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34.Establir polítiques de suport a la llar a la gent gran i a les persones amb
discapacitat per tal que puguin continuar residint al seu habitatge o amb
la seva família, potenciant la seva autonomia.

35.Crear centres de dia per a la gent gran, persones amb discapacitat i per
altres col·lectius amb necessitats especials d’atenció per malaltia o per
risc d’exclusió

36.Prioritzar  ajuts  a  les  persones amb rendes més baixes,  amb risc  de
pobresa i famílies monoparentals.

37.Mantenir i si es pot incrementar el suport a les diverses entitats del tercer
sector.

38.Contractar sempre que sigui possible empreses que treballin amb els
col·lectius  amb  risc  d’exclusió  laboral,  incloure-ho  en  les  possibles
concessions. 

39.Promoure i donar suport a la inserció laboral.

ESPORTS

L’esport, al nostre país, és un fet social sobradament conegut per tothom, però
també necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel
paper que té com a motor de canvi. 

Considerem l'Esport com un element de canvi de la societat. L’esport és un
motor de canvi a nivell individual, ja que la seva incorporació a
l’estil de vida de les persones permet gaudir de major qualitat de
vida.    L'esport  s’està  convertint  en  substitut  de  les  antigues
tertúlies  de  cafè  o  rebotiga,  com  a  aglutinador  cívic  de
temps.  Actualment  és  l’element  que uneix  joves  desconeguts
per anar a córrer, gent gran per anar a caminar  i canalla per
practicar esports col·lectius. És l’element actiu de cohesió social
i també és un motor de canvi, ja que permet enfortir la cohesió
social dels nostres pobles i barris a través de la incorporació del
projecte esportiu del municipi  al  projecte esportiu dels centres
docents, a través de la promoció de la salut a mitjançant l’esport
o a través de la incorporació de les persones nouvingudes a la
ciutadania plena, fent servir l’esport com a eina de socialització i
d’arrelament  al  país.  considerem  l'Esport  com  un  element
d'incorporació i acollida dels nouvinguts. És el màxim element de
socialització i arrelament per a les persones nouvingudes i cal
aconseguir que no hi hagi biaix de gènere o al menys reduir-lo.
La indiferenciació de les persones practicant l'esport és un factor
decisiu perquè ens fa més iguals.

L’esport  és motor  de canvi  econòmic,  amb capacitat  de generar  ocupació  i
riquesa,  articulant  un  complex  sector  productiu  i  de  serveis.
L’esport és un motor del teixit  cívic i associatiu de les nostres
viles i ciutats, un teixit que no té comparació en quantitat i en
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extensió i que és la base de l’assoliment dels resultats esportius
d’alt nivell de l’esport català. Per això és cabdal donar el suport
que mereixen als clubs i a les entitats esportives.

Considerem l’esport  essencial  per  la  salut  de  les  persones.  La lluita  contra
l'obesitat  infantil,  el  sobrepès,  la  diabetis,  les  malalties
coronàries i tantes altres són nomes uns exemples del benefici
que comporta per la salut. 

Propostes

Per donar suport al teixit esportiu, de base, formatiu

1. Simplificar i  objectivar les convocatòries d’ajuts  econòmics als clubs i
entitats  esportives  en  base  al  %  de  nens  i  nenes  escolaritzats  al
municipi.

2. Crear consells de l'esport als municipis, amb la participació de totes les
entitats esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir
i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals. També
podria  assumir  aspectes  comuns  de  totes  les  entitats  esportives:  fer
compres col·lectives, buscar patrocinadors, subvencions, assessorament
de  gestió  esportiva  i  administrativa,...  és  a  dir,  mancomunar  la  part
administrativa dels clubs, una part que no aporta cap valor al club, però
que és imprescindible.

3. Potenciar  els  clubs  i  les  entitats  esportives  de  base  com  a  element
vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat.   Dotar als clubs del
material  esportiu  necessari  perquè  puguin  implementar  programes
esportius de qualitat.

4. Promoure  la  col·laboració  entre  entitats  esportives  a  nivell  comarcal,
especialment en zones rurals i poc poblades.

5. Crear una Oficina d’Atenció a l’esportista.

6. Donar  difusió  i  rellevància  institucional  a  la  participació  dels  clubs  i
esportistes del  municipi  en esdeveniments esportius internacionals de
les seleccions catalanes reconegudes. 

7. Fomentar l’esport de base femení.

Promoció de l’esport escolar.

1. Establir  els  bases  per  a  la  promoció  de  l’oci  juvenil  (obertura  de
pavellons, espais lúdics, promoció de festivals de tota mena...).
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Per potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà

2. Promoure l’extensió a tots els centres educatius del Pla d’esport escolar,
creant associacions esportives escolars als centres i promovent l’activitat
física i esportiva no competitiva per a tots els nois i noies.

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

4. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris —obertura
nocturna de les instal·lacions— com de modalitats.

5. Obrir  les  pistes  i  les  instal·lacions  esportives  escolars  a  la  pràctica
esportiva de les entitats i de la ciutadania.

6. Desenvolupar un Pla específic de lluita contra l'obesitat infantil, a través
dels clubs esportius i dels centres educatius del municipi.

7. Desplegar  un  Pla  de  promoció  esportiva  als  espais  públics  —platja,
places, carrers, circuits de salut urbans, etc.— on es lligui l’activitat física
i  el  coneixement  del  patrimoni  natural,  cultural  i  arquitectònic  del
municipi.

8. Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de
motor.

9. Promocionar la pràctica esportiva en família.

10.Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres
municipals  com  organitzant  activitats  físico-esportives  als  centres  de
gent gran.

11. Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport
com, per exemple, caminades o bicicletades populars. 

12. Incorporar el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de
la Generalitat de Catalunya. 

13.Desenvolupar  activitats  esportives  específiques  per  als  col·lectius  de
discapacitats.

14. Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del
teixit ja existent. 

15.Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials,
per a donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel
teixit associatiu esportiu del municipi.

16.Promoure que les entitats esportives incorporin activitats de cooperació
al desenvolupament i  de lluita per la pau a través de l’esport.
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17. Instaurar  la  Setmana de l’esport  per  a  tothom (Setmana de l’activitat
física i la salut).

18. Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del
teixit ja existent.

Per a disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat

19.Programar  inversions  adequades  per  al  manteniment,  la  millora  i
l’adequació dels equipaments esportius de xarxa bàsica. 

20.Promoure  la  construcció  de  pavellons  al  costat  dels  nous  centres
educatius que permetin l’ús escolar en horari lectiu i  l’ús ciutadà, fora
d’aquest horari

21.Crear  circuits  d’activitat  física  a  l’aire  lliure,  especialment  orientats  a
l’activitat per a la gent gran.

22.Elaborar un projecte de recuperació de l’espai de la piscina dels Camps
Elisis

23.Definir plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin fer
compatible la pràctica esportiva amb el manteniment de la seva qualitat,
amb especial atenció a la pràctica dels esports de motor, del ciclisme,
els esports d’aigua i els de muntanya

24.Per a promoure la diversitat esportiva

25.Fer  plans  específics  de  desenvolupament  de  modalitats  esportives
específiques

26.Recuperar les modalitats esportives i els jocs tradicionals catalans.

27.Promoure  que  la  pràctica  esportiva  en  edat  escolar  sigui  de  tipus
poliesportiu  fins  als  10  anys.  Incentivar  la  constitució  de  nous  clubs
esportius per donar cobertura a l’activitat esportiva emergent en noves
modalitats.

28.Establir  criteris  de  discriminació  positiva  a  favor  de  les  dones  per  a
promoure la seva presència a l’activitat esportiva del municipi.

29.Recuperar  les  modalitats  esportives  i  els  jocs  tradicionals  catalans
(bitlles)Promoure que la pràctica esportiva en edat escolar sigui de tipus
poliesportiu fins als 10 anys. 

30.Donar suport a la pràctica dels esports minoritaris amb presència a la
ciutat.(piragüisme, tenis taula, rugbi, natació etc)

31.Establir  criteris  de  discriminació  positiva  a  favor  de  les  dones  per  a
promoure la seva presència a l’activitat esportiva del municipi.
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32. Incentivar la constitució de nous clubs esportius per donar cobertura a
l’activitat esportiva emergent en noves modalitats. 

JUSTÍCIA

En  general,  la  ciutadania  coneix  prou  bé  el  sistema  sanitari,  l'educatiu,
l'assistencial o el laboral però, en canvi, el sistema de justícia és
molt  poc conegut  i  és  vist  a  cops amb recel  i  a  cops con a
panacea de la resolució dels conflictes. 

Cal  conèixer  l’estructura  democràtica  del  procés,  com  a  mecanisme  de
resolució dels conflictes, les seves possibilitats però també els
seus  límits  i  les  dificultats  de  la  solució  jurisdiccional  dels
conflictes d’interessos. Des d'Esquerra - Avancem, propugnem
incrementar l’educació de la ciutadania en matèria de justícia, la
implicació  de  la  societat  civil  en  la  cerca  de  solucions  als
conflictes  a  través  de  la  mediació  i  el  diàleg,  així  com  la
multiplicació dels òrgans de recerca i consultius.

D’altra banda, les administracions locals han de configurar, sota uns criteris
mínims de qualitat, els diversos serveis d’atenció i d’orientació a
la  ciutadania  mitjançant  una  gestió  directa  o  indirecta  de  la
justícia.  Cal  procurar un mínim d’assessorament generalista o
especialitzat  en  la  defensa  dels  drets  dels  ciutadans  i
ciutadanes.  Aquests  serveis  han  de  promoure  les  vies  de
resolució  extra  jurisdiccional  dels  conflictes,  en  especial  la
mediació,  la  conciliació  i  l’arbitratge  i  han  d’establir
progressivament mecanismes de prestació de  forma telemàtica
o telefònica. Amb l’objectiu d’assegurar la prestació d’un servei
homogeni i de qualitat en tots els àmbits, s’ha de promoure la
coordinació amb altres serveis d’atenció a la ciutadania d'altres
administracions públiques.

Respecte l’arbitratge de consum, és bo que les administracions públiques el
promoguin  i  en  siguin  exemple.  Cal  imposar  l’obligació,  en
l’àmbit  de  llurs  respectives  competències,  que  les  empreses
públiques  sotmeses  al  dret  privat  estableixin,  en  les  seves
condicions  generals  de  contractació  i  en  els  seus  contractes
amb  les  persones  consumidores,  clàusules  d’adhesió  o  de
compromís  a  l’arbitratge  de  consum,  per  a  la  resolució  dels
conflictes  i  reclamacions  derivades  de  la  prestació  dels  seus
serveis.  Els  òrgans  de  contractació  administrativa  han
d’incorporar l’adhesió a l’arbitratge de consum com a condició
d’execució en l’adjudicació de contractes per part de la Paeria i
els seus organismes públics i empreses. 

A més, pel  que fa a les entitats o empreses privades que gestionin serveis
públics, serveis d’interès general o serveis universals en règim
de  concessió,  cal  promoure  que  als  plecs  de  condicions
s’inclogui  l’obligació  que  en  els  contractes  amb  persones
consumidores  es  prevegi  l’adhesió  a  l’arbitratge  de  consum.
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