Parròquia VERDA i SOSTENIBLE:
• Promourem una mobilitat sostenible per millorar el model actual basat en la preeminència
del vehicle privat, adequant vies per a bicicletes, patins i altres mitjans de transport alternatius
als vehicles que utilitzen energia fòssil.
• Promocionarem l’ús i el manteniment dels espais públics per garantir un entorn de vida
saludable.
• Millorarem l’eficiència en el reciclatge de residus.
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Els nostres valors, la nostra identitat i el nostre model de parròquia.
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Parròquia per VIURE-HI:
• Promocionarem els equipaments públics i els habitatges socials.
• Ordenarem el creixement immobiliari de la parròquia.
• Implementarem un servei de transport públic comunal que connecti tots els indrets de la
parròquia per incentivar l’ús del transport públic, cosa que millorarà la qualitat de l’aire de la
nostra parròquia i participarem en la reducció de les emissions dels gasos que és una de les
causes del canvi climàtic.
• Adaptarem les ordinacions comunals a favor de la preservació del medi natural i del
patrimoni històric.

Una parròquia
per a tothom
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Parròquia per SENTIR i GAUDIR:
• Promocionarem la cultura com un dret i com un mecanisme de cohesió social, a través de la
promoció de programes i de mesures que afavoreixin l’accés a la cultura.
• Promocionarem l’esport com a mitjà de socialització, d’educació en valors i d’integració.
• Desenvoluparem una estratègia anual d’activitats esportives i culturals.
• Fomentarem espais de lleure i de convivència amb el desenvolupament d’espais com ara
Engolasters.

ESCALDES - ENGORDANY
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Parròquia de PRESENT i de FUTUR:
• Donarem suport als projectes que aportin un valor afegit a la parròquia, sempre que siguin
sostenibles i assumibles pressupostàriament.
• Facilitarem al sector del comerç i al sector dels serveis, eines de promoció, de dinamització i
d’assessorament.
• Implementarem una plataforma de suport a l’emprenedoria i a les activitats de promoció de
la parròquia.

P R O F E S S I O N S

Parròquia per a les PERSONES:
• Promocionarem els projectes adreçats als joves, proposats pels joves.
• Promocionarem l’autonomia i el benestar de la gent gran.
• Proporcionarem un suport d’atenció integral adreçat a les famílies que ho sol·licitin.
• Promourem una ciutat amiga de la infància incidint en tots els aspectes que els afectin.
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PROFESSIONS DE FE
Volem fer d’Escaldes-Engordany una parròquia compromesa amb la seva gent, una parròquia que vetlli per
garantir als seus ciutadans una vida digna i saludable en harmonia amb l’entorn.

ELECCIONS COMUNALS 2019
nombre de perspectives i la ciutadania ha de poder opinar, valorar i intervenir en els assumptes públics,
sempre que ho consideri necessari.

Instaurarem una parròquia participativa a través d’iniciatives ciutadanes.
Transformarem Escaldes-Engordany en una parròquia verda basada en l’economia circular, en una parròquia
blava que valori la nostra aigua termal.

Una participació democràtica real és possible quan la ciutadania pot accedir a la informació. Facilitar la
informació és una mostra de transparència i poder accedir-hi és un dret per a tothom.

Farem d’Escaldes-Engordany una parròquia avantguardista i de futur.
El model de parròquia que volem per a totes les ciutadanes i tots els ciutadans d’Escaldes-Engordany i les
línies d’actuació que considerem necessàries per fer-ho possible:
Serveis socials comunals i equipaments públics, pilars fonamentals de l’Estat del benestar i de la lluita
contra les desigualtats socials
L’estat del benestar o, si es prefereix, la redistribució de la riquesa, considerem que és el ‘pal de paller’ de
la lluita contra la desigualtat.
Defensem un model de parròquia que vetlla per la igualtat d’oportunitats, que valora els serveis socials
com a factor de correcció de les desigualtats.
Els equipaments públics i les instal·lacions comunals els entenem com un bé comú que millora la qualitat
de vida de tota la ciutadania.

L’accés a serveis públics essencials ha d’estar a l’abast de tots i no pot estar condicionat a la capacitat
adquisitiva de les ciutadanes i dels ciutadans.

Urbanisme i mobilitat, al servei de les persones
Els nuclis de població han de ser espais per viure-hi i no només pensats per pernoctar-hi.
Han de ser equilibrats i dissenyats de forma participada, amb els paràmetres de sostenibilitat (social,
econòmica i ambiental) i amb un òptim equipament col·lectiu dotat de serveis públics de qualitat.
Els nuclis de població han de ser llocs segurs, calmats del trànsit, que afavoreixin l’intercanvi i la
convivència, amb carrers pensats per passejar-hi i equipaments per gaudir.
L’urbanisme i la mobilitat han d’esdevenir els mecanismes que afavoreixin la transformació dels nuclis de
població en espais que facilitin la convivència i la qualitat de vida de les persones.

El disseny dels nuclis de població, de les vies i dels espais públics
han d’estar pensats per a tota la ciutadania.

Participació i govern ciutadà amb transparència de la gestió comunal.
El Comú és l’administració pública més propera als ciutadans i a les ciutadanes. És per aquest motiu que
considerem que hem de possibilitar que la ciutadania pugui participar i integrar-se,
si escau, en les estructures de govern que gestionen els serveis de la parròquia.
Considerem que la política comunal ha de ser més participativa per tal de poder integrar un major

Regulació legislativa i funcionament comunal
El PS parteix d’un model de funcionament dels comuns que difereix del model actual. Considerem que per
poder harmonitzar els drets i els deures dels ciutadans i ciutadanes d’Escaldes-Engordany i, a la vegada,
optimitzar els recursos per aconseguir una gestió més eficient, caldria promoure la revisió del marc
legal que regula el funcionament i les competències dels comuns i traslladar al Consell General algunes
competències; mentre que el Comú continuaria sent l’administrador i gestor dels serveis que requereixen
les ciutadanes i els ciutadans de la parròquia.
Des d’una altra perspectiva, considerem que cal que els diferents comuns sumin esforços i assoleixin
consensos per tal d’actuar com a administració única, quan aquest comportament aporti beneficis a la
sostenibilitat i a l’eficiència.

L’administració comunal ha de promoure la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental a través del consens i l’esforç del conjunt d’administracions públiques.

Per poder fer realitat el model de parròquia que volem, detallem a continuació les principals línies
d’actuació que guiaran el nostre projecte a través del programa electoral.
Parròquia OBERTA:
• Facilitarem l’accés a la informació de la gestió comunal a tota la ciutadania.
• Crearem noves estructures de participació ciutadana que integrin la ciutadania en la gestió comunal.
• Promocionarem els pressupostos participatius en determinades àrees i/o temes.
• Promocionarem el moviment associatiu veïnal i la creació de la figura del Conseller de barri per
promoure una comunicació directa, fluida i eficient.
• Buscarem el consens necessari entre els diferents comuns i mancomunarem serveis per fer una gestió
més eficient i més sostenible.
• Afavorirem un bon clima laboral entre el funcionariat creant estructures de negociació col·lectiva que
permetin arribar a consensos.
• Promourem la transparència en totes les actuacions. Els càrrecs electes realitzarem una declaració de
béns davant de notari.
• Integrarem la perspectiva de gènere en les diferents accions dutes a terme.
Parròquia JUSTA:
• Afavorirem els serveis socials a través d’una política pública transversal.
• Actuarem davant la discriminació, la violència de gènere i domèstica i de tota mena d’exclusió social.
• Atendrem la diversitat funcional i reduirem les barreres físiques.
• Facilitarem l’accés als serveis públics essencials a tota la ciutadania.

