estructurals que la provoquen.
Treballarem per a la igualtat d’oportunitats des de la proximitat. Aquesta igualtat ha d’abastar tots els
àmbits: salut, cultura, treball, i els serveis públics necessaris per acomplir tasques que sovint han recaigut
sobre les esquenes de les dones (mares, germanes, filles, de persones dependents) I cal fer-ho allunyantnos de perspectives “paternalistes i assistencialistes”, dissenyant serveis a partir de la participació de les
ciutadanes i ciutadans.
•

Cal augmentar l’esforç per compensar les inèrcies socials discriminatòries i garantir la
igualtat d’oportunitats.

1. Potenciar el punt d’informació i atenció a les dones: Informació i orientació sobre recursos: laborals,
formatius, personals; sobre aspectes relacionats amb la legislació, la discriminació laboral o salarial i la
violència de gènere.
2. Intensificar el suport a les associacions de dones.
3. Donar atenció personalitzada i de grups, i desenvolupar mecanismes d’acompanyament, suport i
informació a través de la xarxa de col·laboració amb entitats de dones.
4. Crear grups socio-formatius i tallers d’eines personals per a dones.

5. Promoure activitats informatives i de formació sobre la situació de les dones, violència de gènere, vida
quotidiana i la perspectiva de gènere, entre d’altres.

COOPERACIÓ
•

Banyoles ciutat per la Pau i la Cooperació: Propostes per a una política més compromesa
amb la cooperació internacional a través dels agermanaments

En un món globalitzat res ens pot ser aliè. La problemàtica dels pobles del Sud, o Tercer Món, és cada dia
més present en la consciència col·lectiva de la nostra societat. Tothom coneix la realitat d’aquests pobles
d’Àfrica i Amèrica Llatina principalment, sovint oblidats, sempre marginats, que han estat saquejats durant
segles per les potències colonials abans, i per les multinacionals avui. Pobles explotats també pels seus
propis governs corruptes, al servei de minories dominants, nacionals o estrangeres.
La solidaritat amb les persones i els pobles marginats té moltes formes d’expressar-se. Però, per què
aquesta solidaritat no esdevingui una nova forma de colonialisme paternalista o d’almoina humiliant i
paralitzadora per a qui la rep, ha d’estar basada en una relació de cooperació, de relació i interacció mútua.
Així ho va entendre Banyoles i el seu Ajuntament quan des de 1994 va iniciar una forma de cooperació
expressada en agermanaments solidaris amb diferents comunitats de països del Sud. Aquests
agermanaments s’han anat configurant entre poblacions i institucions banyolines i de la comarca amb
comunitats de tres països en vies de desenvolupament. La formalització d’aquests agermanaments es va
iniciar a finals de 1995 amb l’aprovació en Ple Municipal de l’agermanament amb el municipi nicaragüenc de
Condega. Més tard es va signar l’agermanament amb la Comunidad Segundo Montes d’El Salvador.
L’agermanament amb Kerewan (Gàmbia) no ha estat formalitzat encara en un acord de Ple malgrat la
nostra proposta al respecte.
La cooperació no pot ser almoina o ajut purament econòmic, sinó compromís i implicació global davant la
realitat social i econòmica d’aquells pobles. Cal fer una aposta clara i decidida per una política de
cooperació compromesa amb la realitat del nostre món i que respongui a la consciència solidària dels
ciutadans/es de Banyoles.
1. Incrementar la partida del pressupost ordinari de l’Ajuntament per a cooperació: 0’7% com a mínim des
del primer any de legislatura, arribant a l’ 1 % abans d’acabar aquest mandat, aplicant el compromís
adquirit (i incomplit) pel Ple municipal.
2. Potenciar i dinamitzar el ‘Consell Municipal de solidaritat i cooperació’ que integra les diferents entitats
implicades en el tema, amb representació de la regidoria corresponent. Aquest Consell ha de ser l’eina
de dinamització de la política municipal de cooperació i ha de tenir veu per dissenyar la política
municipal de cooperació. Per tant, ha de valorar els projectes i demandes de les contraparts, prioritzar
els projectes presentats a través de les diferents entitats, elaborar criteris de cara a la confecció del
pressupost per a cooperació, distribuir el pressupost aprovat entre els diferents projectes seleccionats i
rebre informació i fer el seguiment i avaluació dels projectes executats.
3. Impulsar el coneixement dels agermanaments fent actuacions de cara a la sensibilització de la població,
p. ex., organitzant cada any un “Dia de la cooperació i la solidaritat amb els pobles agermanats”, amb la
col·laboració directa de totes les entitats banyolines que treballen en aquest camp. Seria una forma de
donar a conèixer què està fent Banyoles i el seu ajuntament en el món de la cooperació, ja sigui amb
projectes propis gestionats per l’ajuntament o a través d’entitats banyolines o de la comarca.
4. Planificar les relacions de cooperació sota el prisma dels agermanaments.
5. Aprofundir en les relacions institucionals entre l’ajuntament i les institucions municipal i socials de les
comunitats agermanades.
6. Potenciar una relació més directa amb les persones representatives d’aquells municipis i de les
comissions que conformen la contrapart de l’agermanament.
7. Facilitar les formes de comunicació i intercanvi de coneixements de les dues parts a través de visites,
exposicions, informació a la gent en butlletins municipals, pàgina web, ràdio i TV locals...

SEGURETAT CIUTADANA
•

La seguretat per a tothom i a prop de la ciutadania

La seguretat no pot basar-se exclusivament en més serveis policials o més justícia penal. És fonamental
reduir les causes de la conflictivitat i la delinqüència. Són necessàries polítiques públiques transversals de
prevenció, d’inclusió social, de reducció dels factors de risc i de serveis públics de qualitat i per això és
primordial aconseguir una major proximitat dels cossos de seguretat amb la població.
Cal desenvolupar programes de mediació comunitària per fer front als conflictes de convivència o bé
programes de reparació per tal què els qui vulnerin les ordenances municipals puguin compensar la
comunitat mitjançant accions reparadores, tot substituint les sancions econòmiques per treballs comunitaris.
D’altra banda, cal portar a terme polítiques de proximitat per tal que el ciutadà senti més a prop dels serveis
de seguretat.
1. Revisar les Ordenances Municipals per convertir-les en el principal instrument de reflexió, de
participació i de convivència de la ciutadania a través de l’elaboració dels Pactes Cívics per la
Convivència.
2. Elaborar i posar en vigor un manual de bones pràctiques que regulin l’actuació de la Policia Local i que
afavoreixi la tasca dels agents, la millora de la informació als ciutadans i tot allò que no està descrit en
normatives de rang superior.
3. Impulsar unes Juntes de seguretat local que permetin la participació de representats socials i
econòmics dels municipi.
4. Establir protocols d’actuació que contemplin el treball transversal de diferents àrees municipals en
relació amb la policia municipal.

PARTICIPACIÓ
•

Creació d’un gran Centre Cívic i Social a Banyoles, eix vertebrador de la participació i la vida
social

Una de les principals mancances de Banyoles pel que fa a l’accés de tothom a activitats culturals i
associatives és la inexistència d’un Centre Cívic de la suficient entitat. L’actual Centre Cívic del barri de la
Farga ha fet una tasca molt valuosa, però amb una insuficiència de mitjans que fa impossible assolir els
objectius que serien convenients. Cal
1. Impulsar la creació d’un Centre Cívic dotat d’espais on es puguin fer totes les activitats culturals
necessàries i on totes les entitats culturals, de lleure, socials, etc. puguin trobar el seu lloc, i que serviria,
a més, per donar força a la participació ciutadana i com a centre de serveis a les persones.
2. Destinar una part d’aquest equipament a Hotel d'Entitats, amb un despatx i magatzem per a cadascuna;
d'aquesta manera, les entitats podrien trobar-se amb més facilitat.
3. Oferir un servei de bar-restaurant. Això permetria ampliar els horaris d’obertura (fins i tot en dies festius)
i a l’hora, contribuiria al finançament del Centre.
4. Estalviar recursos. Aquest Centre concentraria diversos equipaments actualment dispersos en, al
menys, 7 espais diferents, i per tant, es produiria una sinergia i un estalvi important, en compartir serveis
de neteja, consergeria, comunicacions, manteniment...
5. Oferir a les entitats presents al Centre Cívic eines de comunicació informàtica interactiva eficients per
poder posar en coneixement dels ciutadans totes les seves activitats.
El Centre cívic ha de contenir, al menys els següents serveis:
•

Àrea Municipal de participació ciutadana i comunicació.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Pública,
Escola d’Adults,
Ràdio Banyoles,
Espais per a Entitats i servei de recursos per a les entitats.
Bar-Restaurant
Serveis comuns: Aules i espais temàtics, sala polivalent....
Banc de recursos materials i logístics.
Banc del temps.
Educació en el lleure i ludoteca.
Servei d’accés telemàtic.

6. Fer que els Plens Municipals siguin una eina de participació, explicant els temes de manera que les
persones que hi assisteixin entenguin de què es parla i les conseqüències del què es vota i es puguin
formar una opinió i una postura pròpies. Això implica la utilització de presentacions audio-visuals i que el
centre del debat es desplaci de la mesa a la ciutat.
7. Sotmetre a decisió popular totes aquelles decisions que afectin els bens comunals, com ara el model de
gestió de l'aigua de l'Estany.
8. Permetre que una part del Pressupost Municipal sigui decidit directament per la ciutadania i les seves
organitzacions i entitats.

JOVENTUT
Treballar pel dret dels joves a començar a gestionar la seva pròpia vida de manera autònoma i
responsable.
1. Crear un Senat Jove de Banyoles, similar als que ja existeixen en d’altres ciutats de Catalunya. Algunes
de les seves funcions serien: vehicular la participació dels joves en les festes i activitats proposades per
l’Ajuntament i d’altres entitats; coordinar les activitats de finals de trimestre dels alumnes dels diferents
centres; servir de canal de comunicació amb l’Ajuntament per tal de poder presentar tot tipus de
propostes i opinar sobre les que els són proposades; oferir un marc estable de discussió dels problemes
dels joves; facilitar l’obtenció i seguiment de subvencions municipals o provinents d’altres entitats...
2. Contribuir a evitar la sagnia que els accidents de trànsit signifiquen, sobre tot per als joves, i sobre tot
durant els caps de setmana. Una mesura convenient seria incentivar que, al menys els conductors,
tinguin uns descomptes en serveis municipals ( entrades per al teatre o per als concerts...), a través d’un
sistema de punts ( els Punts 0,0 ), que els facilitarien els bars i locals que, voluntàriament, col·laboressin
amb aquest Projecte, lligats al consum de begudes no alcohòliques.
3. Potenciar l’oferta d’habitatges de Protecció Oficial per a joves, de dimensions adequades, en règim de
lloguer i/o venda. Una Borsa d’Habitatge eficient ha de permetre als/les joves obtenir la informació i
ajuts per accedir a un lloc on viure

LLEURE, CONVIVÈNCIA
•

Un oci nocturn saludable i sense riscos. Cal potenciar les idees d’alternatives d’oci sorgides
per als joves, tenint en compte les associacions juvenils per què dissenyin propostes d’oci
saludable.

El lleure aporta tants valors educatius com la resta de àmbits educatius formals. L’hem d’aprofitar per fer-lo
escola de vida i d’aprenentatge de les regles de convivència de tots i totes. El lleure és, cada vegada més,
una oportunitat per aprendre coses i per relacionar-se amb els altres, de manera que ha de ser entès, no
com un conjunt d’activitats “distretes” per omplir un temps “ buit”, sinó com una part de l’activitat humana
que ens fa ser qui som.

El model de d’oci nocturn en la població adolescent i adulta està lligat en molts casos al consum excessiu de
drogues legals (alcohol, tabac) i il·legals (pastilles, cannabis, marihuana, cocaïna,....) Les conseqüències
són preocupants a molts nivells: socials, sanitàries, econòmiques, educatives...
Un dels problemes és la manca d’alternatives atractives pels joves i l’acceptació que l’única manera de
passar-ho bé és anant a determinats locals nocturns.
Valorem aquelles expressions d’oci nocturn que tinguin contingut cultural i que despertin interès en valors
positius per a les persones i a la societat.
1. Ajustar els horaris d’oci nocturn a un horari europeu. Banyoles ha de mirar cap a Europa també amb els
horaris. L’oci nocturn que acaba a altes hores de la nit perjudica als veïns amb la qualitat del son, exclou
persones que l’endemà han de treballar i augmenta els accidents de trànsit produïts per fatiga.
2. Afavorir una conducció més segura i la responsabilitat ciutadana. Reduir la velocitat en determinades
zones, ampliar les zones de vianants, planificar millor la circulació urbana, elaborar una guia de
circulació eficient i segura.

•

Oferta potent d’activitats de lleure educatives per a infants i joves

1. Potenciar l’educació en el lleure, a través d’una xarxa de casals de barris. Treballarem per aconseguir
un espai on la mainada pugui desenvolupar activitats lúdiques educatives.
2. Millorar el finançament i augmentar la dotació de places de les colònies d’estiu, reformant el sistema
d’adjudicació actual.
3. Potenciar l’Escola de Pares i Mares, per ajudar-los a respondre a les necessitats educatives, escolars i
personals dels seus fills/es.
4. Promoure una xarxa d’activitats extraescolars i de lleure.

ESPORT
•

Accessibilitat per a tots i totes de l’esport i l’exercici

Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles considera extremadament negatiu el fet que la
ciutat no disposi d’una Piscina pública a la qual tothom tingui accés real. L’actual oferta de gestió privada,
necessàriament, prioritza les activitats esportives competitives i d'elit, en detriment de l’esport popular i
educatiu; i exclou, a través de les quotes d’alta i periòdiques gran quantitat de banyolins/es. Nosaltres
impulsarem els canvis necessaris per
1. Assegurar a tothom l'accés real a una piscina coberta, i a la zona de banys actualment tancada per usos
privats. Fer possible una oferta oberta a tots/es, adreçada a usos lúdics, de salut i educatius. Això ha de
ser una de les bases del futur conveni amb el Club Natació Banyoles.
2. Promocionar l’esport popular, l’esport com a font de valors, les activitats i jocs tradicionals i les formes
esportives d’altres cultures, i no solament l’esport de competició.
3. Replantejar de manera global i a llarg termini totes les infraestructures esportives existents (incloses les
situades en els centres d’ensenyament) donant-li noves utilitats polivalents.

FESTES, CULTURA
•

Un model cultural diferent

La candidatura d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles defensa un model de cultura,
educació, esport i lleure entès com a patrimoni de tota la societat, que ha d’estar a l’abast de tothom. Totes

les persones aprenen i ensenyen coses al llarg de la seva vida. Tots i totes guardem records valuosos,
coneixem tradicions, costums i oficis interessants. Compartir aquest patrimoni de vivències és important per
créixer com a persones i per millorar l’entorn social.
Aquest bagatge d’experiències acumulades per les successives generacions és una eina imprescindible per
als joves quan comencen a comprendre el món en el qual hauran de desenvolupar les seves vides. En
tenen dret i els més grans els hem d’ajudar posant-los-les a la seva disposició. En aquest sentit, la memòria
històrica del que va significar per a Banyoles, per a Catalunya i per a Espanya la República, la guerra civil i
la dictadura franquista, com a potencialitats perdudes i com a patiments i injustícies infligits, és
imprescindible per poder valorar adequadament el marc de llibertats públiques de què ara gaudim.
L’esport d’elit i d’alta competició, interessant com és com a mostra del que poden assolir alguns individus
amb l'esforç de superació, no esgota el significat de l’esport, que és, també, una eina de socialització i
educació, una activitat de manteniment i per al foment de la salut i del benestar, una escola d’aprenentatge
de les normes de relació, una oportunitat per trobar-se i gaudir de la natura, un mitjà de convivència entre
persones de tota mena i de totes les edats, i un camí de superació de les pròpies limitacions.
La cultura i l’educació són de tots. Tots participem i produïm activitats culturals i educatives diverses,
valuoses i importants. Hem d’anar cap a una ciutat educadora, que potenciï i reconegui com a educatives
totes les activitats creatives de les persones, tinguin o no a veure amb el mercat o amb títols reconeguts
oficialment.
Els joves, per poder-se desenvolupar de manera adequada, han de poder accedir a la capacitat de decisió
sobre les seves pròpies vides. Aquesta és l’única forma d’aprendre a ser responsables. Per tant, hem de
facilitar-los de trobar la primera feina en condicions dignes; l'accés a un habitatge que el mercat no posa al
seu abast; la formació professional en acabar l'ensenyament obligatori.
•

Elaboració d’un Pla de Recuperació i Valoració del Patrimoni Històric i Cultural.

Perquè som conscients que aquesta és la millor via per promoure un turisme de qualitat i perquè els
ciutadans tenen dret a conèixer la seva història i a construir la seva identitat col·lectiva incloent la
consciència del passat. Aquest Pla intentarà
1. Frenar la degradació i propiciar la recuperació de Can Sisó de Guèmol.
2. Posar en valor l’antic monestir del Puig de San Martirià, que s’hauria de consolidar i rehabilitar com a
punt d’observació i logística del futur Parc Natural.
3. Convertir El Molí de la Farga en l’espai de promoció, formació i innovació de la ciutat, adequant-lo com
un espai de visita cultural i també de punt de referència per al futur firal.
4. Protegir i restaurar el conjunt d’Horts, Recs, Abeuradors, Pous, Molins, Fonts i Rentadors, a través d’un
Pla de Protecció Especial, com a primer pas per assolir la declaració de tot el conjunt com a Bé Cultural
d’Interès Nacional.
5. Convertir la Llotja del Tint en un espai d’Interpretació d’aquest Conjunt, idoni per què n’ha format part
històricament com llotja on es tenyien els teixits.
6. Incrementar el suport a la investigació històrica comarcal. En aquest sentit, volem potenciar els premis a
la investigació, els treballs de recerca que fan els estudiants de la nostra comarca referits a aspectes de
la seva cultura i història, i les publicacions que han de posar-les en coneixement del públic.
7. Mantenir la dotació personal i material dels Museus de Banyoles necessària per tal d’obrir a les visites
per la tarda al Museu Darder.
•

Potenciació de la Biblioteca Comarcal i de les altres biblioteques públiques

Banyoles té mancances materials i de personal molt importants referides al servei de biblioteques.
1. Aconseguir que aquest equipament rebi el personal que està previst en les recomanacions de la
Generalitat de Catalunya i destinar espais diferenciats per a adults i infants.

2. Aconseguir la connexió de les biblioteques dels IES ( com a mínim ) amb la xarxa pública, de manera
que els nois/es que estan efectuant alguna recerca puguin accedir al préstec inter-bibliotecari en el seu
propi Centre.
3. Resoldre els seus greus problemes d'espai en el marc del nou Centre Cívic.

•

Recuperació de la Memòria Històrica

Banyoles s’ha de reconciliar amb el seu passat. Hem de recuperar el coneixement del patiment que va
significar per als habitants de la nostra ciutat la guerra civil i la dictadura, com a eina per impedir la seva
repetició, per transmetre a les generacions futures el valor de les llibertats públiques i per impedir el
menyspreu de les víctimes de la repressió. Amb aquesta finalitat s'haurien de
1. Complir amb l’acord de Ple, proposat per ICV per preservar les restes materials i documentals d'aquest
període, especialment la memòria oral dels supervivents, posant-les a disposició de tota la ciutadania.
2. Promoure activitats a tots els Centres d’Ensenyament per mantenir i divulgar aquesta informació.
Instituir el dia 14 d’Abril com a Dia de l’Homenatge als que van lluitar per la llibertat.
3. Impulsar un projecte de recuperació de memòries personals, documentals i materials.
•

Festes que aportin valors positius

1. Replantejar les activitats que, en el marc de les Festes Majors, es fan a les “Barraques” Augmentar la
representativitat de la Comissió organitzadora, incorporant altres grups i entitats socials, costums,
interessos i gustos; i les associacions de veïns.
2. Incentivar les actituds saludables ( consum de productes naturals, begudes no alcohòliques...) i
desincentivar aquelles més objectables pel que fa als models que es presenten als joves.
3. Garantir que la Fira dels Cavalls de Sant Martirià no ocasioni perjudicis mediambientals. Pensem que la
creació d’una nova zona Firal a més dinamitzaria aquesta activitat.

2.- ÀREA ‘ECONOMIA’: ECONOMIA, HISENDA, TREBALL, OCUPACIÓ,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ.
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ECONOMIA I HISENDA
•

Banyoles en crisi: podem fer-hi molt!

Tot just ara comencem a fer-nos una idea de la veritable dimensió de la crisi desfermada a partir de 2008,
aquella crisi del sistema que ens deien que era impossible que es produís. Les primeres manifestacions van
ser: la paralització de les construccions d’habitatges, l’enduriment de la concessió de crèdits hipotecaris, els
primers acomiadaments i ERO's; a continuació va venir la morositat i la insolvència de particulars i
empresaris, el tall del crèdit a les empreses, els tancaments massius d’empreses, la pèrdua dels habitatges
familiars per incapacitat de pagar les hipoteques i l’endeutament galopant de l’estat i de les administracions
per fer front a la caiguda d’ingressos i als intents de reactivar l’economia; en darrer lloc, han arribat els
dubtes sobre la solvència del conjunt del sistema bancari, sobre la capacitat de l'Estat i les Comunitats
Autònomes de tornar els crèdits, l’encariment del finançament públic, la retallada brutal de despeses de
totes les administracions, afectant les pensions, els salaris dels funcionaris, l’oferta pública d’ocupació, l’edat
de jubilació. És, en tres etapes, la caiguda des del paradís capitalista a les tenebres del Tercer Món.
El panorama que es presenta ara a la nostra Ciutat, i al nostre país, no és que sigui difícil, és de veritable
emergència, i caldria prendre mesures absolutament excepcionals, gairebé pròpies de temps de guerra.
El govern municipal de CiU i PSC no ha sabut reaccionar a temps en tot aquest període. Malgrat els
advertiments que el nostre grup va fer des de 2007 sobre la gravetat de la crisi que venia i sobre la
necessitat de reduir de manera dràstica les despeses, cancel·lant tot un conjunt d'inversions proposades en
època de “vaques grasses”, salvaguardant en canvi les necessitats de les persones amb més dificultats, els
successius pressupostos sobreestimaven els ingressos, donaven per garantit l'accés al crèdit barat i la
continuïtat de les subvencions i transferències d'altres administracions.
Ara ens trobem, a causa d'aquella imprevisió, amb unes circumstàncies que no ha originat el propi
Ajuntament, però que sí ha agreujat:
•
•
•
•

•

la prohibició de nou endeutament municipal.
la prohibició de caure en dèficits.
l’augment de les necessitats socials.
l’augment del percentatge de despesa del què no es pot disposar discrecionalment, com ara el
finançament del deute (a tipus cada vegada més alts) o els costos de manteniment de 39
equipaments i espais sovint redundants, cadascun amb la seva calefacció, recepció, neteja,
ordinadors, electricitat...
manteniment d’unes despeses clarament prescindibles per raons d’imatge i polítiques.

L'Equip Municipal va acabar arribant a una “solució”: repartir la càrrega econòmica del forat en les finances
municipals entre tots els banyolins i al llarg del màxim període de temps, de manera que es notés el menys
possible, carregant-lo en el rebut de l'aigua (anticipació del cànon, augment del cànon...) amb la
col·laboració de l'empresa encarregada del servei municipal de l'Aigua, a la qual es compensaria amb la
prolongació per trenta anys més de la concessió, sense concurs públic. Aquesta “solució”, a més de
difícilment compatible amb la legislació vigent, és injusta (carrega per igual els augments entre tots els
banyolins no en base a les seves rendes sinó del seu consum d'aigua) i immoral (l'aigua és una necessitat
humana i un dret, i no una mercaderia), i es va intentar fer amb el màxim secretisme; ha quedat congelada
fins després de les eleccions tan sols a causa de la nostra oposició frontal i per la mobilització ciutadana en
resposta. Caldrà tenir present, a l'hora de votar, la postura de cadascú sobre aquest tema.
En front d'aquesta gestió econòmica deficient i insolidària, ICV-Independents de Banyoles proposa un
conjunt de mesures racionals, encara que doloroses, per sobreviure a la crisi, d'acord amb el principi: invertir
per estalviar i evitar les inversions ruïnoses; i de carregar els esforços per sortir de la crisi proporcionalment
a les capacitats econòmiques de la ciutadania.

•

Lluitar contra la crisi. Un model econòmic modern i dinàmic que no només generi riquesa,
sinó que la distribueixi amb justícia
1. Impulsar la creació d'una Banca Ètica Ciutadana municipal, seguint el model de la Banca
Popolare Ètica de Padua. Actuaria per facilitar micro-crèdits a persones amb elevada
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solvència personal i amb projectes sòlids, però sense garanties bancàries suficients;
prestaria les quantitats necessàries per fer front als seus deutes tributaris municipals als
ciutadans; captaria i canalitzaria dipòsits de persones i entitats. La Banca Popolare Ètica té
subscrits convenis de suport per a entitats de crèdit social al nostre país. Si, com ja han fet
la Comissió i el Parlament europeu, convenim que és una realitat la falta d’accés al crèdit
d’amplis col·lectius socials capaços d’engegar iniciatives econòmiques creadores
d’ocupació, respectuoses amb el medi ambient i de prestar els serveis socials necessaris,
millorant així la cohesió social, la conclusió lògica és que les nostres administracions locals
haurien de coadjuvar amb entusiasme els processos de construcció social d’una Banca
ètica i solidària, com ja ha fet l'Ajuntament de Sabadell.
2. Crear un Banc Municipal d'Hortes, on s’apliqui el concepte de custòdia del territori, tot
potenciant el recentment iniciat projecte municipal, i utilitzant-lo com a eina per gestionar i
salvar les hortes de sota-Monestir i Guèmol. Les persones podrien llogar un hort dins la
ciutat sota unes condicions establertes per l’ajuntament on prevalguin l’ús de llavors
d’espècies autòctones o escasses, l’horticultura ecològica, els productes tradicionals, i crear
una marca de cara a la seva possible comercialització o difusió en el mercat. També es
podrien llogar aquests horts en base a criteris socials, segons les necessitats de col·lectius
desafavorits. Es posarien a disposició de la ciutadania aquelles hortes que ja són de
titularitat pròpia i d'altres concertades amb els propietaris particulars. Les finalitats són
moltes:
•
•
•
•
•
•

promoció de productes saludables i de qualitat,
ajuda al manteniment d'una activitat física moderada per a persones grans,
formació professional per a joves,
conscienciació de la importància social i mediambiental de les hortes,
millora del paisatge urbà,
millora de l'espai social...
3. Crear un Centre comarcal de promoció i comercialització de productes
locals en algun espai de la ciutat adient, aprofitant alguna infraestructura
existent (Consorci de l’Estany, DARP, La Farga d'Aram ...) amb la finalitat
de fomentar la promoció de productes com els alls, la carbassa, la mel o els
embotits.
4. Aplicar un Pla d’ocupació de joves a la rehabilitació d’edificis històrics, llocs
emblemàtics, el manteniment d'hortes, etc. Aquest pla tindria la doble funció
d’inserir els joves al mercat laboral, permetent-los guanyar experiència, i de
donar-los la possibilitat de conèixer amb precisió i profunditat el lloc on
viuen.
5. Impulsar un Banc del Temps amb suport tècnic i material de l'Ajuntament,
per tal de promoure els intercanvis de bens i serveis que, en estar al marge
de l'economia monetària i de la lògica de mercat, són immunes a la crisi i
permeten generar recursos a persones que el sistema tendeix a expulsat de
l'economia productiva.
6. Permetre la participació de la ciutadania en l’elaboració del pressupost.

•

Una gestió dels serveis municipals que promogui ocupació i estalviï recursos, eliminant
privilegis injustificats heretats del passat

Cal eliminar totes les inèrcies acumulades en els darrers decennis, algunes provinents d'abans i tot del
franquisme i la República. Hi ha diversos convenis subscrits amb entitats o empreses que tenen termes
ruïnosos per a la ciutat de Banyoles i insolidaris amb els seus ciutadans/es, que no s'han renegociat per
manca d'imaginació, d'iniciativa o per tal de no tocar els interessos de particulars molt concrets amb especial
influència econòmica. Per tant, serà necessari:
1. Promoure la creació d'una cooperativa local de prestació de serveis municipals per tal que pugui, en el
seu moment, participar en els concursos de concessió dels serveis municipals (aigua, neteja,
jardineria, reciclatge...). Aquesta cooperativa mantindria un volum important de persones ocupades,
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amb petits capitals locals, amb una gestió democràtica i amb ocupació de qualitat. En cas que
aquesta cooperativa no obtingués prou volum de capital com per portar a terme tots aquests
serveis, caldria crear una empresa mixta amb ella, amb capital municipal i amb prou capacitat de
decisió pública com per assegurar l'interès general en la gestió. Per assolir aquest objectiu serà
clau: la voluntat política, la valentia i imaginació, la confiança en la societat civil banyolina, i la
redacció d'unes normes de concurs d'adjudicació dels serveis públics que, complint la legislació
vigent, marquin un perfil més fàcil d'assolir per part d'una cooperativa.
2. Revisar tots els convenis i concessions amb particulars, empreses o entitats, subscrits en moments
molt reculats en el temps i encara en vigor, per veure d'identificar i eliminar possibles privilegis
injustificats i actualitzar els ingressos que se'n puguin derivar. Si d'aquest estudi se'n deriva la
possibilitat de cancel·lar anticipadament aquests convenis i concessions en base a l'incompliment
per l'altra part dels seus compromisos, es farà sense cap mena d'indemnització; i quan no hi hagi
aquest incompliment, en base a negociació o amb indemnitzacions quan el guany que s'obtingui
ultrapassi les contrapartides.
3. Complir amb decisió amb l'acord de Ple d'introduir clàusules socials a la contractació pública.
4. Reduir els costos dels càrrecs municipals, a través de la reestructuració de l'organigrama municipal en
tres àrees: una, l'Àrea “Ciutat” amb un regidor/a amb mitja dedicació; una altra l'Àrea “Economia”,
amb un regidor/a amb mitja dedicació i una Àrea “Persones”, presidida per l'Alcalde/alcaldessa i un
regidor/a amb mitja dedicació, estalviant així una dedicació completa. Reducció d'un 20% durant
tota la legislatura de les assignacions dels alts càrrecs polítics municipals. Tot això permetria un
estalvi de 250.000 € al llarg de la legislatura.
5. Identificar i eliminar les despeses innecessàries i, en temps de crisi, fins i tot immorals de l'Ajuntament:
contracte amb TV3 per la càmera del temps, despeses protocol·làries, de comunicació, d'imatge,
promoció de la figura de l'Alcalde...
6. Racionalitzar els trenta-nou espais municipals, alguns redundants, sobredimensionats i amb costos de
manteniment insostenibles. Cal prescindir de determinats equipaments, concentrar-ne d'altres i reinventar els usos d'uns tercers. Molts serveis ubicats en locals de lloguer poden encabir-se en un
dels espais redundants (pavellons esportius, espais teatrals i escènics...). Un sol Centre Cívic hauria
de ser capaç d'encabir les activitats i serveis que actualment ocupen set llocs diferents, amb costos
redundants de calefacció, recepció, material informàtic, comunicacions, neteja, etc. La reducció de
despeses possible és enorme, i lluny de comportar un empitjorament dels serveis, significaria una
millora per la sinèrgia originada amb la proximitat d'activitats, equipaments i entitats que es
recolzarien mútuament.
7. Crear ecotaxes que gravin les activitats lucratives i les activitats finançades amb aportacions
econòmiques pels usuaris a l'Estany; aquests recursos s'haurien d'aplicar exclusivament a reposar
la qualitat mediambiental que pugui haver resultat afectada per les pròpies activitats, i a millorar-la.
8. Eliminar el Consorci Esportiu de l'Estany per innecessari i estudiar l'eliminació d'altres consorcis que
serien reincorporats en l'entitat municipal, redimensionant les seves dotacions.
9. Evitar encarregar estudis innecessaris i de difícil justificació.

•

Impulsar un estalvi energètic que millori el funcionament econòmic de Banyoles i la
seva comarca

La preservació de l’equilibri ecològic a la biosfera és una qüestió de supervivència per a la espècie humana.
La evidència del canvi climàtic, desprès d’anys d’advertències per part dels grups ecologistes,
insensatament ignorades, ha obligat finalment a reaccionar a la majoria dels estats. Encara que la legislació
internacional encaminada a aconseguir un desenvolupament sostenible avança amb lentitud, des del àmbit
municipal i comarcal es pot planificar una política econòmica compromesa amb aquest objectiu. Fer una
altra cosa seria, en principi, irresponsable i, a la llarga, suïcida. Les nostres propostes en aquest sentit són:
1.
Aconseguir que el transport públic garanteixi l’accés als llocs de treball i de formació ocupacional.
Completar la xarxa de carril bici per dintre la ciutat, de manera que sigui útil a qui treballa al centre
(comerços, bancs, oficines, etc.). Promoure l'habilitació d'un espai públic (o, mitjançant conveni, un de
privat) per fer possible compartir automòbils particulars.
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2.
Seguir treballant per l'aprovació del tren-tram entre Banyoles i Girona. El nostre Grup, amb diverses
mocions, va aconseguir que el Pla Director del Pla de l'Estany no tanqués definitivament aquesta possibilitat
que en un futur no molt llunyà hauria de permetre un transport col·lecti més eficient, estalviador de recursos i
respectuós amb el medi.
3.
Dotar de contingut real l'ordenança d'estalvi energètic i d'energies alternatives, implantant
reduccions en els tipus impositius en base a l'estalvi i l'eficiència.

TREBALL I OCUPACIÓ
•

Treballar: un dret i una necessitat

La política ocupacional d’ICV-Independents de Banyoles. es planteja facilitar l’accés a més persones al
mercat de treball, impulsar mesures específiques cap els sectors amb més dificultats (dones, joves, majors
de 45 anys, etc.), rebaixar la temporalitat i fer possible la conciliació de la vida familiar. En conseqüència,
s’hauria de:
1.
Utilitzar el nou Centre Cívic com a eina de dinamització i cohesió social apareix a diverses àrees del
nostre programa electoral. Una de les funcions d’aquest Centre seria albergar un centre integrat de
formació professional amb dedicació especial als joves, dones, majors de 45 anys, etc. El Centre hauria de
tenir abast comarcal.
2.
Potenciar la Borsa de Treball Municipal dins l'oficina d'ocupació i promoció econòmica, convertint-la
en l'instrument principal de lluita de l'Ajuntament contra els efectes socials de la crisi, amb la doble funció de
donar sortida a els joves que hagin seguit els cursos de formació i, d’altra banda, permetre trobar personal
qualificat als propis serveis municipals. Cal difondre la seva existència i fer-la pro-activa en la consecució
d'informació de les empreses que s'estiguin instal·lant i la formació de les persones aturades que puguin
presentar-s'hi com a candidats. Ha d'actuar d'acord amb el principi de la transversalitat amb diversos
departaments i regidories municipals.
3.
Promoure un observatori del mercat de treball a la comarca, coordinat amb l’Observatori del Mercat de
Treball de Catalunya, que subministri dades actualitzades i fiables per poder prendre decisions amb
coneixement de la situació real i amb temps suficient.
.
•

Modernització de l’estructura productiva i de serveis

Els objectius de la justícia social son la defensa dels interessos de la classe treballadora, del dret a
l’habitatge, de la igualtat d’oportunitat entre sexes i generacions –sense discriminacions per origen social o
geogràfic– i de la reorganització dels horaris conforme a les necessitats de la vida quotidiana. Aquests
objectius marquen els criteris per qualificar les empreses, les activitats industrials i el sol industrial, per
determinar les infraestructures bàsiques de formació professional i política d’ocupació i també per ponderar
els resultats de l’activitat econòmica a la comarca. La creació de riquesa i el progrés econòmic esdevenen
un esforç inútil –fins i tot indesitjable– si no condueixen a un increment de la justícia social.
La comarca és l’espai natural on es desenvolupa l’activitat econòmica. De fet, històricament, la comarca
s’articula al voltant del mercat de Banyoles el qual, a la època preindustrial, aglutinava pràcticament tota
l’activitat econòmica que es generava. L’absència d’un gran nucli industrial i comercial proper ha permès
que la comarca mantingui els seus trets identitaris i desenvolupi la seva pròpia petita i mitjana industria i,
fins ara, una xarxa comercial adient. El sector primari, tot i ocupar quasi el 90% del territori, té els índexs
més baixos d’ocupació, tant assalariada com autònoma, amb molta diferència. Com que el sistema, malgrat
algunes mancances, s’ha demostrat raonablement eficient, s’ha d’intentar preservar-lo, tot millorant aquells
aspectes que mostrin alguna deficiència.
Les següents propostes estan destinades a millorar i potenciar l’estructura necessària per optimitzar
l’activitat econòmica. Com s’ha explicat abans, la política econòmica d’ICV-Independents està pensada en
dimensió comarcal, no estrictament municipal. La funció del Consell Comarcal esdevindrà fonamental.
1.
Estendre la tecnologia de cobertura WI-FI oberta a tothom a tots els edificis i dependències
municipals, amb l’objectiu de garantir l’accés a les tecnologies de la informació en condicions d’igualtat.
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Continuar impulsant els centres de tele-treball.
2.
Impulsar la concentració de sol industrial a la comarca a fi d’optimitzar els recursos estructurals, la
planificació de mobilitat i de millorar la oferta a les empreses. Millorar les condicions dels treballadors als
polígons: impulsar un servei de guarderia. Impulsar la creació de sol industrial públic. Creació d’un consorci
industrial comarcal.
3.
Consensuar, a nivell comarcal, el model empresarial desitjable. Valoració de les característiques
optimes: empreses no contaminants, de alt contingut tecnològic, baix consum energètic, arrelament
territorial, etc. Impulsar una política activa de recerca i oferta a les empreses més coincidents amb el perfil
desitjat.
4.
Potenciar l’agricultura i la ramaderia ecològiques. Aprofitar les noves tendències del mercat per
substituir progressivament la explotació industrial intensiva, emfasitzant la qualitat per damunt la quantitat.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
•

Un gran repte: el consum ètic i responsable, el comerç de proximitat i el comerç just

La política del sector comercial està dirigida a la potenciació i defensa del comerç local. És prioritari, en
aquest sentit, buscar la col·laboració de les associacions de comerç de manera continuada i sistematitzada
i tenir en compte també els interessos dels comerciants a nivell comarcal. Les propostes d’ICVIndependents per a aquest sector són:
1.
Utilitzar el Centre Cívic per potenciar i difondre el comerç local. També per evitar la ‘fugida’ dels joves
cap a altres llocs amb més oferta lúdica i cultural.
2.
Millorar l’aspecte de la ciutat amb l’objectiu d’atreure visitants i compradors d’altres indrets. Augmentar
l’exigència en els nivells estètics i de qualitat dels acabats dels edificis de nova construcció, que en la
actualitat és molt baix. Fomentar la decoració dels carrers amb fires galanes.
3.
Fomentar el comerç tradicional amb mesures fiscals, actuar per reduir (en la mesura que sigui
possible) els dies festius que poden obrir els grans centres comercials, i desenvolupar un pla estratègic de
desenvolupament comercial en col·laboració amb les associacions de comerciants.
4.
Portar a la pràctica la nostra proposta que l'Ajuntament consumeixi sempre que sigui possible
productes provinents del comerç just, de l'agricultura i ramaderia ecològiques i de productors de proximitat.
Aquesta mesura pràctica ha d'anar acompanyada d'una decidida i constant actuació pedagògica en els
centres educatius sobre la importància de consumir amb criteris ètics.

20

Àrea economia

21

3.- ÀREA ‘CIUTAT’: BARRIS, URBANISME, MOBILITAT, PROTECCIÓ
DEL MEDI, SOSTENIBILITAT
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La ciutat necessita una planificació global. El PGOU actual data de 1981 i no respon a les
necessitats actuals, ni tan sols a les dels darrers 20 anys, i ha calgut fer-hi pegats sobre
pegats.
Cal treballar en una nova planificació, un POUM que tingui com a eixos centrals:
•

protegir el patrimoni natural, especialment les hortes i els recs i l'entorn de l'Estany.

•

protegir el patrimoni històric i cultural en perill.

•

alliberar espais per a les infraestructures que manquen a la ciutat.

•

apartar de les zones residencials les indústries molestes o perilloses.

•

dissenyar un sistema de circulació racional, eficient i segur.

•

preparar la ciutat per a l'ús del transport públic del futur.

•

fer una ciutat tranquil·la, amable per als vianants i els ciclistes

•

disminuir la petja ecològica dels habitatges fent-los més estalviadors de recursos
naturals i energia.

•

augmentar les zones verdes i esponjar l'espai urbà.

BARRIS
Els barris són els llocs on els banyolins/es fan més vida; es relacionen amb els veïns/es, compren i vénen
així com també on s’inicien i es radiquen moltes de les entitats ciutadanes. És al barri on passem més temps
i, en conseqüència, som més conscients de les seves mancances i problemes . Moltes vegades des de la
política parlem dels projectes de ciutat, són fites que hem d’aconseguir entre tots. Els barris són les peces
d’un puzle que un cop unides fan una ciutat. Si alguna d’aquestes peces té un problema la resta de la ciutat
no funciona.
Així doncs des d’ICV-Independents de Banyoles proposem un seguit de mesures concretes per a cada barri
de la nostra ciutat. Hem dividit la ciutat en onze barris, però hi ha quelcom que és necessari per a tots ells
en conjunt: un Consell de Barris que aglutini totes les associacions de barris de la ciutat per tal de crear
sinergies així com també solucions cooperatives i que no sigui exclusives d’una zona.
A continuació detallem els barris així com també les propostes per a cada un d’ells.
CAN PUIG
• Millorar la plaça del Til·lers i el seu entorn: renovació del parc infantil, creació d’un parc per a gent
gran, millora de la seguretat i el manteniment.
• Fer més accessible el barri, cercar una solució per la unidireccionalitat de la carretera de Vilavenut.
• Millora dels accessos al Consell Comarcal.
CANALETA
• Creació d’una brigada veïnal pel manteniment de les places i jardins.
• Millora de la seguretat del carrils bici del barri.
• Fer més accessible amb un nou carrer l’IES Josep Brugulat.
MAS PALAU
• Millora de la Riera de Canaleta, convertint-lo amb un passeig.
• Millorar de l’accés des de Canaleta.

23

Àrea ciutat
VILA OLÍMPICA
• Declarar tot el barri “zona 30”.
• Pla d’usos del Parc de la Draga.
EIXAMPLE NORD (entre Àngel Guimerà i Sant Mer)
• Millora i adequació de l’entorn del pati de l’Escola Mossèn Baldiri Reixach.
EIXAMPLE SUD (entre Àngel Guimerà i Pg. Mossèn Constans)
• Reconversió de les zones Blaves en zones prioritàries per a veïns/es.
• Creació de carrils bicicleta segurs.
BARRI VELL
• Millora de la seguretat de les principals zones comercials.
• Fer extensiu al màxim la peatonalització de la zona.
• Millora de l’entorn del Monestir.
• Reconversió dels solars sense construir en parcs urbans temporals.
SANT PERE- PLA AMETLLER
• Millora del carrer Formiga i senyalització pertinent.
• Millora de la plaça Sant Pere i l’entorn d’aquest
• Potenciació de la zona comercial.
LA FARGA
• Finalització de tots els projectes del Pla de Barris
• Millora de la seguretat de l’Av. de la Farga amb semàfors així com la il·luminació dels passos de
vianants.
LIÓ- ELS PINS- MAS USALL-PUIGPALTER
• Millora de la xarxa viària: asfalt, senyalització....
• Millora de l’entrada de Lió pel mirador del Puig de Sant Martirià.
• Millora de la xarxa d’aigües així com la telefònica.
FONT PUDOSA- PUIG COLOMER
• Millora de l’enllumenat.
• Millora de l’accessibilat de les zones.
• Millora de l’entorn de la Font Pudosa.
URBANISME
•

Per una ciutat amb un urbanisme sostenible, integrada amb el Parc Natural, implicada en la
lluita contra el canvi climàtic, i que aposti per l’estalvi energètic i les energies renovables.

ICV-Independents de Banyoles considera imprescindible adoptar un nou model de política urbanística i
promoció de l’habitatge públic. En aquest sentit, fen les següents propostes:
1.
Redefinir el model urbanístic de ciutat, garantint sempre el dret a l’habitatge de tots els ciutadans, la
promoció d’actuacions d’esponjament de les zones urbanes (creació de zones verdes) i inversions en la
millora dels equipaments municipals (cultura, museus, esports,..).
2.
Treballar perquè en l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) quedin
incloses totes les propostes basades en un model de ciutat més just i sostenible, amb una previsió a la
baixa del creixement urbanístic, per un model de ciutat compacte i per la rehabilitació dels edificis antics,
amb la protecció del sòl amb valor patrimonial, amb una millora de la xarxa viària, una bona proposta
d’ubicacions de futurs equipaments bàsics per la ciutat, tot plegat amb la garantia d’un procés participatiu
que permeti afrontar sense complexes els principals reptes per a la Banyoles del futur.
3.

Completar la peatonalització dels carrers del centre urbà.
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4.
Planificar de forma sostenible el desenvolupament dels projectes urbanístics aprovats, que en algunes
zones implica garantir el manteniment de les zones d’hortes i de recs pel seu valor.
5.
Descatalogar les millors zones d’hortes declarades com a sòl urbanitzable, i/o redefinir-ne la seva
situació per tal de garantir la seva conservació específica.
6.
Rehabilitar el casc històric, els edificis degradats o amb patologies. S’ha d’aprofitar els suports de la
Generalitat a través de les Oficines d’Habitatge i eventualment dedicar-hi recursos locals.
7.
Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques a la ciutat, als carrers, a les voreres i als barris.
L’accessibilitat és un element bàsic en l’estratègia de regeneració de barris.
8.
Promoure la creació de sòl públic. La ciutat després de la venda de diverses finques importants de
propietat municipal, té una manca important de sòl públic. Aquest sòl hauria de servir per construir habitatge
social, per la creació d’un banc de terres municipal, l’ampliació de zones verdes i per a evitar l’especulació
urbanística.
9.
Construir habitatges de promoció pública i ajuts a la rehabilitació d’habitatge de primera residència
amb criteris de sostenibilitat, mitjançant l’ús de tecnologies i energies mediambientals eficients. Aplicació
dels criteris de construcció mediambientals a totes les rehabilitacions i actuacions en edificis municipals.
10.

Potenciar i consolidar les reformes realitzades i previstes amb la Llei de Barris a la zona de la Farga.

MOBILITAT
•

Mobilitat fluida per una ciutat tranquil·la apostant pel passeig, el transport públic i la bicicleta

1. Adequar la travessera de Banyoles i dels principals carrers d’entrada i circulació de la nostra ciutat en
vial tipus passeig. Una de les vies més utilitzada a la nostra ciutat és l’avinguda del Països Catalans i
del carrer de la Llibertat. En convertir-se en els vials més utilitzats s’han convertit en zones d’embussos,
de perills pels vianants... Per això proposem convertir-los en un vial tipus passeig, que garanteixi la
seguretat tant pels cotxes com pels vianants.
2. Crear una xarxa de carrils bici que uneixi tot Banyoles i millorar el carril bici de l’Estany. Banyoles
compta amb una tradició en l’ús de la bicicleta i unes característiques físiques que fan fàcil moure’s per
la ciutat. Cal un carril bici que uneixi els barris, centres comercials, centres educatius i altres
infraestructures, així com un projecte que serveixi de via de comunicació amb altres municipis veïns.
3. Preveure una xarxa d’aparcaments dissuasius a l’entorn de la ciutat a on deixar el cotxe i a partir del
qual es puguin utilitzar bicicletes en lloguer gratuït.
4. Adherir-nos a la xarxa de ciutats tranquil·les i sostenibles que inspiren el Moviment de Ciutats Lentes
(http//www.cittaslow.net/world) i aplicar els ideals en el qual s’inspira. Una associació que proposa i
aposta perquè les ciutats que s’hi adhereixin es comprometin a crear ciutats sanes, pràctiques, amb
ganes de viure-hi i sense estrès.
5. Promoure la regulació i zones de pacificació del trànsit, moderant la velocitat màxima i establint mesures
de control de la velocitat, per exemple amb màxims de 30km/h en els barris residencials de la ciutat com
la Vila Olímpica o el Barri Vell.
6. Apostar pel manteniment i conservació de les carreteres i camins rurals i locals, i evitar actuacions
innecessàries com l’eixamplament, pavimentació, etc.
7. Substituir el sistema d'aparcaments per un de més racional: les zones blaves actuals situades al centre
han de ser substituïdes per zones verdes de baix cost per als veïns i cal situar zones blaves per als
visitants ocasionals on ara hi ha les zones verdes a prop de l'Estany.

•

Potenciació de l’actual línia d’autobusos i millora de les interconnexions amb altres
municipis
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1. Banyoles ha de tenir una estació d’autobusos, tal i com ja tenen ciutats similars, ja que representa una
infraestructura bàsica per a qualsevol ciutat i capital de comarca.
2. Apostar per la recent xarxa interurbana d’autobusos i de connexió amb municipis veïns i promoure la
implantació de vehicles impulsats amb energia renovable.
3. Apostar per la viabilitat i el projecte de futur del tren-tram que hauria de fer el trajecte Olot- BanyolesGirona. La mobilitat dels pobles i comarques de Catalunya ha de passar per transport públic i són
necessaris projectes intercomarcals que facilitin el transport públic amb sistemes més eficients i menys
contaminants. El tren-tram és un tren que dintre de ciutats es comporta com un tramvia (sense sorolls i
contaminació) i fora de les ciutats es comporta com un tren, amb la característica que s’adapta molt bé
al terreny pel qual transcorre.

PROTECCIÓ DEL MEDI
•

Recuperació i ús racional de les zones verdes i parcs urbans

1. Potenciar la conservació i el manteniment de les zones verdes com el bosc de Can Puig o dels
Casalots, recuperar les fonts com les de la Rajoleria, i rehabilitar les rieres i els espais naturals del
municipi.
2. Fomentar que els espais verds urbans siguin funcionals i productius de manera que el seu manteniment
sigui baix o nul, i aportin noves funcionalitats a la ciutat com ara drenatge d’aigües, els horts urbans,
zones d’herbes aromàtiques de baix creixement i poc consum d’aigua, espais de lleure...
3. Recuperar la riera Canaleta com a Parc Fluvial promovent la neteja de deixalles, la millora del camí
peatonal i carril bici paral·lel, la naturalització dels trams artificialitzats, eliminació d’esculleres artificials,,
pensant també en una adequada integració dins el planejament urbanístic.
4. Potenciar les polítiques d’estalvi d’aigua i la plantació d’espècies autòctones en l’enjardinament urbà.
5. Elaborar un Pla d’usos del parc de la Draga per tal de definir quines activitats s’hi poden realitzar i
quines no, i que solucioni els problemes d’organització, aparcament, accessos, sorolls i molèsties de les
activitats diverses que s’hi desenvolupen.
6. Iniciar el projecte “Arbres Amics”. Catalogació i inventari de les espècies d’arbres dels espais urbans i
periurbans del municipi, catalogació dels arbres monumentals, i desenvolupament d’un projecte de
protecció, senyalització i mecenatge per promocionar la conservació d’aquests arbres singulars i la
sensibilització ambiental. Organitzar el dia de l’Arbre.
7. Promoure els parcs urbans temporals en solars en risc de degradació, buits o pendents d’urbanització a
través de convenis amb particulars.

•

Revalorització del patrimoni natural del municipi i aposta per la gestió i l’ús racional dels
recursos naturals, el paisatge i l’entorn.

1. Aprovar la declaració del Parc Natural de l’Estany. Promoure el Parc Natural de l’Estany que inclogui
tots els estanys, estanyols i surgències de la conca lacustre de Banyoles, i que garanteixi la
connectivitat amb espais naturals veïns, així com la promoció d’un turisme de qualitat i d’una activitat
socio-econòmica diversificada.
2. Potenciar el Consorci de l’Estany com a figura de gestió d’aquest espai natural, millorar la seva
coordinació amb l’Ajuntament de Banyoles amb protocols d’actuació clars, donar suport a la seva
ampliació a municipis veïns inclosos en la conca lacustre de l’estany i promoure que aquest ens a part
de conservar la natura serveixi per a la promoció i dinamització d’activitats econòmiques productives al
Pla de l’Estany.
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3. Elaborar un pla d’ús i gestió de l’Estany que reguli i asseguri el manteniment de les activitats que ara
s’hi desenvolupen (rem, bany, passeig, pesca,...) d’una forma assenyada, i que estableixi com a prioritat
la protecció dels valors naturals i paisatgístics de l’indret.
4. Promoure la restauració i/o recuperació dels estanyols propietat de l’ajuntament de Banyoles,
actualment en estat d’abandonament: estanyol de Lió, estanyol del ping-pong, estanyol dels Tanyers,...i
d’altres espais d’interès natural o paisatgístic
5. Adoptar el concepte de custòdia del territori en el sòl de propietat municipal, però també en espais
privats que gaudeixin d’un interès mediambiental i/o patrimonial. Establir convenis i acords amb
propietaris interessats en acordar amistosament una gestió conjunta per garantir el manteniment i la
cura d’aquest patrimoni natural o històric, sigui públic o privat.
6. Aplicar a consciència tots els aspectes de regulació i sanció establerts en el Reglament d’Activitats de
l’Estany i desenvolupament ràpid dels plans especials previstos (Pla especial dels recs, cens dels
regants, Pla d’usos de les pesqueres, i delimitació del bé comunal). Elaboració d’una campanya
informativa a peu de carrer per a explicar el contingut del reglament.
7. Redactar un Pla especial de recs que desenvolupi un reglament d’usos dels recs, un pla de
manteniment i una zonificació per tal de protegir aquells trams més interessants i adequar-los al
planejament urbanístic. A partir d’aquests conceptes promoure la Declaració de Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) dels recs i hortes de Banyoles com a zona d’especial interès etnològic.
8. Implementar una taxa ecològica a les activitats esportives, culturals i econòmiques que es desenvolupin
en el l’entorn de l’Estany (curses, fires, aplecs,...) que repercuteixi en el servei de manteniment i neteja
de l’espai natural.
9. Protegir les millors zones d’hortes i de recs pel seu valor social i natural a la zona de sota Monestir, Can
Castanyer, Guèmol i de Mas Riera.
10. Elaborar un catàleg del patrimoni natural i educar el ciutadà en el seu coneixement.
11. Adoptar mesures en el control de plagues d’espècies problemàtiques, tant en l’àmbit urbà (coloms,
rates,...) com en el natural (gavians, espècies exòtiques)

•

Millora de la qualitat de vida i del medi ambient urbà

1. Controlar eficaçment el funcionament de les indústries contaminants. Compliment de l’ordenança de
control de les males olors, i proposar solucions a les problemàtiques existents.
2. Promoure la redacció d’una ordenança municipal específica que controli i reguli l’emissió de sorolls.
Compliment de la normativa ambiental respecte als sorolls especialment en els barris residencials com
la Vila Olímpica, en zones amb una problemàtica especial com la plaça de les Rodes i a l’entorn de
l’Estany i fer prevaldre el descans nocturn dels veïns respecte dels interessos comercials.
3. Control i millora dels abocaments d’aigües residuals en els recs i rieres del municipi, encara existents
dins i fora de la trama urbana de la ciutat.
4. Elaborar els reglaments necessaris per tal de garantir la seguretat des d'un punt de vista de les
radiacions electromagnètiques.

SOSTENIBILITAT
•

Actuacions contra el canvi climàtic i per la utilització més racional i efectiva dels recursos
naturals

1. Implicar-se en el compromís de la Unió Europea per assolir l’objectiu 20/20/20 contra el canvi climàtic,
consistent en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20 % per l’any 2020,
augmentar també un 20 % en l’ús de les energies renovables i aconseguir un estalvi energètic del 20%.
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2. Millorar l’eficiència en el consum d’energia. Aplicar tecnologies eficients en els sistemes d’enllumenat
interns i externs, reduir el consum energètic de l’enllumenat durant les activitats festives, especialment
les de Nadal, i apostar per mesures concretes com accionar l’enllumenat públic amb plaques solars.
3. Promoure i incentivar l’ús de les energies renovables entre la població.
4. Incrementar el percentatge de les fonts d’energia renovable a nivell municipal, com a mínim en un 1,5%
cada any.
5. Promoure la col·locació de plaques solars en edificis municipals com el Museu Darder, ja equipat per a
fer-ho, mitjançant iniciatives públiques o mitjançant la promoció de cooperatives. També caldria estudiar
com aprofitar l’energia hidràulica de Cal Moliner.
6. Aprovar una ordenança solar per promoure les energies netes. Obrint unes expectatives de futur per la
generació de noves ocupacions i la necessària professionalització del sector. ICV-Independents de
Banyoles sabem que no podem fer propostes programàtiques objectives pensant en quatre anys vista, i
malgrat poden ser actuacions poc visibles i rentables políticament, a llarg termini hem d’aconseguir un
subministrament elèctric procedent el 20% de fonts d’energies renovables pel 2020.
7. Promoure un Pla d’eficiència i estalvi d’aigua basat en la nova cultura de l’aigua. Aprovació d’una
ordenança d’estalvi d’aigua que inclogui la reutilització d’aigües grises i aigües depurades (per exemple
en el rec de jardins municipals), l’aprofitament d’aigua de pluja, la reutilització d’aigua sobrant de
piscines, els sistemes i mesures d’estalvi i la jardineria sostenible.
8. Reduir el consum d’aigua domèstica establint tarifes progressives que dissuadeixin del malbaratament.
•

Reducció dels efectes negatius de les activitats humanes i dels problemes col·laterals de la
societat consumista en la qual estem immersos

1. Aplicar de forma immediata la llei de residus. Fomentar la recollida selectiva, especialment de matèria
orgànica i potenciar la recollida selectiva en origen. Treballar en una ordenança sobre la gestió dels
residus. Malgrat que les competències de recollida de residus estan en mans del Consell Comarcal,
creiem que l’ajuntament s’ha d’implicar en la millora i extensió dels serveis a tot el municipi.
2. Fomentar l’ús de la deixalleria mòbil de barri a la ciutat de Banyoles
3. Establir bonificacions econòmiques en les taxes municipals per l’ús habitual de la deixalleria
compostadores domèstiques a través d’un carnet identificatiu.

i de

4. Potenciar la cooperació municipal i supramunicipal en la gestió dels residus, mitjançant la transferència
de coneixements i d’experiències, l’establiment de mancomunitats, consorcis i equipaments compartits,
tant en matèria de reducció com de recollida selectiva, de reciclatge, de reutilització i de recuperació.
Aprofitament del biogàs, i plantejament d’una planta de triatge comarcal per a la selecció del material de
rebuig.
5. Valorar la funcionalitat i viabilitat de l’aprofitament del biogàs generat a l’abocador municipal, com a
generador d’energia, així com el compostatge de la depuradora comarcal.

•

Promoció de les activitats agrícoles tradicionals respectuoses amb l’entorn

1. Elaborar un projecte de recuperació de les hortes i els recs que inclogui aspectes com la potenciació de
l’horticultura ecològica i tradicional i la promoció de cursos als joves per ser jardiners, o per conrear les
hortes. La potenciació dels plans d’agricultura urbana i dels horts urbans serveix per a protegir el sòl i a
l’hora donar sortida al lleure de la gent gran.
2. Crear un Centre comarcal de promoció i comercialització de productes locals en algun espai de la ciutat
adient aprofitant alguna infraestructura existent (Consorci de l’Estany, DARP, ...) amb la finalitat de
fomentar la promoció de productes com els alls, la carbassa, la mel o els embotits.
3. Crear un banc de terres municipal on s’apliqui el concepte de custòdia del territori de manera que les
persones puguin llogar un hort dins la ciutat sota unes condicions establertes per l’ajuntament. Aquestes
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condicions afavoriran l’ús de llavors d’espècies autòctones o escasses, l’horticultura ecològica i els
productes tradicionals. Crear una marca de cara a la comercialització o difusió en el mercat dels
productes que s’obtinguin. També es podrien llogar aquests horts en base a criteris socials, segons les
necessitats de col·lectius desafavorits.
4. Declarar el municipi lliure de transgènics i vetllar per les bones pràctiques agràries.
5. Fomentar l’artesania agroalimentària per tal d’afegir valor a les produccions de les petites i mitjanes
explotacions i oferir-los sortida i una bona promoció en els mercats municipals.
•

Una implicació real de l’ajuntament en la protecció del mediambient, la justícia social i la
igualtat

1. Potenciar la contractació municipal amb empreses netes i curoses amb els drets dels consumidors i
usuaris, i del medi ambient, reformant les clàusules de contractació entre administració i empreses. Tot i
que la normativa de contractació és molt estricta i preveu la no discriminació de les diferents ofertes, és
possible introduir clàusules en els plecs, per les quals l’òrgan que atorga els contractes, pugui valorar
especialment aquestes característiques. Aquesta decisió pot afectar des de proveïdors de vehicles,
materials i/o maquinària, fins l’atorgament de concessions i pot servir entre altres per introduir el
concepte de compra sostenible, integrant-se a la xarxa de compra verda i el comerç just.
2. Potenciar l’estalvi energètic a les activitats i dels serveis municipals, i realitzar eco-auditories de consum
a les empreses de serveis per valorar l’impacte sobre el medi d’aquestes tasques.
•

Promoció de la participació de la gent de la ciutat i les associacions en la política i
actuacions mediambientals

1. Crear un Consell de participació Municipal, com el que s’havia creat des de l’Agenda 21 de Banyoles,
actualment inoperant, que assessori sobre els temes relacionats amb la gestió el medi ambient on
estiguin representats sectors socials, entitats i persones interessades.
2. Projecte monitors mediambientals o del voluntari cívic. Implicació de persones voluntàries, joves o de la
tercera edat, interessades en un voluntariat cívic que observi i informi del que succeeix als carrers de la
ciutat, i que a la vegada expliqui els drets i deures dels ciutadans respecte a l’odre públic i el respecte
per l’entorn i el medi ambient.
3. Reforçar i insistir en l’aplicació de les propostes del Pla d’Acció per a la Sostenibilitat desenvolupat en
l’elaboració de l’Agenda 21 de Banyoles.
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