
  

 

PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE GOVERN M UNICIPAL 
Els Vienesos, dies 8, 11, 15 i  18 d’abril de 2011  

 
 
 

SESSIÓ DEL D IA 11:  COHESIÓ SO CIAL 
salut, esport, jovent, gent gran, igualtat 

 
 
ü Salutació de la MARTA NEIRA 
ü Intervenció del ponent moderador, en Cristo Zueras 
ü Col·loqui 
 
 
 
 

ESQUEMA DE LES QÜESTIONS MÉS DESTACADES 
 
 
BLOC 1: SALUT 
Més prevenció: hàbits saludables (consum, alimentació, esport).  
Revisions mèdiques per a tothom?. 
Oferir un local per apropar serveis d’assistència sanitària al Masnou Al t. 
La lluita contra les drogues i contra tota mena d’addicions, una gran pr ioritat. 
 
 
BLOC 2: ESPORTS 
Inici de les obres per a la segona pista del poliesportiu 
Projectar una nova zona de gi mnàs i esports aquàtics al poliesportiu 
Equipaments per  practicar esport no reglat als espais públics, com a mínim a 
tots els barris. 
Especial promoció dels esporta nàutics. Un Centre d’alt rendiment esportiu 
nàutic al Masnou? 
Promoció de l ’esport escolar. Competicions escolars a nivell de tot el poble? 
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BLOC 3: IGUALTAT 
Regidoria de “polítiques d ’igualtat” en comptes de “regidoria de la dona”. 
La principal prioritat: combatre la violència de gènere. 
Corresponsabili tat i conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 
Fomentar l’educació, la cultura, els esports i l’espai urbà amb perspectiva de 
gènere. 
Promoure la salut integral específica de les dones. 
 
 
BLOC 4: SERVEIS SOCIALS 
Ajudar a la gent que realment ho necessi ta; assegurar les seves necessitats 
bàsiques. Amb els serveis públics i colze a colze amb entitats i voluntariat.  
Major presència de les treballadors/es socials al carrer i als llocs on n ’hi ha 
necessitat.  
Servei de menjador per a persones dependents  
 
Promoure un centre de dia per a la gent gran 
Cuidar de les persones que cuiden persones dependents 
Parelles solidàries 
Ajudar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda 
 
El Masnou, Municipi amic de la infància (Unesco) 
Completar la xarxa de parcs infantils i garantir el seu manteniment. 
 
Una política de joventut centrada en l’educació i  la incorporació al món del  
treball. 
Promoure pràctiques d ’oci saludable entre el jovent. 
 
Reforçar els serveis d’acollida i d’integració de la nova ciutadania. 
Suport a les activitats de sol idaritat i cooperació 
 
Nova promoció de pisos per a la gent gran 
Noves promocions d’habitatge social 
Fomentar el lloguer dels pisos desocupats  
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