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18. Crearem el Consell Local de Formació 
Professional, un òrgan municipal que funcionarà 
com a espai de trobada entre els diferents agents 
implicats en la FP per tal de coordinar l’oferta 
formativa i l’oferta productiva de la ciutat amb 
l’objectiu de millorar les possibilitats d’inserció 
laboral dels joves.

19. Dotarem l’Oficina Jove de Treball de més 
funcions i recursos, crearem una Borsa Municipal 
Jove de Treball, buscarem acords i sinergies entre 
els centres de formació i les empreses per  facilitar 
l’accés al món del treball pels joves i donarem 
impuls a una Borsa d’Habitatge per a joves amb 
un baix cost de lloguer per afavorir l’emancipació.

20. Buscarem un emplaçament al sector est 
per ubicar  un segon espai per als skaters. I 
promourem espais públics d’oci juvenil no-
comercial i donar suport a l’associacionisme i 
l’autogestió dels propis joves en la promoció  de 
les seves activitats al mateix temps que es formin 
joves dels barris com a monitors i educadors. 

Els socialistes entenem l’esport com un aspecte cultural que actua com a factor de socialització  i d’educació, 
com a eina integradora de valors. És, també, un factor que actua en benefici de la salut de la ciutadania, és una 
activitat amb fort impacte per l’economia i una política per promocionar la nostra ciutat. A Girona el pal de paller 
de la pràctica esportiva és el treball voluntari de les entitats i dels clubs esportius. 

Així doncs, al bon nivell de l’esport associat de Girona  hi volem afegir la pràctica habitual d’activitat física a 
totes les edats entesa en les seves múltiples manifestacions (desplaçaments, jocs, esports, activitats recreatives, 
educació física o exercicis programats). L’Organització Mundial de la Salud recomana una hora diària als més 
joves i trenta minuts als més gran d’activitat moderada. El benefici mitjançant l’esport ha de ser present per a 
tots els grups de la població. 

Diferents plans estratègics municipals han de poder incidir en una major participació de tota la societat envers 
la mobilitat i la salut, en què serà cabdal una política informativa de primer ordre i una actuació basant-se en els 
anàlisis de les necessitats, juntament amb propostes de millora per al foment de l’esport. Insistim que l’esport és 
una eina de cohesió per tal d’arrelar la identitat de barri i de ciutat i apuntalar els vincles comunitaris ja existents.

5.5 Esports
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1. Impulsarem campanyes de conscienciació pública 
amb la participació de socis cooperants (esportistes, 
científics, instituts, portaveus, agències de 
comunicació) que fomentin el canvi en la percepció 
pública i el comportament individual actiu en benefici  
de la salut i la cohesió social. La pràctica esportiva 
fomenta l’autoestima, la reflexió, l’afany de superació 
o la cooperació i solidaritat.

2. Potenciarem el Consell Municipal de l’Esport com 
a òrgan de participació de la ciutadania i de les seves 
entitats i associacions pels temes relacionats amb 
l’esport.
 
3. Revisarem el MIEM (Mapa d’instal·lacions i 
Equipaments del Municipi) per incorpora-hi les noves 
demandes de la societat pensant en la Girona del 2025: 
equilibrar els equipaments, millorarem i conservarem 
els edificis de la ciutat, eliminarem barreres 
arquitectòniques, farem nous plans estratègics d’ús 
d’energies alternatives, noves modalitats, parcs de 
salut, itineraris, la Devesa i una nova piscina a Fontajau.

4. Millorarem els accessos amb bicicleta i a peu, 
considerant-ho com a part integral de la planificació i 
de l’enginyeria urbana, buscant solucions pràctiques i 
econòmiques (nous carrils bici, zona d’aparcaments de 
bicicletes alts amb càmeres vigilància).

5. Dissenyarem una ciutat a l’abast dels ciutadans 
senyalitzant els itineraris urbans a peu amb referències 
de temps des dels aparcaments exteriors, o a l’estació 
de busos i tren, per facilitar els trajectes a peu als 
diferents punts de la ciutat. 

6. Trencarem barreres de percepció psicològica per 
facilitar l’accés de les zones urbanes a les zones 
periurbanes amb itineraris segurs i accessibles. De la 
mateixa manera crearem uns nodes de connexió amb 
itineraris més llargs on es pugui aparcar, per anar en 
totes direccions.

7. Treballarem en col·laboració entre els sectors sanitari, 
educatiu i esportiu, tal com recomana la Comissió 
Europea, per garantir una actuació eficaç i coordinada 
que, juntament amb la Generalitat, ha de millorar i 
ampliar el programa  PAFES (salut-esport), fent ús 
de les rutes saludables que han de disposar tots els 
barris de la ciutat així com parcs urbans de salut o el 
treball físic específic en instal·lacions esportives amb 
supervisió per prevenir i reduir riscos de la salut. També 
col·laborarem amb el Consell Esportiu per dinamitzar el 
Pla Estratègic d’Esport Escolar i Universitari  promovent 
intercanvis entres centres de la ciutat i municipis veïns.

8. Promourem el voluntariat i la ciutadania activa 
(amb dinamitzadors formats pel Pla Català de l’Esport, 
entrenadors, monitors i esportistes amb experiència), 

que participin en iniciatives ciutadanes. Aprofitarem 
els patis oberts dels centres educatius per a realitzar 
les activitats extraescolars.

9. Ajudarem als clubs esportius de la ciutat que 
fomentin l’esport de base, l’alt nivell, la participació 
femenina i la participació dels discapacitats, cercant 
diverses fórmules de suport directe i liderant la 
implicació de món empresarial, especialment les 
empreses associades a la indústria esportiva i 
l’alimentació amb patrocini a l’esport.

10. Vetllarem per la realització dels diferents 
esdeveniments populars esportius de la ciutat i 
impulsarem la creació d’una xarxa de ciutats amb 
projectes pel foment de l’activitat física. Obtindrem el 
segell de Destinació de Turisme Esportiu.

11. Col·laborarem amb les iniciatives esportives des del 
món del treball per facilitar l’organització d’activitats i 
la utilització de les instal·lacions municipals.

12. Promourem una campanya del joc net adreçada 
als esportistes, tècnics, pares i públic espectador i  
proposarem un codi de comportament fomentant el 
respecte per a les entitats que vulguin adherir-s’hi. 

13. Demanarem a les institucions competents  les 
mesures oportunes per assegurar el manteniment 
de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que 
realitza una tasca altruista i la compensació econòmica 
de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat 
que realitzen. Instarem el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les 
federacions esportives i el teixit associatiu del sector, 
a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de 
l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents 
de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives 
sense ànim de lucre.

Propostes
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Les polítiques d’igualtat són una qüestió de justícia que han de servir de motor de desenvolupament econòmic i 
de ratificació de la democràcia. El nostre objectiu ha de ser que les dones puguin exercir i desenvolupar la seva 
plena ciutadania des de l’equitat. Cal posar al dia i en molts casos cal replantejar les polítiques d’igualtat de 
l’Ajuntament, per garantir el poder de les dones en la presa de decisions. Volem una ciutat compromesa de debò 
amb la igualtat entre homes i dones i que doni rellevància al paper de les dones.

Girona té 7.000 aturats, dels quals un 49% són dones. Durant la crisi l’atur d’homes i dones ha anat creixent 
paral·lelament, però un 75% dels nous llocs de treball són per a homes. Durant el 2014 les xifres sobre Violència 
de Gènere han augmentat, especialment les denúncies en casos de Violència de Gènere entre menors d’edat. 
Actualment no hi ha cap òrgan municipal que assoleixi els objectius d’interacció i participació real de la dona i 
de les associacions de dones de la ciutat. Existeix la Comissió de Ciutat i Igualtat i el Pla de Gènere 2012-2015, 
el quart que ha desenvolupat l’Ajuntament de Girona. Però no ha funcionat per la manca d’informació en la 
consecució de les fites i la impossibilitat de la realització de molts dels objectius que es van marcar.

Des de fa set anys Girona destina un 1% dels ingressos propis a solidaritat i cooperació. La ciutat té un Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació que coordina la col·laboració entre l’Ajuntament, les ONG i les entitats de 
cooperació i la solidaritat.

5.6 Igualtat

1. Redactarem el nou Pla d’Igualtat 2016-2020 de 
l’Ajuntament de Girona, amb un model participatiu i 
obert, transparent i de consens, que doni prioritat a 
la transversalitat i la proximitat de les polítiques de 
gènere a les diferents àrees de l’Ajuntament.

2. Donarem suport a les empreses i entitats, - 
mitjançant la reducció de taxes d’escombraries, IBI o 
IAE -, que contribueixin a incorporar la transversalitat i 
l’equitat a les seves organitzacions; i que desenvolupin 
actuacions i programes a través de l’SMO (Servei 
Municipal d’Ocupació) per a la integració de les dones 
al mercat laboral.

3. Dotarem el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la 
Dona) amb més recursos econòmics i augmentarem el 
personal per millorar la gestió del Servei; promourem 
la igualtat impulsant la participació de les dones 
a la vida pública però sobretot oferint orientació i 
assessorament en aspectes relacionats amb la violència 
de gènere.

4. Cal revisar la fórmula per a un nou protocol unificat 
d’actuació en casos de violència de gènere, amb la 
garantia de seguiment de la Policia, el SIAD i els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Girona, per aconseguir la 
màxima eficiència i coordinació entre les àrees  que 
intervenen en els casos de Violència de Gènere.

5.Creació del Consell Municipal de la Dona de Girona 
com a òrgan de participació ciutadana. Aquest consell 
fiscalitzarà l’actuació de l’Ajuntament de Girona en les 
polítiques d’Igualtat i vetllarà perquè les dones formin 
part de l’espai públic i dels processos participatius. 
Integrarà la Comissió Ciutat Igualtat i el seu seguiment 
entre les seves funcions.

6. Generarem espais, projectes i serveis que ajudin a 
conciliarla vida familiar, laboral i personal de les dones 
i els homes de Girona mitjançant els serveis municipals. 
Ampliarem horaris i places de les llars d’infants 
municipals, ampliarem horaris i activitats dirigides a 
infants de 0-9 anys a les biblioteques i centres cívics de 
la ciutat amb personal municipal.

7. Farem campanyes de sensibilització i màxima difusió 
contra la violència de gènere. A través del CEM (Consell 
Educació Municipal) mantindrem com a prioritat la 
coeducació, la prevenció de tot tipus de violències, a 
l’ESO.

8. Vetllarem per adaptar la nomenclatura municipal a 
les màximes quotes d’igualtat possibles i que no hi hagi 
una majoria dels equipaments a la ciutat de Girona amb 
noms masculins. Com a exemple pràctic, de les quatre 
biblioteques municipals de Girona només una li deu el 
seu nom a una dona.

9. Dotarem amb més recursos econòmics i amb més 
capacitat de difusió la Beca 8 de març, que recupera 
el llegat històric gironí a través de les dones i la 
perspectiva femenina.

10. Treballarem activament des de serveis socials per 
detectar casos d’exclusió social i pobresa, especialment 
de les dones grans, dones amb discapacitat i/o malalties 
mentals.

11. Augmentarem a 1’5% dels ingressos propis a la 
cooperació al desenvolupament, la solidaritat i la pau.

Propostes



  28

12. Farem que la cooperació al desenvolupament sigui una política 
pública a través de l’elaboració d’un pla director 2015-2019 en el 
qual hi predomini la cooperació directa, que potenciï l’educació al 
desenvolupament i que s’estableixi un full de ruta.

13. Donarem suport al teixit associatiu que contribueix a la 
sensibilització ciutadana i a impulsar els canvis que calen per construir 
un món més just.

14. Subvencionarem les entitats que contribueixin a potenciar 
l’associacionisme solidari i de cooperació i promourem els 
agermanaments posant èmfasi en les ciutats d’origen de la nova 
ciutadania gironina.

15. Potenciarem els Centres Cívics municipals com a punts de 
solidaritat i sensibilització a l’entorn de la pau, la solidaritat i els 
drets humans i garantir més protagonisme al Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació com a òrgan consultiu de rellevància en temes 
de cooperació de la ciutat.

En un marc democràtic és essencial la garantia de les llibertats dels ciutadans. Els i les socialistes creiem en 
una llibertat àmplia i plena que no pot ser possible sense l’impuls decidit de polítiques de seguretat, col·lectiva i 
individual. Aquestes han d’estar enfocades a garantir la integritat dels drets i la protecció del patrimoni de tots 
els nostres conciutadans. Malgrat l’Estat i la Generalitat es reparteixen les competències en aquesta matèria, 
la seguretat va més enllà de la prevenció i la eradicació del delicte. Cal un pla integral de seguretat que vagi 
des de la prevenció de situacions de risc o actuacions ràpides i eficaces en situacions d’emergència. Un pla 
que es faci ressò de la complexitat de la seguretat ciutadana i que reflecteixi com aquesta sobrepassa l’acció 
policial o l’actuació directa dels cossos de seguretat. Un pla que per ser vertebrat passa inexcusablement per la 
col·laboració entre totes les Administracions i una bona formació dels agents de policia local.  

5.7 Seguretat

1. Augmentarem el nombre d’agents amb el propòsit de 
complir l’objectiu de dos policies per cada mil habitants, 
tal com recomana la Unió Europea.

2. Augmentarem la presència dels agents als barris 
per centrar-se en l’atenció a les persones, aprofitant 
l’increment de plantilla. 

3. Garantirem la convivència de l’oci nocturn i el dret a 
descans dels veïns.

4. Crearem un programa de seguretat als passadissos de 
blocs amb conflicte i la vigilància als pisos buits.

5. Instal·larem càmeres en aquells barris que els veïns 
ho demandin. Millorarem les instal·lacions de gestió 
de la vigilància a través de càmeres, amb més recursos 
humans i tècnics. 

6. Descentralitzarem serveis de policia i ubicarem una 
oficina d’atenció ciutadana als barris.

7. Promourem la formació especialitzada de 
personal del cos de Policia Local perquè s’actualitzi 
i adeqüi a nous continguts relacionats amb les 
singularitats que cada barri de Girona demandi.

8. Treballarem especialment amb mesures de 
protecció integral de les persones grans, els nens 
i les persones amb discapacitat i en situació de 
dependència, coordinant l’actuació dels Serveis 
Socials i de la Policia de Barri.

9. Recuperarem els espais públics com a espais 
segurs en una ciutat segura amb millores de la 
il·luminació, la senyalització i els pas de vianants;

10. Portarem a terme actuacions en espais públics 
per tal d’augmentar les dificultats per a les persones 
que no respectin les normes de convivència.

11. Millorarem l’atenció a comerciants pels petits 
robatoris amb un protocol d’actuació específic.

12. Modernitzarem la Policia Local amb l’ús de les 
noves tecnologies per millorar el servei i l’atenció al 
ciutadà.

Propostes


