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Sobirania tecnològica - Programari lliure

— Ha de ser en català. El programari no pot quedar exclòs de la llengua vehicular del nostre 
poble.

— Ha d’utilitzar estàndards oberts per emmagatzemar les dades per tal de garantir l’accés 
perenne a les dades.

— Ha de poder garantir la seguretat del programari per mitjà de terceres persones.
— Ha de ser programari lliure.

Sobirania tecnològica - Accessibilitat

— Fer accessible tota la informació d’interès públic per tots els canals possibles.
— Publicar en formats lliures la informació. Només aquest fet pot garantir

 l’accés universal.
— Permetre el tractament de la informació. És a dir, s’ha de facilitar en formats que en 

permetin el processament de forma fàcil i àgil.
— Infraestructures: garantir l’accés a internet a tota la societat i d’aquelles eines 
necessàries pel desenvolupament telemàtic. Per aquest fi, s’han de tenir en compte 

projectes ja existents -com guifi.net- que poden satisfer aquestes necessitats. Per altra banda, 
s’han de posar les eines per tal de que mica en mica aquests serveis estiguin autogestionats 
a nivell municipal o de barri. S’ha de prioritzar la descentralització dels serveis telemàtics per 

garantir un sistema robust, però, alhora, s’ha de preservar la intimitat personal i garantir la 
màxima seguretat.

Promoció del lleure i de l’esport

— Impulsar l’esport base per tal de treballar conjuntament amb infants i joves esportius les 
pràctiques que promouen els valors de l’equip, la complicitat, l’esforç i tots aquells que con-

verteixen l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu. 
— Dotar la ciutat dels equipaments esportius necessaris, primer mitjançant els ja exist-

ents (en centres educatius i esportius públics o  privats) i posteriorment amb l’adquisició de 
sòls tant al centre com a  ponent, i la construcció dels espais oberts. 

— Oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estruc-
tures de voluntariat.

— Donar suport i impulsar em les lligues no professionals en els diversos esports, prim-
er amb la cessió d’espais arreu de la ciutat i després amb difusió i facilitació dels tràmits per 

accedir-hi.
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Una ciutat solidària 

— Des de l’administració municipal, i d’acord amb el seu rebuig als estats dictatori-
als, trencar tota relació amb aquests a través de diferents maneres: evitant la compra de 
material, mecanismes d’assessorament, etc. entre d’altres. 
— Ajudar solidàriament en la mesura del que ens sigui possible a tots els pobles que 
lluiten per la seva llibertat. 
— Potenciar l’àrea de treball de cooperació.
— Divulgar i difondrem els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a 
través de les activitats pròpies de l’Ajuntament i també a través dels mitjans de comuni-
cació municipals.
— Fomentar l’educació per la pau a les escoles i dotarem les biblioteques municipals 
de materials específics sobre pau. Promourem que el 30 de gener, Dia Escolar per la Novi-
olència i la Pau, sigui un dia de reflexió i activitat al municipi.
— Donar suport a activitats d’entitats i grups locals sobre aquestes qüestions i destin-
arem una aportació econòmica específica a programes de promoció de la cultura de pau.
— Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi i pro-
mourem polítiques  d’integració i acollida a la diversitat.
— Formar la policia municipal en mediació i resolució de conflictes,  així com en re-
specte a la diversitat, amb l’objectiu de desarmar i  desmilitaritzar les policies locals.
— Participar en les xarxes de municipis que apostin per la defensa dels drets humans 
i la construcció de la pau.
— Donar suport a les diverses campanyes nacionals, estatals i inter-nacionals que 
promoguin la pau i el desarmament.


