
Proposta de programa electoral del PSC del Masnou per a les eleccions municipals del 2015   
Versió 5.0 – 10/02/2015 

1 

Comissió 2: Convivència 

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 
La creativitat i les oportunitats per a les empreses i el treball són essencials per crear riquesa, 

per desenvolupar-nos, per créixer i, en definitiva, per a què tothom pugui aspirar a guanyar-se 

la vida i prosperar. Per això les hem definit dos eixos essencials del nostre programa electoral, 

imprescindibles per poder sortir de la crisi. 

Tanmateix, els processos de desenvolupament econòmic i de creació de talent i de riquesa, si 

no es compensen amb polítiques de cohesió i de solidaritat social, poden fer encara més grans 

les desigualtats entre les persones i incrementar els riscos de fractura social, la desesperança i 

la injustícia, i posar en perill la convivència. 

És per això que un altre gran eix del nostre programa electoral són les polítiques de 

convivència i de cohesió social, el manteniment i millora d’una comunitat integrada, que sap 

tenir cura de la salut i de les necessitats bàsiques de la seva gent, que no s’oblida dels més 

febles. 

L’esport, la salut, la integració social, les accions adreçades als col·lectius més vulnerables, la 

solidaritat són per a nosaltres serveis i polítiques públiques imprescindibles per mantenir i 

millorar la societat cohesionada i saludable que ens enorgulleix i en la que totes les persones 

tinguem una oportunitat real per viure i realitzar-nos. 

Les principals mesures que tenim la intenció de dur a terme per aprofundir en la convivència i 

la cohesió de la nostra comunitat són les següents: 

SALUT 
El bé més preuat de les persones, el que trobem més a faltar quan ens manca, i que ens pot 

abocar a cruels desigualtats, és la salut. En part, tenir o no tenir salut depèn de l’atzar o de la 

genètica; però és igualment cert que amb el nostre comportament o els nostres hàbits les 

persones podem fer molt per tenir millor o pitjor salut, per viure més o menys anys i per 

viure’ls millor o pitjor. 

Quan parlem de salut, l’entenem com la defineix l’OMS, és a dir, com l’estat complet de 

benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malalties. Això ens obliga a treballar 

especialment les polítiques preventives i les adreçades a vetllar per la salut dels grups més 

vulnerables. 

Prevenció i protecció de la salut. Estem fermament decidits a continuar i aprofundir en les 

polítiques preventives per a la bona salut i d’educació i conscienciació de tota la població per a 

què practiqui hàbits saludables que ve portant a terme el nostre Ajuntament. 

Amb aquesta finalitat impulsarem les activitats següents: 
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 Prosseguirem i ampliarem les campanyes preventives en favor de la salut com per 

exemple “ passar la ITV de la salut, Cuida’t el Cor”, en col·laboració i recolzament dels 

dos CAP. 

 Promoure pràctiques de consum responsable i el consum de productes i serveis 

favorables a la salut (productes naturals, productes ecològics, dieta mediterrània, etc). 

 Aplicació dels Plans de control d’autoritzacions sanitàries d’establiments oberts al 

públic, i integral de control del mosquit tigre. 

 Promourem la pràctica de l’esport. 

 Promourem pràctiques de relaxació (a les escoles, a casa, per part de persones de 

qualsevol edat o condició), pels seus efectes favorables a la salut. 

Apropar l’assistència sanitària. A més de les polítiques preventives, també tenim la intenció 

de contribuir a millorar l’accés de la nostra ciutadania als serveis d’assistència sanitària. 

En aquest sentit, estudiarem la possibilitat de col·laborar amb el Servei català de la salut, 

facilitant des de l’Ajuntament el local adequat, per a l’establiment d’un consultori al Masnou 

Alt, a fi d’apropar la medicina de família a aquest barri, especialment a les persones d’edat 

avançada o que tenen limitacions de mobilitat. 

Estudiarem la possibilitat de promoure cursos de preparació per al part a la piscina municipal, 

en col·laboració entre educadors i monitors de l’Ajuntament i llevadores. 

CONTRA LES DROGUES 
Les drogues són una gran xacra del nostre poble, especialment entre l’adolescència i la 

joventut. Plantarem cara a les drogues, amb tota la contundència, amb tots els mitjans al 

nostre abast. 

Començant per promoure un canvi d’actitud radical per part de tothom. Ni tolerància, ni mirar 

cap a un altre costat. Contra les drogues, tolerància zero. 

Incrementarem de forma exponencial els recursos destinats a acabar amb el consum de 

drogues al nostre municipi i no ens tremolarà la ma per prendre decisions per dràstiques que 

puguin ser, des de denunciar qualsevol forma de facilitar el seu consum i venda, sancions 

econòmiques importants o tancament d’espais on hi hagi activitats vinculades. 

Acabarem amb la proliferació de clubs de fumadors de cànnabis al municipi que han permès 

CiU i ERC, regulant els seus usos. 

Impulsarem i donarem suport a una implicació intensa de la policia municipal; incrementant 

els seus efectius, incitant la intervenció judicial i la dels Mossos i col·laborant amb ells; 

perseguint activament el consum i la venta de drogues en els espais públics; i informant amb 

celeritat als serveis socials sobre els joves i adolescents detectats en entorns de consum de 

drogues. 
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Impulsarem una major implicació dels serveis socials, que han de freqüentar més els llocs on 

es consumeix droga, treballar directament amb les persones afectades i informar i treballar 

amb les famílies. 

Promourem i difondrem els serveis de tractament de les addicions i ajudarem a les persones 

que vulguin usar-los. 

Implicarem les famílies i les xarxes locals per organitzar el major suport social que sigui 

possible en la lluita contra les drogues. 

Col·laborarem amb les altres administracions i entitats a combatre el tabaquisme, 

l’alcoholisme, les drogues i demés addiccions perjudicials per a la salut. 

Combatrem especialment la tolerància social que encara massa sovint es manifesta en relació 

amb les anomenades drogues toves (tabac, alcohol, cànnabis). 

Combatrem el consum abusiu d’alcohol, i especialment el seu consum entre la gent jove. Tant 

pels seus efectes nocius per a la salut, com per la seva funció d’entrada al consum d’altres 

drogues més perilloses. De manera especial, l’Ajuntament no promocionarà cap mena 

d’activitat, per tradicional que sigui, que comporti el consum d’alcohol. 

Així mateix, prohibirem el consum d’alcohol en els serveis i equipaments municipals, 

especialment els de caràcter educatiu, cultural o social. 

Elaborarem i aplicarem el Protocol municipal de prevenció de les drogodependències, en 

desenvolupament del Pla que es troba en procés d’aprovació per l’Ajuntament. 

Vetllarem especialment per combatre les addicions en la infància i la joventut. Amb aquesta 

finalitat, impulsarem les actuacions següents: 

 Lluitar contra les addiccions globalment al poble i específicament a cada centre 

escolar. 

 Utilitzar tots els mecanismes a l’abast per allunyar les drogues dels centres escolars i 

dels llocs de reunió i socialització dels joves. Prohibirem el consum d’alcohol i altres 

drogues en espais públics propers als centres escolars. Perseguirem especialment la 

venda d’alcohol i tabac als menors. 

 Fer campanyes de prevenció als centres i al poble, amb els i les joves, les famílies i la 

població en general, fomentant una consciència de rebuig davant qualsevol droga. 

 Utilitzar els mitjans de comunicació de l’ajuntament per inserir missatges contra les 

addicions adreçats a la infància i la joventut (revista, espais públics, ràdio local, …). 

 Orientar i incrementar la vigilància policial i sancionar. 

 Programar espectacles i activitats per abordar des de tots els àmbits aquest tema 

(teatre, cinema, concerts, lectures, …). 
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ESPORTS 
Promourem la consideració de l’esport com a part de la formació, individual i col·lectiva, dels 

nostres infants i adolescents, il·lusionant i educant com a persona tot participant en una 

activitat d’equip. Amb l’esport s’aprenen de manera lúdica hàbits, actituds i conductes 

essencials per al desenvolupament d’una ciutadania sana i responsable. 

Amb aquesta finalitat general tenim la intenció de promoure les polítiques i accions següents: 

 Fomentar activitats esportives adreçades a la població en general i als diversos 

col·lectius que la integren, amb la finalitat d’estendre l’hàbit de fer esport: rutes per 

caminar, curses populars, competicions, olimpíades escolars, etc. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a l’esport. 

 Delimitar i equipar amb alguns elements mínims (una porteria, una cistella de bàsquet, 

etc) zones als diversos indrets de la població per a què qualsevol persona pugui 

practicar esport no reglat a la via pública. A les zones ja existents d’aquest tipus n’hi 

afegirem al Parc Vallmora, al Passeig Marítim, al Parc del Mil·lenari i altres. 

 Millorar i enfortir les relacions amb els clubs i les entitats esportives, que volem que 

tinguin ple suport de l’ajuntament per dur a terme la seva tasca de motors essencials 

de l’activitat esportiva. Ajudar especialment als clubs a una gestió eficient dels seus 

recursos, a fi de garantir la continuïtat del servei que donen i a què el puguin donar al 

menor cost possible. 

 Promoure la retransmissió via Ràdio d’activitats i espectacles esportius, a fi d’estendre 

socialment l’afecció de la gent per l’esport. 

 Col·laborar de manera especial en els esports nàutics, molt identificats amb la nostra 

població i en els que des del Masnou s’han assolit importants èxits internacionals. En 

aquest sentit, tenim la intenció d’estudiar amb el Club Nàutic la possibilitat de 

promoure un Centre d’Alt Rendiment Esportiu Nàutic al Masnou. Col·laborarem 

igualment amb els esports nàutics més accessibles, que es poden practicar sense 

necessitat de port, i promourem l’obertura a tothom dels esports nàutics tradicionals, 

trencant amb el seu elitisme. 

 Vetllar especialment per promoure l’esport escolar i utilitzar-lo per fomentar la 

coordinació i la trobada entre tota la comunitat escolar del poble (organitzar 

competicions adreçades a tots els centres docents, coordinar les activitats esportives 

dels centres escolars, etc). 

NOU POLIESPORTIU PAV 2 AMPLIAT 
Menció apart mereix el nostre Poliesportiu, que ja fa temps s’ha quedat massa petit per 

atendre l’allau creixent de demandes per practicar-hi esport per part de les nostres escoles, 

entitats, clubs i veïnes i veïns en general. 
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El mandat passat ja vam aconseguir les subvencions necessàries. Tot i que amb retard 

injustificat, aviat s’iniciarà la construcció d’un segon i nou pavelló esportiu PAV-2 ampliat, amb 

especial dedicació al patinatge artístic, que comptarà amb tots els avanços tècnics de les 

noves instal·lacions esportives i que farà possible, junt amb l’actual pavelló, una millor 

distribució dels horaris de les altres especialitats esportives. Com hem dit ja, comptem amb els 

recursos ja pressupostats i amb una subvenció obtinguda de la Secretaria General de l’Esport 

aprovada el 2010. 

També volem iniciar la redacció dels estudis i dels projectes tècnics i resoldre el model de 

finançament que han de fer possible, en aquests propers quatre anys, la construcció d’una 

amplia zona de gimnàs i activitats aquàtiques en una segona fase d’ampliació del poliesportiu. 

Amb caràcter immediat, adoptarem mesures per ampliar l’horari de servei del poliesportiu, 

especialment els diumenges per la tarda, sempre que ho justifiqui la demanda real. També 

estudiarem la possibilitat de fer abonaments per franges horàries, i així obrir la possibilitat 

d’incrementar el nombre de socis. 

Un cop entri en servei la segona pista tenim previst d’abordar immediatament la remodelació i 

millora de la pista actual del poliesportiu, inclosa la seva adaptació per poder-hi celebrar, a 

més d’activitats esportives, altres activitats festives, culturals o de pública concurrència, com 

ara el Nadalem, revetlles populars o concerts. 

IGUALTAT (EN LA DIFERÈNCIA) 
Una de les prioritats d’aquest programa electoral és donar continuïtat i potenciar encara més 

les polítiques d’igualtat, amb la finalitat d’eradicar definitivament les discriminacions que 

per raó de gènere venen patint les dones a la nostra societat. 

En aquest sentit, consolidarem el CIRD i cercarem la manera d’implicar més els homes en la 

lluita per la igualtat i especialment contra la violència masclista 

Precisament per reforçar aquest missatge d’igualtat, una de les primeres mesures que pensem 

adoptar és posar precisament el nom de “polítiques d’igualtat” a la regidoria i als serveis 

municipals que han d’aplicar-les, en comptes de l’actual denominació de “regidoria de la 

dona”. Es tracta de treballar per a la igualtat, per combatre tota mena de discriminació i no 

només les que afecten a les dones. Per tant, també vetllarem pels drets de gais, lesbianes, 

bisexuals i transsexuals. 

Volem subratllar i estendre que la igualtat de gènere no vol dir que les dones han de ser com 

els homes, ni competir amb ells en la manera masculina de fer les coses; parlem d’igualtat en 

el sentit d’igualtat real d’oportunitats, però des de la diversitat. 

Les actuacions que tenim la intenció d’aplicar són les que es deriven del Pla local d’igualtat 

2008/2013, aprovat unànimement per l’actual Ajuntament, que pensem complir 

rigorosament, d’acord amb les seves grans línies estratègiques, que són les següents: 

 Impregnar tota l’estructura municipal dels principis de gènere, participació i 

transversalitat. Un cop creat el CIRD (Centre d’informació i recursos per a les dones), 
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que hem ubicat a la Casa de cultura, a partir d’ara tenim la voluntat de consolidar-lo 

com a espai de trobada de les dones, i fer que siguin elles mateixes les que defineixin 

les activitats i projectes a desenvolupar-hi. Volem també completar aquest servei, 

integrat actualment per una psicòloga, una jurista, una informadora i una 

coordinadora, amb una psicòloga infantil especialitzada a ajudar els infants que viuen 

o han viscut a casa seva la violència domèstica i a pal·liar les conseqüències que això 

els pugui comportar. 

 Fomentar l’educació, la cultura i els esports amb perspectiva de gènere. Continuarem 

treballant la estratègia impulsada per la regidoria i els serveis de cultura, de tenir en 

compte la perspectiva de gènere en la seva programació, amb la finalitat d’implicar 

totes les entitats culturals de la nostra ciutat a compartir aquesta estratègia. Amb la 

mateixa finalitat, continuarem treballant per donar visibilitat a la creació artística i 

cultural de les dones. 

Ens implicarem també a potenciar des de l’Ajuntament la coeducació a les escoles i instituts, a 

fi d’impregnar l’acció educativa dels valors de la igualtat, i fent que nois i noies se sentin més 

lliures a l’hora d’escollir les seves opcions de vida, sense estar condicionats a reproduir rols 

sexistes ni actituds discriminatòries. 

Promourem de manera especial la participació de les dones en l’esport, en els seus diversos 

vessants i nivells, popular, amateur i d’elit, i procurarem fer més visibles a la nostra comunitat i 

sentir-nos més orgullosos dels importants èxits internacionals assolits per algunes de les 

nostres esportistes, com ara les patinadores artístiques o les regatistes. 

 Combatre la violència de gènere. És la principal prioritat de tota política d’igualtat, ho 

ha estat durant aquest mandat i ho seguirà sent en el futur, fins eradicar 

definitivament de la nostra societat la violència contra les dones. Seguirem aplicant i 

revisant el protocol de violència de gènere aprovat unànimement pel nostre 

Ajuntament. I seguirem coordinant i liderant el circuït de vigilància i de serveis de 

violència de gènera, que vetlla per la correcte aplicació d’aquest protocol. 

De cara els propers anys, tenim la intenció de reforçar la sensibilització i el rebuig ciutadà 

davant d’aquesta xacra social, i d’implicar en la seva condemna explícita tants i tants homes 

que lògicament rebutgen aquestes manifestacions masclistes. 

 Promoure la no discriminació per raó de gènere en el treball i afavorir la 

corresponsabilitat i la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 

Seguirem col·laborant amb els serveis de promoció econòmica per afavorir la integració de els 

dones en el mercat de treball, mitjançant la seva formació i la seva capacitat d’auto ocupació. 

Per enfortir aquestes activitats procurarem disposar d’una experta en inserció laboral en el 

CIRD. 

També amb la finalitat de promoure la integració de les dones en el mercat de treball, durem a 

terme una campanya adreçada a les empreses del Masnou a fi d’estimular-les i ajudar-les a 

comptar amb els respectius plans d’igualtat, que assegurin la igualtat d’accés i de promoció de 

les dones, inclosa la seva participació en els llocs de direcció. 
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Farem campanyes d’informació i de sensibilització, tallers i conferències dirigides a tota la 

població, amb la finalitat de promoure la corresponsabilitat i la conciliació de la vida 

professional, personal i familiar, i d’aquesta manera contribuir a un model de vida més plena i 

feliç per a tothom. 

 Promoure la salut integral i específica de les dones, especialment les pràctiques de 

prevenció del càncer de mama, les revisions ginecològiques anuals i la prevenció i 

informació en relació amb les malalties de transmissió sexual. 

 Introduir la perspectiva de gènere en l’espai urbà, amb la finalitat de tenir 

especialment en compte les necessitats i condicionants específics de les dones en el 

disseny i arranjament dels espais públics i en la planificació i gestió dels serveis de 

mobilitat i altres serveis urbans. 

PLA D’ATENCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS 
Desenvoluparem i aplicarem el Pla d’atenció local en matèria de serveis socials, elaborarem 

un pla de qualitat dels serveis socials municipals i promourem la més àmplia informació sobre 

les seves prestacions, a fi que puguin ser conegudes per tota la ciutadania. 

Garantirem una major presència al carrer dels treballadors i de les treballadores socials del 

municipi, especialment dels educadors i de les educadores socials, a fi de detectar amb més 

agilitat les situacions de risc. 

HABITATGE 
Seguirem impulsant noves promocions d’habitatge protegit adreçat als col·lectius més 

necessitats, en col·laboració amb l’Incasòl de la Generalitat i també estudiarem altres opcions. 

Tenim prevista la construcció de 36 habitatges protegits per a gent gran a l’Avinguda Joan 

XXIII. 

Seguirem aprofundint en les polítiques desenvolupades a l’efecte i en particular amb les que 

tenen a veure amb la rehabilitació, en base als ajuts que provenen de l’Estat Central. 

Prendrem mesures per promoure amb eficàcia el lloguer de molts dels pisos i cases desocupats 

que actualment hi ha a la nostra població. 

GENT GRAN 
Establirem dispositius que ens ajudin a detectar amb celeritat els casos de persones grans que 

viuen soles i a fer-ne el seguiment, i així evitar que s’enfonsin en la seva solitud. Amb aquesta 

finalitat estimularem la col·laboració i la complicitat dels veïns i la seva comunicació àgil amb 

els serveis socials municipals. 

Impulsarem activitats i pràctiques que ajudin a les persones grans o dependents a fer la 

compra i les altres gestions necessàries per al desenvolupament normal de la seva vida, 

especialment en aquelles zones del poble amb pujades i baixades pronunciades. Amb aquesta 

finalitat, promourem el suport dels veïns i d’altres xarxes socials d’ajuda, estimularem que hi 
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hagi comerços propers i la coordinació i promoció dels serveis de compra a domicili dels 

comerços. 

 Continuarem amb la promoció d’habitatges assequibles per a la gent gran. En aquest 

sentit, promourem la construcció de pisos per a gent gran en el solar de Joan 

XXIII/carrer de les Guilleries, al costat dels jardins de Lluís Companys. 

Centre de dia. Estudiarem la viabilitat d’un centre de dia per a la gent gran. En cas afirmatiu, 

l’Ajuntament facilitarà l’espai adequat i farem el que calgui per aconseguir que la Generalitat 

hi presti el servei. 

Residència. Farem gestions per aconseguir que hi hagi al Masnou més places de residència per 

a la gent gran a un cost assequible (a canvi de la pensió, en especial per a aquelles persones 

grans que no tenen més recursos). 

Servei de menjador. Potenciarem el servei de menjador a les persones grans que tenen 

autonomia limitada per preparar-se el menjar per sí mateixes. En la mida que puguin sortir de 

casa, se’ls ha d’estimular que ho facin, de manera que podran accedir a aquest servei en un 

equipament públic adequat, que intentarem que sigui proper al seu domicili; si estan 

impedides o la seva autonomia és molt limitada, el servei se’ls seguirà prestant a domicili. 

Mentre no disposem de centre de dia, estudiarem la possibilitat de concertar aquest servei 

amb les residències que ja existeixen a la nostre ciutat. Assegurarem en qualsevol cas 

l’oferiment d’una dieta adequada per a l’edat i condicions d’aquestes persones. 

Cuidar les persones que cuiden. Impulsar la formació de cuidadors de la gent gran, i d’altres 

persones dependents, perquè també cal tenir cura dels que cuiden i una forma de fer-ho és 

oferir-los una formació que, a més de donar-los suport personal, els capaciti millor per cuidar 

de la gent gran des d’una perspectiva d’inclusió social i d’estimular-los l’activitat. 

Tallers i activitats. Organitzarem i promourem la realització de tallers i altres activitats per 

atendre necessitats específiques pròpies de la gent gran, com ara memòria, psicomotricitat, 

cuina adaptada i altres similars. Aquestes activitats es duran a terme al centre de dia, als 

casals, centres cívics i altres espais socials o comunitaris adequats, amb la finalitat d’apropar-

les al màxim a les persones destinatàries. 

També posarem més equipament adequat per a què les persones grans facin exercici físic en 

els parcs i altres espais públics. 

Casals d’avis. Promourem que en els casals d’avis s’hi facin més activitats, que siguin 

equipaments més polivalents. 

GARANTIR LA MOBILITAT A LES PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA 
La mobilitat, en el sentit més ampli, de poder sortir de casa, moure’ns pel nostre barri i per la 

nostra ciutat, i fins i tot anar a ciutats veïnes, és essencial per poder viure amb una certa 

plenitud i per poder accedir realment a les oportunitats i serveis que ens ofereix la societat en 

la que vivim. 
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Moltes persones viuen en condicions de mobilitat reduïda o limitada. Per raons d’edat, de 

lesions, malalties o altres discapacitats, moltes persones viuen confinades a casa seva o en 

l’espai reduït del seu barri o de la seva ciutat. 

Estarem al costat d’aquesta gent que pateix circumstàncies que limiten la seva mobilitat, i 

promourem polítiques i serveis que els proporcionin els ajuts o les compensacions amb les que 

es puguin moure amb una certa autonomia. 

Continuarem eradicant les barreres arquitectòniques en els espais públics i en els establiments 

municipals i promourem la seva supressió en els establiments privats oberts al públic. Amb 

aquesta finalitat, establirem les prioritats per aplicar el Pla municipal d’accessibilitat a la via 

pública i als edificis públics i programarem i executarem les seves primeres actuacions. 

També promourem mesures per a què les persones amb la mobilitat limitada tinguin accés a 

serveis adequats de transport de viatgers, i a un preu assequible. En aquest sentit farem 

gestions per aconseguir l’ampliació de les targetes roses vigents actualment en la Zona 1 del 

servei de Rodalies a la resta de serveis de transport col·lectiu de viatges de la Regió 

metropolitana. 

L’any 2015 finalitza l’actual concessió de l’autobús urbà. Farem un nou concurs per permetre 

la renovació total de la flota i la millora del servei, promovent que es presti tots els dies de la 

setmana. 

Adequarem el recorregut de l’autobús urbà amb la finalitat de què tingui parada a la 

proximitat dels indrets especialment concorreguts per les persones grans, com ara dels blocs 

de pisos de protecció adjudicats a les persones grans, centres de salut o casals, i millorarem les 

seves prestacions, especialment procurant una major freqüència de pas. 

Estudiarem la necessitat de reservar més places d’aparcament per a persones amb discapacitat 

i reservarem les que resulti justificat. 

INTEGRACIÓ DE LES PERSONES QUE PATEIXEN DISCAPACITAT 
Impulsarem activitats tendents a aconseguir la màxima integració efectiva de les persones que 

pateixen discapacitats físiques o psíquiques en la vida social, esportiva o cultural del nostre 

poble, en col·laboració amb les entitats especialitzades que treballen amb elles. 

INFÀNCIA 
Farem el necessari per tal d’obtenir per al Masnou el qualificatiu de la Unesco com a Municipi 

amic de la infància. 

Amb aquesta finalitat ens proposem de reforçar i mantenir polítiques molt exigents de defensa 

dels drets dels infants. Amb aquesta iniciativa ens proposem de recollir la veu dels infants en 

tots els àmbits de la política municipal i d’aquesta manera donar-los major visibilitat i 

reconèixer la plenitud dels seus drets. 
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Completarem una xarxa de parcs infantils al nostre municipi, de manera que totes les famílies 

hi puguin tenir accés, i promoure’n una configuració més atractiva i un manteniment més 

curós. 

Aprofitarem la platja en època de temporada baixa per fer-hi zones adequades d’esbarjo per a 

nens i nenes. 

Aprofitarem més Can Humet i altres espais municipals per fer-hi més activitats per a la infància 

en caps de setmana. 

Millorarem la planificació i la coordinació de les activitats extraescolars, a fi de poder oferir un 

ventall més ampli de possibilitats, comptant amb els nens i les nenes de totes les escoles del 

poble. 

JOVENTUT 
Desenvoluparem i aplicarem les previsions del Pla d’acció jove 2009/2012, aprovat 

unànimement per l’Ajuntament, promovent la màxima participació dels joves en la definició de 

les prioritats. 

Aplicarem una política municipal de joventut basada en els elements següents: 

 Realització de tallers d’emprenedoria a les escoles i als instituts. 

 Prestació i foment de serveis d’assessorament laboral específic per als joves. 

 Impuls municipal a la xarxa de suport a la transició entre l’escola i l’institut i el treball. 

 Estudiar i promoure mesures que facin més accessibles a les capacitats reals del jovent 

les ofertes de venta, finançament i lloguer d’habitatges. 

 Promoure la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres educatius. 

Estudiar l’experiència de l’alumne guia dins del mateix centre educatiu que venen 

aplicant altres poblacions. 

 Aprofitar més els espais municipals, especialment Ca n’Humet, per fer-hi activitats 

municipals per a joves en caps de setmana i en horari nocturn, i així contribuir a hàbits 

de lleure saludable. 

PARELLES SOLIDÀRIES 
Promourem parelles solidàries, entre una persona gran o d’autonomia limitada, que viu sola, 

que ofereix compartir el seu habitatge amb una altra que pugui fer-li companyia i ajudar-la en 

les seves necessitats bàsiques (joves, estudiants, persones de mitjana edat que viuen soles, …). 

L’Ajuntament ajudarà a l’establiment d’aquestes parelles i en farà un seguiment acurat a fi 

d’assegurar-ne l’equitat entre les dues parts i que cap de les persones que les formen no 

abusarà de la seva posició damunt l’altra. 
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NOVA CIUTADANIA 
Estarem atents i serem curosos per acollir i integrar a la nostra comunitat les persones que, 

per necessitat o qualsevol altre motiu, han escollit la nostra societat per viure i per trobar-hi 

oportunitats per guanyar-s’hi la vida, i vetllarem per a què puguin gaudir dels drets i complir el 

deures de ciutadania que legalment els corresponguin. 

Reforçarem el servei de formació de les persones adultes, amb la finalitat de què pugui donar 

servei d’alfabetització i d’ensenyament bàsic a les persones nouvingudes que ho necessitin. 

Davant l’elevada dificultat per aprendre català i castellà per part de les persones nouvingudes 

analfabetes, promourem, amb la col·laboració de voluntariat, la seva alfabetització en la seva 

llengua materna, la qual cosa facilitarà enormement l’aprenentatge d’altres llengües. 

Facilitarem informació, en diferents idiomes, sobre els cursos d’idiomes a les persones 

nouvingudes quan s’empadronen al nostre municipi. 

Fomentarem les parelles lingüístiques amb voluntariat autòcton. 

Afavorirem l’intercanvi cultural. 

Aplicarem la resta d’actuacions previstes en el Pla municipal de recepció i acollida del 

Masnou, aprovat el 2009 i que van quedar aturades per l’actual govern. 

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
Definirem unes línies d’actuació en matèria de solidaritat i cooperació basades en dues grans 

finalitats i un criteri d’intervenció fonamental: 

 La primera finalitat és assegurar que siguin cobertes les necessitats bàsiques 

(alimentació, roba i sopluig) de totes les persones que viuen al nostre municipi. 

 L’altra gran finalitat és contribuir al desenvolupament i ajudar a combatre la pobresa 

extrema de les zones del món menys desenvolupades. 

 I el criteri d’intervenció fonamental és estimular i canalitzar la participació de la gent, 

el voluntariat, les accions personals de solidaritat. 

 Promourem la realització i la millor organització de les accions següents: 

 Distribució de roba i aliments entre les persones de la nostra població que en 

necessitin (continuant la col·laboració amb Càritas i la Creu Roja). 

 Ampliar la relació de les entitats que col·laboren en les activitats municipals de 

solidaritat i cooperació. 

 Promoure la implicació dels diversos col·lectius d’immigrants en les activitats de 

cooperació adreçades als seus països d’origen. 
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CIVISME I CONVIVÈNCIA 
Desenvoluparem i actualitzarem el Pla d’acció pel Civisme aprovat en l’anterior mandat, per 

tal de promoure el compromís actiu i la responsabilitat personal de la ciutadania en l’ús de 

l’espai col·lectiu i de fomentar l’equilibri i el respecte en les relacions de convivència, a fi de 

què uns i altres puguem compartir les oportunitats que ens ofereix la ciutat. 

Les polítiques de civisme i convivència es basaran en l’educació, l’exemple, la sensibilització i el 

compromís actiu de les persones i les entitats. I només quan això no sigui suficient s’aplicaran 

mesures d’autoritat i es denunciaran i sancionaran les actuacions incíviques. 

Potenciarem el potencial educador i de cohesió i convivència, a més a més de suport a les 

polítiques municipals de seguretat, que tenen els vigilants cívics, fins a convertir-los de fet en 

educadors cívics. Incrementarem el nombre de vigilants cívics. 

COMUNITAT I XARXES LOCALS 
Promourem l’estil de vida comunitari, de poble. Combatrem la indiferència envers els altres. 

Sensibilitzarem la gent a estar atents a detectar situacions de necessitat, de risc, de solitud o 

de patiment d’altres persones; a tenir cura dels altres. De persones grans o dependents, de 

dones que pateixen violència masclista, d’infants i adolescents que pateixen violència o 

s’enganxen a les drogues. I establirem els procediments que facilitin la corresponent 

informació als serveis municipals. 

Promourem xarxes locals per col·laborar, per ajudar-nos, per compartir, per intercanviar, per 

cohesionar. 

Promourem xarxes formades per persones del nostre poble, de qualsevol edat o condició. Que 

serveixin per detectar persones dependents o grans que viuen soles i necessiten un cop de mà 

per atendre les seves necessitats bàsiques. I per detectar casos de violència masclista, o 

d’infants o adolescents en situació de risc, i per posar-ho en coneixement de l’ajuntament. 

De manera especial, promourem la implicació de les associacions de veïns en les xarxes socials 

locals i la seva participació en tasques de solidaritat. 


