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PROFESSIONS DE FE

AGRUPAMENT ENCAMPADÀ

el formem un conjunt de persones que participem
activament en la vida pública d’Encamp i del Pas de la Casa, amb l’objectiu de proposar
a la ciutadania una opció diferent, oberta, inclusiva i en clau local. Davant del predomini
ideològic en el debat públic, persones d’àmbits diversos ens agrupem per assolir un
mateix objectiu des de punts de vista heterogenis, però que es complementen; per això,
reivindiquem la transversalitat, perquè enriqueix el debat.
Volem iniciar una nova etapa plena d’il·lusió, dedicació, esforç i compromís en la gestió de
l’administració parroquial. Ens unim per treballar per Encamp i el Pas de la Casa des de
l’òptica de la gent, sense cap subjecció a les directrius partidistes alienes al dia a dia dels
nostres pobles. I ho volem fer sense complexos, aglutinant experiència i joventut, ambició
i sensatesa, i decidint des de la nostra parròquia.
Pretenem actuar sempre en relació directa amb els ciutadans d’Encamp i del Pas de la
Casa: si ells ens atorguen la confiança, ells ens han d’indicar en tot moment el camí a seguir.
Per aquest motiu, a Agrupament Encampadà esmerçarem els nostres esforços en assolir
els objectius següents:
PROCURAR EL BENESTAR DE LES PERSONES, perquè són el nucli, l’objectiu
principal de tota la nostra actuació, siguin els infants o la gent gran, el jovent o
aquelles persones que demanen una atenció més favorable i decidida.
Adaptarem els serveis infantils comunals a les necessitats reals de les famílies per
compatibilitzar-les amb el seu ritme professional.
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Per això, el Comú d’Encamp ha de participar activament en el dia a dia del teixit comercial
per reactivar la il·lusió dels comerciants mitjançant un diàleg molt més proper i directe,
proporcionant-los les eines humanes i tecnològiques més eficients que els permetin
millorar. També ha d’estimular accions de dinamització i promoció comercial per fidelitzar
a la clientela i apropar el comerç d’Encamp i del Pas de la Casa a la ciutadania.
Per la seva importància en el desenvolupament integral del territori de la parròquia,
considerem indispensable que el Comú d’Encamp coordini positivament les seves
actuacions amb aquells agents econòmics que interactuen amb la riquesa i els recursos
del territori, tot apropant-los a la quotidianitat de l’activitat comercial. I vetllarem perquè
els ciutadans de la parròquia també se’n beneficiïn oportunament.
I apostarem decididament per desestacionalitzar el turisme i promocionar-lo en totes les
seves variants: de la neu a l’hivern a la natura a l’estiu, del lleure a l’esport d’alt rendiment, de
l’aprofitament dels espais naturals a la utilització de les grans infraestructures poliesportives,
mancomunant els esforços amb altres administracions per gestionar els espais naturals
compartits.
EN LA RELACIÓ AMB L’ENTORN, perquè és l’espai, tant urbà com no urbà, on
vivim i ens relacionem i el desitgem acollidor, on la convivència sigui cada dia
més agradable per a tots els ciutadans i visitants, perquè volem uns espais on
es respecti el medi ambient i el paisatge, i que enriqueixin la qualitat de vida
de tots.

Avançarem en la comunicació amb aquells col·lectius que per la seva edat disposen de
temps per emprar-lo en activitats que s’acomodin millor a les seves aspiracions d’oci.

Adoptarem mesures per optimitzar el manteniment de les infraestructures comunals,
aplicant-hi l’ús d’energies renovables, l’embelliment de l’entorn urbà, especialment del Pas
de la Casa, i l’eficiència en la neteja viària i dels espais públics, intensificant els esforços per
a una gestió sostenible dels residus.

Adequarem les infraestructures comunals destinades als joves perquè puguin manifestar les
seves inquietuds lliurement i potenciar la relació amb el seu entorn; per això, els facilitarem
l’orientació humana que tant es requereix en aquesta etapa de la vida.

Plantejarem solucions alternatives per agilitar la mobilitat interna d’Encamp i del Pas de la
Casa i descongestionar els nuclis urbans, i per afavorir una circulació rodada més diligent
en situacions climàtiques adverses.

Exercirem les competències que són pròpies del Comú d’Encamp en matèria d’ajuts socials
de forma transparent i estricta, aplicant criteris objectius d’eficàcia contrastada i eliminant
les duplicitats amb el Govern, afavorint el màxim de beneficiaris.

I tindrem cura del nostre entorn no urbà: impulsarem l’aprofitament racional dels seus
recursos, afavorirem la seva conservació implementant activament polítiques de prevenció
dels riscos naturals, el protegirem de les accions que hipotequin la seva pervivència futura.

I també enfortirem les relacions socials de la nostra població actuant sobre el seu temps
de lleure. Esperonarem la pràctica esportiva i d’esbarjo i la implantació d’hàbits de vida
saludable, fomentant la diversitat esportiva tant entre els nostres residents, com entre
qui ens visita, creant noves zones d’esbarjo esportiu i mantenint i millorant els centres
esportius existents. Fomentarem la creació i consolidació de nous esdeveniments culturals,
estimulant la participació activa de la ciutadania, i dotarem d’un caire més intergeneracional
les festes tradicionals fortament arrelades a la parròquia.

GESTIONAR L’ADMINISTRACIÓ COMUNAL, perquè és l’eina per ordenar i aplicar
les polítiques plantejades. Perquè compta amb els recursos humans i materials
per fer-les possibles. Perquè, en definitiva, és l’instrument de què es dota la
ciutadania per organitzar la convivència local i augmentar el benestar comú.

GENERAR RIQUESA, perquè és el motor que crea ocupació i permet una vida
digna, a més de ser un element de cohesió social que afavoreix la convivència.
I els ciutadans d’Encamp i del Pas de la Casa ho sabem prou bé: històricament
hem progressat socialment al recer de l’activitat comercial de la parròquia.
Entenem que s’han d’impulsar accions per incentivar i promoure el comerç i augmentar la
seva competitivitat, per atreure activitat econòmica.

Realitzarem una gestió dels recursos econòmics rigorosa i transparent en la despesa, que
adaptarem a les necessitats reals dels habitants d’Encamp i del Pas de la Casa. I el mateix
rigor aplicarem en la gestió dels ingressos, amb l’objectiu de maximitzar-ne la inversió.
Transformarem l’organització administrativa del Comú fent-la més àgil i eficient, per
apropar-la als ciutadans. Promourem la carrera professional dels seus treballadors, i els
proporcionarem les eines més adequades per fer front als nous reptes laborals, procurantlos estabilitat i independència en la seva feina.
I facilitarem la relació amb la ciutadania innovant en els processos comunicatius, mitjançant
l’ús de nous canals d’informació.

