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PRESENTACIÓ

El PSC•Òdena•Progrés ha estat sempre present en les eleccions
municipals, cosa que no pot dir cap dels altres grups que té o ha tingut
representació en el passat. I hi som de nou, lleials a aquest paper troncal que
la voluntat dels odenencs i odenenques ens han donat al llarg del temps.
Ens presentem amb la mateixa voluntat d’ocupar aquest espai de
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en la convivència i el respecte la nostra manera de fer.
Volem continuar sent mereixedors de la confiança d’aquells que sense ser
socialistes veuen, en clau local, el projecte del PSC•Òdena•Progrés com el
millor per al municipi. Avalat per la solvència d’una gestió rigorosa i eficient
que ha demostrat en el temps la seva capacitat certa de transformar a millor

PRESENTACIÓ

centralitat i normalitat institucional que ens ha caracteritzat sempre. Cercant

la realitat municipal.
Des del respecte a la pluralitat però sense ambigüitats, ens definim com a
no independentistes, activistes en quant a la promoció econòmica del
territori, i per tant respectuosos amb totes les activitats econòmiques,
industrials i del món rural (pagesia i ramaderia), però ajustades a les normes
per conciliar activitat i qualitat de vida i medi natural.
Especialment compromesos amb l’ocupació volem jugar un paper
important en el desenvolupament econòmic de La Conca d’Òdena, presidida
per la ciutat d’Igualada, aportant a la massa crítica de la ciutat el sòl necessari
per a dibuixar un nou futur d’oportunitat pels treballadors i treballadores,
especialment pels joves amb formació mitja/alta.
I en aquest nou mandat volem posar el focus de l’acció municipal en
posar en marxa l’Espai per a la Gent Gran La Torre, consolidar la biblioteca
municipal L’Atzavara ja posada en marxa en aquest mandat, avançar amb el
Departament de Salut en la construcció del nou consultori mèdic Verdaguer,
fer més amable pels vianants l’antiga NII, continuar urbanitzant els carrers
que falten, millorar el ferm dels antics, pactar un nou POUM, i desenvolupar
plegats el Pla Director de la recuperació del turó del Castell d’Òdena. I les
qüestions socials en la lluita per a una igualtat plena davant de tot
Aquestes accions específiques de mandat que hem exposat en l’apartat
definiran els eixos que configuraran l’Ajuntament que imaginem. A
continuació, detallem el que posem a l’abast del municipi.

L’ÒDENA QUE VOLS /

anterior les volem acompanyar d’altres mesures que les complementaran i
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SERVEIS GENERALS
Formats per l'aparell administratiu, dirigit pel Secretari Interventor i el Tresorer,
tenen com a finalitat garantir en tot moment i a tothom el mateix tracte, informació
i oportunitat.

Garants de l'ordenament vigent, tenen la nostra consideració i

respecte, així com la total col·laboració. Objectius que fem nostres amb una Oficina
d'Atenció Ciutadana de qualitat, descentralitzada i integral del conjunt dels serveis
municipals; amb el Procediment Administratiu com a instrument i subjecte a
l'ordenament jurídic i normatiu vigent; i fent de la transparència una realitat
objectiva per garantir el rigor en els processos participatius.
També entenem la relació amb la representació sindical i les seves accions
inclosa en els Serveis Generals, perquè la defensa d’interessos contraposats ho serà
sempre en un marc de normalitat i de respecte.
Un servei municipal sense exclusió possible és el cementiri, que incloem en els
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Serveis Generals perquè volem avançar en un sentit profund de qualitat, millorant
no solament el manteniment sinó també, i de manera especial, el sentit profund
d’aquest espai de dol que ha de donar resposta a nous serveis com el de tenir
columbari i el de cercar racons pel record per aquells amb qui la mort es va avançar
en excés, com és el cas de joves i/o el dol perinatal. En aquest sentit, aquesta darrera
legislatura s’ha construït un columbari amb 24 espais independents per a urnes
d’incineració i, d’altra banda, s’ha començat un treball participatiu amb entitats i
famílies per a dissenyar un espai públic del record per a famílies que van perdre els
seus fills/es abans de néixer o en edat
poc avançada.
Volem que el municipi sigui pioner
en polítiques de gestió i protecció de
mascotes. Apostarem per la millora,
via conveni amb les entitats de
voluntaris, de la gestió de colònies de
gats. Volem un municipi proactiu
contra la crueltat animal. Per això
pensem que aquestes accions han
d’estar incloses en l’apartat de Serveis
Generals.

SECRETARIA / INTERVENCIÓ
amb el Procediment

Administratiu.

› Respecte normatiu i legal vigent
› Dotació suficient de mitjans

› Seguiment i gestió de les colònies de gats.
• Campanyes per a “xipar” les mascotes, especialment gossos i gats.

humans i

materials

JUTJAT DE PAU / POLICIA JUDICIAL

› Col·laboració estreta amb el Jutjat de pau.
• Policia Judicial
• Manteniment

› Proposta de nova ubicació.
OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA

› Servei d’atenció de qualitat.
› Manteniment de l’Oficina en el Pla d’Òdena

(B. St. Pere)

› Seguiment a L’Espelt per a possible Oficina
d’Atenció Ciutadana
RECURSOS HUMANS (RR.HH)

› Adequació de la plantilla, segons els recursos,
als nous equipaments, serveis i necessitats.

› Respecte i normalitat en la relació amb la

representació sindical i els seus mecanismes
de relació (comissió paritària)

GOVERNACIÓ
SALUT PÚBLICA I CONSUM

› Anàlisi no comunicat de l’aigua de boca per

la Diputació de Barcelona.
• Fonts públiques

• Òdena municipi contra el maltractament
animal.
• Campanya de cens municipal d’animals de
companyia
• Campanya conjuntament amb els Agents
Rurals de control i tinença d’animals
domèstics

SEGURETAT

› Policia Local. (vigilants). Coordinació estreta

amb el cos de Mossos, Bombers i resta de
forces i cossos de seguretat.
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SERVEIS GENERALS

› Respecte i exigència

ANIMALS DE COMPANYIA

› ADF. Mantenir, i millorar si escau, el vincle
estret amb l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF).

› Protecció Civil. Treballar en la consolidació

de la Protecció Civil recentment creada.
Vetllant pels seus recursos humans i materials
suficients.

› Plans de Seguretat. Redacció i manteniment dels Plans de Seguretat, generals i específics, necessaris.
CEMENTIRI

› Columbaris. Disposar d’un servei de columbaris en tots dos cementiris.
› Manteniment. Adequació i/o actuacions de
millora en els cementiris.

› Estudi d’espais de dol singularitzats

• Fonts naturals (Seguiment)

› Control de plagues.

› Manipulació d’aliments
› Control de legionel·losis
› Zoonosis
› Control i seguiment del servei mancomunat
de recollida de gossos abandonats.

›

Pla contra la drogodependència amb el
Consell Comarcal.

› Manteniment de l’Oficina Mòbil de Consum
amb el Consell Comarcal i la Diputació.

› Municipi cardioprotegit. Manteniment i
adquisició de nous desfibril·ladors

L’ÒDENA QUE VOLS /

• 3D: Desratitzar, Desinsectar, Desinfectar
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SERVEI AL TERRITORI
El cos del Servei al Territori el
formen un gruix de tècnics municipals que van des de la coordinadora de l’àrea, l'arquitecte i l’enginyer
fins als operaris municipals. Un
pilar fonamental de l'Ajuntament
que vetlla perquè tot estigui en
perfecte estat d'ús i/o funcionament. Amb el manteniment com a
eina per als equipaments existents,
tant educatius, esportius, socials i
de salut, i la inversió com a eina pel
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creixement o millores importants.
Un paper fonamental d’aquesta macro àrea municipal és el model de ciutat.
El model de ciutat ens ve definit pel planejament, en el nostre cas el Pla General aprovat l’any 2000. Un model aprovat en solitari per la CiU de llavors que no va
satisfer mai a bona part de la població, especialment el Barri de St. Pere. La seva
associació de veïns “La Coraza” juntament amb el PSC•Òdena, llavors a l’oposició,
van presentar al·legacions que van estar incomprensiblement desateses pel
govern de CiU.
El Pla de La Masia es un projecte urbanístic pendent de res oldre i sobre el qual
hem de llençar un missatge clar a la Generalitat de que no serà mai un sòl industrial. Descarregats ara de sectors de caire supramunicipal com Can Morera i/o
altres (ara competència de la Generalitat), pensem que estem en condicions de
tornar a plantejar una revisió general de planejament, un nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), i així ho fem. Cercarem ampli consens, a diferència
del planejament de CiU ara vigent, que no plantegi nous creixements sinó que
resolgui problemes existents.
I en aquest nou POUM i en les accions del proper mandat 2019•23, entenem
fonamental cercar un pacte municipal per a tractar el tema de Patrimoni. Com a
municipi necessitem potenciar les nostres singularitats i posar•les en valor. I el
Patrimoni és quelcom que, com a assignatura pendent, hem de posar en valor.
Farem mes passes i mes decidides en la recuperació del turó del Castell, on
l’Ajuntament ja és propietari de carrers, places, ruïnes del vell Ajuntament i les
escoles, i ara recentment de Cal Cavaller. Cal doncs avançar en un pacte en el

model de recuperació i en el

La por al creixement del

ció de Pla General en solitari,

projecte i inversions a tirar

Pla per part dels sectors més

amb nuclis de població a

endavant

conservadors

tocar,

del

nostre

es

manifestin

avui

municipi

va fer que el Pla

contraris a iniciatives com les

en les administracions de

d’Òdena, i amb ell el Barri St.

de Can Morera, molt més

l’Estat i de la Generalitat, com

Pere, quedés engabiat entre

respectuoses amb la pobla-

la participació en inversions

l’antiga NII i el macro polígon.

ció en distàncies i segura-

en infraestructures per a Béns

En aquest mandat no hem

ment en usos i en impacte al

Patrimonials. El PSC•Òdena /

aconseguit, per manca de

medi, encara no definits. És

Òdena

fer

comprensió per part de la

veritat que la vella CiU, ja

motiu

Generalitat, passar la requali-

desapareguda a Òdena en

central en l’acció municipal

ficació d’aquest sòl del pla

totes les seves posteriors deri-

de mandat.

d’Òdena d’Industrial a Resi-

vades, es presenta ara com a

dencial, però SI que hem

marca local, sense partit, però

aconseguit

seu

és evident que moltes de les

aprofitar l’experiència obtin-

desenvolupament passant•lo

persones van estar estreta-

guda amb el Pla d’Interven-

a Sòl No Delimitat, figura

ment vinculades al PDCaT,

Progrés

d’aquest

Barri

ció

tema

Sta.

vol
un

Olga.

Volem

aturar

el

Integral

hereva

de

(PII), popular-

CiU,

ment conegut

han

com a Pla de

festat

Barri, que ha

en contra del

suposat per a

sòl industrial

Òdena

al Pla de la

una

i

mai
maniestar

millora en els

Masia,

equipaments

tampoc

ho

esportius

ha

fet

(gespa, pave-

ERC•Òdena,

lló), culturals i

que

ha

socials (biblio-

passat

de

teca i centre

puntetes,

de dia, igual-

com gairebé

tat,

gènere,

en tot.

etc)

per

a

En

tractar de la

com

el

m a n d a t

mateixa manera, amb plans

2007•11,

llavors

al

govern

plurianuals i de manera trans-

urbanística que ens permet,

municipal, ja vàrem intentar

versal la millora de l’espai

fins a la propera revisió gene-

fer un planejament nou, un

públic, els seus equipament,

ral de planejament, deixar•ho

Pla d’Ordenació Urbanística

la seva connectivitat i la seva

al marge de qualsevol actua-

Municipal (POUM) , com a

dinamització social.

ció industrial, i amb mes raó

requisit imprescindible per

amb els usos previstos en el

normativa

nostre planejament vigent.

que ja fèiem llavors al popu-

Carrer St. Pere. Continuarem fent el seguiment de
l’estabilitat del talús amb la
zona baixa cap a la riera, i
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cercant,

al

recolzament

larment conegut polígon de
Trobem

paradoxal

que

Can Morera.

Polígon aquest

estudiarem com garantir, si

aquells que ens van imposar

que torna, com llavors, a estar

escau, l’estabilitat, perquè el

un model de municipi amb

viu en l’opinió pública. És un

temps no posi en perill el bé

el Pla d’Òdena com a sòl

exercici de transparència i de

mes preuat d’un treballador,

industrial, amb tots els usos

democràcia dir el parer de

casa seva.

permesos, amb una aprova-

cadascuna de les candidatu-

L’ÒDENA QUE VOLS /

tot

necessàriament, els recursos
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res en tots els temes, especial-

colors PDCat, ERC i PSC)

significar com a promoció

ment en aquells que, com

representants en la manco-

econòmica. Entenem aquest

aquest,

generar

munitat de La Conca d’Òde-

espai més com a negoci que

opinions enfrontades. I ens

na, amb el Consell Comarcal

no pas com a oci d’uns

trobem en una mena de

de l’Anoia (CCA), els agents

quants pagat amb diners

“déjà•vu” tornant a repetir la

socials, la Unió Empresarial

públics. Cal endreçar aquest

mateixa història.

Per sort,

de l’Anoia (UEA), Polígons Els

entorn en interès de tothom i

amb les noves competències

Plans i sindicats de classe UGT

esperem

que

subrogades per la Generalitat,

i CC.OO. I avui com llavors, els

aquest

aspecte

ja no és necessària la iniciativa

mateixos que a fora diuen

promès PDU vagi en defensa

per

l’Ajuntament

una cosa, a casa per raons

de l’interès general.

d’Òdena, perquè és evident

d’oportunitat i de manera

que en són moltes, i molt

gens coherent i creïble diuen

representatives,

el contrari.

puguin

part

de

les

institu-

aquest

un

sector

econòmic

tradicional al municipi i fem

que hi estan a favor.

Amb les reserves pròpies

de la pagesia i ramaderia

de qui ha vist com projectes

pràctiques

“Can

que amb aquest concepte

defensar i protegir, en el marc

Morera” no és un lloc concret,

“Can Morera”, d’interès gene-

de les normes sectorials del

una finca en concret, ni tan

ral, s’han malmès per interes-

Departament d’Agricultura i

sols una ubicació en concret.

sos d’uns pocs, i amb la por

Ramaderia. Per tant, no han

Defensem el significat que

de que torni a passar el

de comptar per la nostra part

per a nosaltres té el concepte

mateix, apostem de nou per

amb més impediments legals

“Can Morera”, que és la coope-

projectes

aquest

per a les seves activitats que

ració de totes les administra-

concepte de noves oportuni-

les que es deriven del regla-

cions, les locals comandades

tats d’ocupació, especialment

ment del sector. Exigim, això

per Igualada com a cap de la

per a joves, que potenciï l’eco-

sí,

Mancomunitat de La Conca

nomia local de La Conca,

d’Òdena

nacionals

arreli la població i en garan-

comandades per la Generali-

teixi un creixement sostingut .

tat de Catalunya, coordinant

En

el seus diferents Departa-

l’interès general per damunt

ments, liderats pel de Territori

de qualsevol altre. Volem un

i amb la participació del Con-

país

sorci de la Zona Franca (admi-

humans i materials,

nistració de L’Estat). En bene-

repartits en el territori, volem

fici del conjunt de la població,

indústries de valor afegit i

la reactivació econòmica, la

projectes de país, volem ser el

generació

la

Polígon

consolidació de la població

Europa.

Per
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en

Entenem el Món Rural
com

cions, organismes i entitats

també

a

nosaltres

i

les

d’ocupació,

amb

definitiva,

amb

de

els

defensem

recursos,
més

Catalunya

a

jove i l’atracció de nou talent.
El Pla Director pendent
Aquest concepte de “Can

per part del Departament de

Morera”, que no es pas un lloc

Territori de la Generalitat ha

ni ubicació concretes, temes

de tractar i resoldre urbanísti-

aquests a definir pel Pla

cament, no solament

Director en redacció per part

Morera, sinó també l’aerò-

de la Generalitat, compta

drom. Apostem per aquest

amb el recolzament de tots

equipament aeroportuari, per

els municipis (de tots els

la seva singularitat i el que pot

Can

les

econòmiques

millors

a

pràctiques

també els serveis municipals

compta amb un terme relati-

En

un

municipi

propis, des de l’abastament i

en el medi, per les alteracions

vament extens, amb diferents

sanejament d’aigua, recollida

de rasses, afectació d’aqüífers

nuclis i disseminat, on els

de brossa o el manteniment

pels lixiviats, o als camins i

equipaments no poden estar

de l’enllumenat, així com el

entorn

una

prop de tothom, ni repetits

manteniment ordinari d’equi-

maquinària agrícola cada cop

tantes vegades com nuclis,

paments i de l’espai públic.

més gran o camions de gran

necessitem un bon transport

Som conscients que cal fer un

tonatge necessaris per les

públic, tema aquest compe-

manteniment adequat, i que

explotacions ramaderes cada

tència de la Generalitat que

un manteniment de qualitat

cop més intensives.

ha gestionat fins al moment

que

per

cerqués

l’excel·lència

de manera vergonyant. En

com a eix de l’acció municipal

Tot i entenent que la gran

aquest darrer mandat que

justificaria un bon mandat i

popularització del medi natu-

conclou hem fet de nou al·le-

l’aplaudiment de la població.

ral per a pràctiques d’oci i

gacions al nou Pla de Mobili-

Malgrat les dificultats, que

esportives per part de la

tat

que

han estat moltes, tant de

població local i forana pot

s’hagués desenvolupat l’ante-

recursos com de les moltes

incidir en una major tensió

rior (2012-2017) pràcticament

accions vandàliques, que en el

amb

en res.

espai públic i medi natural

algunes

agrícoles

o

pràctiques

forestals,

2017•2022,

sense
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s’han produït, en podem estar

fem

defensa de les activitats del

La nostra acció en temes

satisfets, tot i que reconeixem

sector, alhora que exigirem

de mobilitat serà la de conti-

marge per a millorar, sobretot

respecte per la normativa i

nuar denunciant el paper en

en quant a carrers que ja

bones pràctiques que conci-

aquesta

requereixen

liïn les activitats pròpies del

govern de la Generalitat, que

món rural, residents i usuaris

ens té lligats, per interessos

del medi natural.

poc

competència

transparents,

a

del

una

ser

reasfaltats

amb una certa urgència.
I en el manteniment propi

concessió a risc i ventura que

del

no té cap voluntat de millorar

coneix com a brigada apos-

que

el servei, ni en medis ni en

tem

itineraris, obligats administra-

tècnicament solvent, capaç

tivament per la concessió, que

de treballar en equip i coordi-

sí persegueixen, de IGD•BCN.

nar Plans d’Ocupació,

per

popularment
una

es

coordinació

que

juntament amb la jardineria,
En aquest sentit, continua-

servei de proximitat externa-

rem donant suport a les

litzat per la seva especialitza-

iniciatives de l’àmbit de la

ció, han de suposar el tronc de

Mancomunitat de la Conca

l’acció al carrer, i que junta-

d’Òdena, així com les propos-

ment amb altres empreses

tes de treballar plegats la

col·laboradores en temes de

mobilitat integral de la Conca.

sanejament o camins, amb

I

recursos humans i materials

amb

integral,

aquest
per

concepte

apropar

els

especialitzats

i

estratègica-

serveis municipals y millorar la

ment coordinats han de supo-

mobilitat, cal potenciar el

sar la capacitat de resposta en

manteniment de camins.

casos

d’emergència

aiguats, neu, etc.
En aquest pilar fonamental de l’Ajuntament com és el
Servei al Territori, incloem

per

L’ÒDENA QUE VOLS /

natural

SERVEI AL TERRITORI

que

minimitzar l’impacte negatiu

agràries i ramaderes per a

MODEL DE CIUTAT / PLANEJAMENT
NOU PLANEJAMENT
• Planejament vigent de l’any 2000. Amb
qüestions a corregir
• Redacció de nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
• Patrimoni. Eix fonamental
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PATRIMONI

› Motiu central de l’actuació municipal.
› Cercar el pacte municipal per a un projecte

de municipi:

• Avançar decididament en la recuperació
del Turó del Castell.

›

Mantenir i potenciar, si escau, les visites
guiades al Castell.

› Obres de consolidació del talús del turó.

• Estudi d’un pas de vianants per a millorar la
seguretat per connectar amb el Camí de Les
Vinyes.

DEPURADORES
• La depuradora de L’Espelt és ja sortosament
una realitat. Ara toca:
• Casetes d’en Mussons.
• Raval d’Aguilera

ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES
• Ajudar a acabar la implantació de fibra
òptica en las zones urbanes tecnològicament
possibles.
• Cercar alternatives de qualitat a les zones
periurbanes, rurals i polígons industrials que
encara no en poden tenir.

• Tenim projecte i part de finançament per
la GN

• Punts wifi obert en espais municipals

• Cercar més finançament i fer les obres

• Millora del pontet del Raval segons el projecte fet per la Diputació de Barcelona.

› Guix: Element singularitzador del municipi.
• Itinerari i estudi de Centre d’interpretació.

› Fonts naturals.
• Ruta
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• Adequació de les rotondes amb nous Plans
d’Ocupació per optimitzar•ne el manteniment.

PONTET DEL RAVAL D’AGUILERA

AVINGUDA MANRESA
• Cercar finançament per al projecte aprovat
per convertir la carretera en eix comercial i
potenciar així el comerç local

BARRI STA. OLGA

MÓN RURAL

Estudi i actuacions amb criteri de Pla de
barri, plurianuals i transversals

PAGESIA I RAMADERIA

›

• Millora de l’espai públic
• Millora de connectivitat
• Estudi d’equipaments, de proximitat i
municipals
• Aposta per donar visibilitat i integració

CARRER SANT PERE

› Seguiment del talús del darrere.
› Estudi per a garantir, si escau, la seva estabi-

litat.

INFRAESTRUCTURES
ANTIGA NII
• Detecció de dèficits. Estudi per a evitar
l’efecte barrera i millorar el trànsit de vianants.
• Adequació i millora de l’antiga c•244 entre el
Pont de Can Riba i la rotonda de mateix nom,
ara carrer Igualada, per a facilitar els accessos
als serveis existents, LIDL i SHELL, tant per a
vehicles com per a vianants.

• Activitats econòmiques pròpies del món
rural a preservar i protegir.
• Cercar la millora en la gestió de dejeccions
animals.
• Millora de la normativa per a garantir els
accessos a les futures explotacions sense
perjudici de residents i usuaris.
• Manteniment de camins.

MEDI NATURAL
• Recolzament a Òdena Village, activitat
d’emprenedoria que relliga medi natural, oci,
esport, joventut i natura. Aposta arriscada pel
municipi que ha de comptar amb el nostre
suport.
• Recolzament de l’esport en el medi natural,
com a eina de projecció del municipi.
• Potenciació del Medi Natural com autèntic
patrimoni natural i econòmic.
• Suport a vies verdes amb l’ajut de la Diputació de Barcelona que connectin amb les vies
blaves del riu Anoia
• Projecte Miradors d’Òdena. Posar el paisatge
com a patrimoni intangible.

› Protegir amb barana i millorar la vorera de la
zona de la carretera de Manresa.

› Parc de la Font. Estudi i realització, si es
compta amb subvenció, de:
• “Xiringuito” fixe d’obra, amb serveis i
terrassa.
• Grades a la pista.

MANTENIMENT

› Millora en el seguiment de la neteja d’equi-
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› Diferenciació en la coordinació entre el man-

teniment interior (equipaments) i l’exterior
(espai públic), per augmentar l’eficiència del
servei de manteniment.

› Campanya per a la sensibilització de millores
de les façanes, a l’estil de la que va fer Barcelona en el seu dia. Òdena posa’t guapa.
›

• Fomentar el reciclatge apostant per les 3R:
Reduir, Reutilitzar, Reciclar.
• Millora de la recollida de Fracció Orgànica
(FO), fomentant que sesepari del Residus
Sòlids Urbans (RSU)
• Fomentar l’autocompostatge comunitari
• Estudi d’implantació del “porta a porta” per la
recollida d’escombraries, en tot o en part del
municipi.

INVERSIONS I OBRES

›

Campanya de sensibilització en el mateix
sentit de l’espai natural, camins, fonts i rieres,
on cal afegir l’enorme despesa que suposa la
neteja dels abocadors de runes i andròmines
escampades al llarg del territori.

SERVEIS MUNICIPALS
AIGUA
• Mantenir la comissió de seguiment del servei
i noves propostes amb l’empresa adjudicatària.

› Caseta del manco (petit equipament de
proximitat). Adequació i millora de l’edifici i de
l’entorn

• Convenir un servei d’urgència en l’apartat de
sanejament per a inundacions puntuals per
pluja i/o altres, amb l’empresa concessionària
del servei.

urbanitzar.

ENLLUMENAT

› Estudi de tots els carrers que manquen per

› Urbanització dels carrers encara pendents.
Execució acordada amb els propietaris.

• Millora tècnica de quadres.

Reasfaltar carrers. Actuació amb criteris
objectius.

• Manteniment el caràcter preventiu del servei i
la qualitat d’atenció.

›

› Voreres amb amplada suficient per a cotxets

o cadires de rodes o eliminació de les mateixes
amb urbanització en plataforma única.

› Lluita contra les barreres a la mobilitat reduïda.
›

•Equipaments. Centre Unió Agrícola

Continuar amb la substitució de làmpades
per led, en equipaments i espais públics.

• Ajustos en la contractació de potència.

NETEJA D’EQUIPAMENTS, UN SERVEI
FONAMENTAL I MOLT RECLAMAT
• Millora de seguiment i control.
• Millora de les pliques per a nova contractació.

ESPAI PÚBLIC, LA
L’ACCIÓ MUNICIPAL

VENTAFOCS

DE

› Recuperació de la porta d’accés al pontet per

• Bona coordinació, treball en equip i capacitat
de gestió de Plans d’Ocupació

›

• Jardineria: Servei externalitzat per especialitzat, capaç de donar una resposta en situacions
d’emergència.

damunt del carrer Sota el Balç.

Camins escolars, a l’escola i d’aquesta a la
nova biblioteca l’Atzavara.

L’ÒDENA QUE VOLS /

MEDI AMBIENT

Campanya de sensibilització per a la conscienciació de la ciutadania en l’espai públic, el
seu manteniment, neteja i actes vandàlics,
que tan mal ens fan i tans perjudicis econòmics ens porten, i que van en detriment
d’altres polítiques de servei a les persones.

SERVEI AL TERRITORI

paments i espai públic.
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SERVEI A LES PERSONES
Per als socialistes, la resta de serveis ens condueixen a aquest. Si des dels
Serveis Generals ens diuen com ho hem de fer i amb quins recursos comptem i
des dels Serveis al Territori ens diuen amb quins mitjans humans i equipaments
comptem, el Servei a les Persones
és la finalitat de tot plegat.

I en aquesta persecució innocent
de la felicitat esmercem totes les
nostres energies. En aquest intent
de cercar l’alegria d’estar en un lloc
amable,

al

que

pertanys,

que
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estimes i t’estima, tot i que saps
que no és el més bonic del món i
que res es perfecte, però que és el
teu lloc, aquest sentiment de ser on
toca perquè hi ha amics i companys que t’esperen per a una activitat
o una altre, a aquest intangible és
on els socialistes hi aboquem totes
les nostres energies.
Els Serveis Socials són la peça cabdal dels Serveis a les Persones, que han estat
fonamentals en aquesta llarguíssima crisi de la que tan sols albirem una petita
llum al fons del túnel. El nostre reconeixement a la tasca dels professionals dels
Serveis Socials, que ens tindran sempre al seu costat perquè fem de la seva tasca
la prioritat primera de la nostra acció municipal.
Defensa i manteniment dels consultoris municipals existents, al Pla i al Nucli,
vetllant perquè es dugui finalment a terme el conveni aprovat amb el Departament de Salut de la Generalitat per a la construcció d’un nou dispensari mèdic a
l’espai d’equipaments del carrer Verdaguer, peça central del que ja anomenàvem en aquest mandat que acaba “Edifici Verdaguer”.
Pels Socialistes l’educació sempre ha estat una peça clau de la nostra acció

municipal. El nostre compro-

eina com cap de qualitat de

troba just al damunt i s’hi

mís amb les escoles infantils

vida, salut, cohesió i projecció

accedeix amb ascensor), oci,

0•3, La Llar dels Vailets i L’Avió

municipal.

atenció i cura. Per tant,

de Paper, aquesta darrere de

tracta de repetir de, manera
especialitzada, un petit Ajun-

Castell

Gran és on en aquest mandat

tament fent el repte que

d’Òdena ens avalen. I reno-

se’ns planteja el repte major, i

dèiem molt més gran. Caldrà

vem de nou, amb mes força si

alhora més il·lusionant, com

doncs pensar en ajustar els

això fos possible el nostre

és posar en marxa l’Espai per

tècnics de l’Ajuntament per

compromís

a la Gent Gran “La Torre”. Un

ser capaços de donar respos-

pública, que la volem com és,

equipament

ta de manera adient.

inclusiva, integradora, plural,

aquest moment s’està fent

democràtica, laica, i universal.

l’estratègia per al seu funcio-

l’escola

I

pública

amb

en

l’escola

aquest

aspecte

darrer

vetllarem

perquè

el

nament

del

que

que

en

imaginem

Pel que fa als joves, entenem

que

es

tracta

d’un

capaç de conjuminar una

col·lectiu que necessita infor-

sentit

de

part mes d’oci, esport i cultu-

mació i respostes, però que

tingui

el

ra mes propi d’un casal, i una

no cal dur de la maneta, que

sentit profund de no

altra més sociosanitària on

saben el que volen, si mes no

deixar

s’hi puguin atendre persones

el que no volen. Joves que

que necessiten ajut en aten-

tindran, si volen signar el

els

ció, dieta i/o medicació, i que

compromís de bon ús amb

darrers anys dels equi-

compti amb serveis de men-

l’Ajuntament, un accés lliure

paments esportius, dels

jador en el mateix local i/o a

(fora d’hores d’obertura) a

que

domicili i servei de bugade-

nous equipaments com la

Òdena Progrés en som

ria.

Biblioteca

els responsables, han

una

contribuït a l’augment

mandat.

de la pràctica esportiva,

capaços de fer•ho, hem de ser

es

en volum i en diversitat.

capaços

social”.

S’ha millorat, tot i que

funcionament.

“gratuïtat”
a

ningú,

pels

diners, al marge.
La

millora

el

en

PSC•Òdena

/

D’aquest tema en fem
acció

prioritària

Si

hem

de

de
estat

posar•ho

en

per

a tots i totes les

mateixes oportunitat, el que
coneix

amb

“ascensor

En aquest mandat 15•19

resta molt a fer encara,
en la pràctica esportiva

garantir

L’Atzavara,

hem creat una comissió jove
Entenem el col·lectiu Gent

per a la participació activa

s’ha

Gran en la seva complexitat, a

dels joves en les polítiques

començat a fer tímidament

la que ens porta afortunada-

que els siguin pròpies o

gimnàstica de manteniment

ment la longevitat del país,

d’interès.

per a gent gran. Resten pen-

una de les més grans del

dents polítiques esportives

món. Haurem de pensar que

que

aquest col·lectiu de majors

femenina,

recullin

i

la

diversitat

sexual i de gènere.

de 65 anys que a Òdena
supera

Calen noves inversions, que

13
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SERVEIS A LES PERSONES

En el camp de la Gent

les

600

persones,

necessita de totes les políti-

cercarem juntament amb la

ques

Diputació, per a la millora de

l’esportiva per salut i mante-

les instal·lacions, per conti-

niment, la cultural (en aquest

nuar tenint en l’esport una

cas la nova biblioteca es

municipals,

des

de

Els joves han de formar
part activa de les polítiques
municipals festives, culturals,
esportives o especialitzades
en temes d’informació juvenil
i

d’accions

conveni

realitzades

amb

el

en

Consell

COmarcal perquè els tinguin
com a destinataris.
Amb la nova Biblioteca

L’ÒDENA QUE VOLS /

manera especial i decidida, i

es

14

Municipal L’Atzavara pensem

dur a tenir la col·laboració

que fem un pas important en

eventual d’un perfil altament

l’apartat de Cultura. La dina-

especialitzat

ha

Aquest encert en la visió

mització de la biblioteca ha

ajudat a dur a terme, com

transversal i especialitzada de

de tenir en compte tots els

mai s’havia fet abans, políti-

la Promoció Econòmica i la

col·lectius per franges d’edat, i

ques de promoció econòmica

promoció de Plans d’Ocupa-

ha de donar de nou aixopluc

que anaven des de la forma-

ció locals lligats al Pla d’Inter-

a la sala municipal d’exposi-

ció a la cerca activa d’ocupa-

venció Integral (Pla de barris)

cions, i amb ella al col·lectiu

ció

ha fet possible fer un equipa-

per

que

aturats

ens

de

llarga

Reinmet (metall).

de la “Galeria Odenen-

ment

ca”. És un espai que ha

biblioteca

de

les

amb Plans d’Ocupació

publicacions municipals

en el pitjor moment de

o que tinguin el munici-

la crisi i quan hi havia al

pi com a objectiu.

carrer

recollir

totes

com

la

nova

municipal

un

munt

de

talent en forma d’oficis
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Hem estat al costat

derivats de la construc-

de la Plataforma d’Afec-

ció.

tats per l’Hipoteca (PAH)

ment això seria impos-

i hem arribat tan lluny

sible, perquè sortosa-

com legalment ha estat

ment els bons oficials ja

possible en l’acompli-

son de nou ocupats,

ment

però

del

compromís

Ara

afortunada-

en

aquells

que via moció aprovada

moments vàrem saber,

pel Ple vàrem adquirir

reconeixent

amb la PAH•Anoia. Ara

talent i habilitats, digni-

ens toca continuar insis-

ficar la seva vàlua en la

tint i reprendre les accions si

el

seu

construcció d’un equipament

legalment es desencallen per

durada, millora de CVs, Plans

públic fet pel poble per al

evitar que es torni a repetir un

d’Ocupació,

poble. Plans d’Ocupació i

episodi amb l’habitatge tan

Fires (Dels Torrons, La Vinyala,

autònoms

vergonyant . En aquest sentit

Aerosport, De les Dones) i

ajudat a quedar poc mes d’un

treballarem,

tenir una interlocució tècni-

milió d’euros en el territori,

cament

els

qüestió aquesta no menor

fomentar el lloguer social i

servies d’altres municipis, i

com a política de promoció

serem valents a l’hora d’im-

especialment amb l’associa-

econòmica.

pulsar

alternatius

ció “Polígons Els Plans” i l’Ofi-

d’habitatge, pisos cooperatius

cina de Captació d’Inversions

Volem potenciar el Servei

per a joves, masoveria urbana

de la Mancomunitat de la

d’Informació i Atenció a les

i com a mediadors de pisos

Conca

(MICOD).

Dones (SIAD), agilitzant la

de bancs buits.

Fomentant també cicles de

seva gestió en les dinàmiques

La visió oportuna, per la

formació, propis per al projec-

que en el sí d’aquest servei es

conjuntura de crisi, transver-

te CLAU (Atenció a domicili a

donen, promovent una borsa

sal i encertada en temes de

la Gent Gran), com manco-

d’hores i posterior seguiment,

Promoció Econòmica ens va

munats,

entenent que per les particu-

recursos

i

limitats

pels

capacitat,

per

models

Promoció

solvent

d’Òdena

amb

Reintext

de

(textil),

locals

ens

han

16

SIAD,

moltes

ser

despesa afegida no actuïn

usuàries del servei canvien de

amable, i per a ser•ho ho ha

com a element negatiu en la

municipi per a rebre el seu

de ser amb la seva gent, amb

formació dels joves. En aquest

servei, sent aquesta la seva

el

sentit, en aquesta legislatura,

millor virtut, la de ser un

vianant. I per això aquesta

hem afegit uns ajuts econò-

servei mancomunat.

pràctica ha de ser amable i la

mics per a estudiants que

ciutat ha de convidar a cami-

cursin estudis universitaris o

una

nar. En aquest sentir pensem

formació professional de Grau

experiència que amb el nom

que cal, amb l’ajuda de la

superior.

de “Radars” ja hem posat tími-

Diputació

dament en marxa. Es tracta

posar en marxa un estudi per

Volem estar a l’alçada de la

de posar en marxa, de forma

a resoldre la barrera entre el

societat a la que volem servir i

periòdica amb tallers, , unes

Barri de St. Pere i el Pla de la

donar

reunions

Masia per a construir plegats

normal a allò que en el carrer

d’aquells veïns i veïnes que

l’oblidat però existent

nom

és normal, i el que ha estat al

deixen de fer una rutina i ja

de Pla d’Òdena. Amb escales

llarg del temps ben normal.

no se’ls veu, o si se’ls veu se’ls

mecàniques i/o ascensors. Ja

Volem donar un ampli sentit

veu diferents i en pitjor estat.

sabem que és una proposta a

a la paraula Igualtat, anant

L’objectiu és que els serveis

nivell d’estudi i que no estem

més enllà de la igualtat de

municipals puguin preguntar

en condicions d’abordar els

gènere, donant suport no

per ells, visitar•los a casa i

projectes i execució concre-

solament, que també i per

poder comprovar que estan

tes, però cal avançar en la

descomptat, la igualtat home

bé. És un serveis especial-

proposta per saber de què

– dona, sinó també la dels

ment pensat per a gent gran

estem parlant.

col·lectius LGTBI, estrangers,

Volem

consolidar

per

a

parlar

Una

ciutat

que

ha

camina,

de

amb

el

PRESENTACIÓ
de

Barcelona,

que viu sola, però no sola-

el

tractament

de

15

SERVEIS A LES PERSONES

del

migrants, etc., compromesos

ment. Amb aquesta iniciativa

Mantindrem el compromís

amb els vells principis repu-

es va trobar, malauradament

amb les beques a estudiants

blicans de llibertar, igualtat i

ja sense vida, el cos d’un veí al

que, no trobant una oferta

fraternitat.

Barri St. Pere.

pública dels seus estudis a la

Agent Cívic. Proposem la

comarca, hagin de marxar

creació d’un servei, amb Plans

fora. O per aquells que

d’Ocupació, capaç de gestio-

no hi hagi oferta pública

nar i fer el treball de camp, en

ni a la comarca ni fora i

les campanyes proposades de

hagin d’anar a cercar un

millora en el comportament

centre

Mantin-

cívic de la ciutadania, tant en

drem el criteri de renda i

temes de reciclatge (sobretot

estudiarem la possibili-

en fracció orgànica), com de

tar d’ampliar o incloure

l’espai públic i natural. Figura

criteri d’excel·lència dels

també a tenir en compte per

estudiants.

Aquestes

a un oci segur contra l’assetja-

ajudar,

ment sexual, la violència o el

privat.

beques
amb

volen

les

altres

que

l’estudiant pugui aconseguir, que per renda ni
la distància i ni la seva

consum d’alcohol pels joves
menors d’edat.
Tot

i

que

sortosament

sembla que el pitjor d’aques-

L’ÒDENA QUE VOLS /

laritats

ta crisi tan llarga en el temps van quedant mica
en mica enrere, pensem que cal continuar
treballant en temes d’acompanyament i/o
mediació, en temes hipotecaris, deute o crisi
familiar,

cercant

serveis

tècnics

públics

existents en altres administracions o propis si cal.
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SERVEIS SOCIALS

› Suport total com a Servei Prioritari
• Ajut especialitzat a famílies.
• Risc d’exclusió social.
• Llei de Dependència.
• Col·laboració política estreta.
• Recursos materials i humans

› Banc d’Aliments:

• Mantenir la seva qualitat mentre sigui necessari.

› Radars. Iniciativa de preguntar pels veïns i veï-

nes que han canviat de rutines i ja no se’ls veu
per a comprovar que estan be.

› Visió integral (física i psíquica) i tranversal (en
totes les àrees)
› Espais d’oci i salut.

• Berenadors, amb parc infantil i jove.
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› Defensa dels consultoris mèdics municipals.
• Vetllar pel compliment del conveni amb el
departament de Salut per a la construcció
del Dispensari Mèdic com a nucli del futur
equipament “Verdaguer”.

› Acompanyament als professionals de salut
en els seves necessitats.
› Consell Municipal de la Salut

• Rutes saludables per a la Gent Gran

• Ajuts a persones que per prescripció facul
tativa hagin de fer piscina.
• Salut i Gent Gran. Dinamització del Parc de
Gent Gran

CIUTAT AMABLE

› Ho és si ho és per als vianants.
• Lluita contra les barreres arquitectòniques.
• Estudi per part de la DB de com salvar (as
censor i/o escales mecàniques) el diferencial
entre el barri St. Pere i El Pla de La Masia, per
a fer veritablement el pla d’Òdena.

› Ho és si tots hi tenim cabuda.

• Parcs infantils inclusius per a infants amb
mobilitat reduïda.
• Espai urbà amb mirada feminista, carrers
més segurs, sense punts foscos, amb mobi
liari i pensats per als vianants.

› Ho és si ens té en compte.

• Escola d’estiu inclusiva. Amb servei de dinar
• Parc de Nadal. Estudiar possibilitat de millora
• Campus esportius. Disposició dels equipa
ments
• Ludoespai
• Projecte Creix per a Joves
• Espais de criança.
- Durant tot l’any al Centre Cívic
- 6 sessions especialitzades amb personal
del col·lectiu Dones amb Empenta (DAE).

EDUCACIÓ

› Escola Castell d’Òdena.
• Suport institucional.
• Consell Escolar Municipal
• Consell Escolar de Centre
• Manteniment, millora, seguiment i gestió.

› Escoles Infantils 0•3. La Llar dels vailets i L’Avió
de paper.

• Suport institucional.
• Consell Escolar Municipal.
• Manteniment, millora, seguiment i gestió.

› Reforç escolar gratuït. Manteniment
› Mantenir el projecte “Emprenedoria a l’escola”
GENT GRAN

› Posar en marxa L’Espai de la Gent Gran “La Torre”
• Polítiques integrals de gent gran.
• Gestió de la longevitat.

› Menjador: gestió de carmanyoles a domicili.
› Bugaderia: gestió a domicili

HABITATGE SOCIAL

› Actualitzar amb la Diputació de Barcelona el

FORMACIÓ/OCUPACIÓ

ESPORTS

› Inversions amb l’ajut de la DB amb millores
dels equipaments

• Coberta pista El Pla
› L’esport com a eina socialitzadora.
• Ajuts en beques per lluitar contra l’exclusió
social en l’esport.
• Política activa per a afavorir l’esport femení.
• Esport inclusiu en diversitat sexual i/o gènere.
• Dinamització dels parcs per a la Gent Gran
• Parcs de calistènia .

› Defensa de l’esport a la natura.
• Suport a Òdena Village, iniciativa particular

CULTURA/FESTES

› Posada en marxa de la Biblioteca Municipal
“L’Atzavara”
• Consolidació de l’estructura de funcionament
Consolidació
de la Fira de la vinyala
›

JOVENTUT

› Biblioteca Municipal L’Atzavara espai obert.
› Seguiment del projecte CREIX.
• Amb el suport de l’acadèmia Avancem
› Beques per a estudiants. Que hagin de
marxar forçosament a estudiar
• Per renda, però amb normativa pròpia, al
marge de serveis socials.
• Per excel·lència. En estudi per a incloure en
la norma
› Suport al recent creat Consell de Joventut
Local.
• Consell consultiu i participatiu en les activi
tats que els són pròpies

› Adequació a la nova realitat.
› Fomentar l’economia social i solidària.
› Agent Cívic.
• Campanyes de conscienciació
• Ambiental i cívica
• Oci segur.
• Contra l’assetjament
• Consum d’alcohol en joves menors d’edat
• Contra qualsevol tipus de violència

› Aposta per la formació per a aturats de llarga

duració
› Plans d’ocupació per a desocupats de llarga
durada

IGUALTAT

›SIAD

(Servei d’Informació i Atenció a les
Dones):
• Adequació i agilització en la gestió.
• Coordinació si escau amb el SIE Anoia (Ser
vei D’Intervenció Especialitzada) en casos
de violència masclista
› Aposta per un poble segur en qüestió de
gènere.
• Oci i festes. Festes segures amb el Punt Lila
• Millor il·luminat.
• Sota El Balç
• Aparcament piscina i altres.
› Fomentar l’associacionisme de dones.
› Defensa proactiva de les dates
• 8M Dia internacional de la dona
• 25N Dia internacional contra la violència
masclista
› Igualtat en sentit ampli. Suport als col·lectius
LGTBI

ACOMPANYAMENT/MEDIACIÓ:

› Gestió Hipotecària o desnonament
› Assessorament legal en temes de família

L’ÒDENA QUE VOLS /

› Servei de teleassistència
› Fer polítiques per i “amb” la Gent Gran
› Arranjament de banys i accessos
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SERVEIS A LES PERSONES

Pla Local d’Habitatge.
› Treballar conjuntament amb la PAH Anoia.
› Treballar pel lloguer social.
› Potenciar la Masoveria Urbana fent de
mediadors.
› Estudiar la possibilitat de pisos cooperatius
per a joves.
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PROGRAMA ELECTORAL. ELECCIONS MUNICIPALS 2019•23

SISTEMES
Els sistemes informàtics i
les noves tecnologies són del
tot
imprescindibles,
mes
encara en una administració
tan viva com un Ajuntament.
Creiem del tot necessari que hi
hagi una molt bona interlocució amb les empreses externes
de servei que en aquest àmbit
puguin ajudar a l’Ajuntament.
Una interlocució solvent a
nivell tècnic, capaç d’entendre
i traspassar a la resta de l’organització la necessitat o no de
noves propostes, o d’aconsellar
les més encertades en cada
cas pel nostre millor funcionament, compatibilitzant prestacions i preu. Per aquesta interlocució hi ha d’haver en l’organització una persona capaç i
responsable, amb habilitat per
a resoldre petits problemes o
comunicar telefònicament de
manera correcta la incidència.

SEGURETAT
Entenem la Seguretat com
un servei bàsic, com el primer
servei a la ciutadania, i l’entenem com un eix transversal
perquè és alhora agent de
Serveis Generals, custodis del
patrimoni municipal, per tant
agent de Servei al Territori, i
especialment
ajudants
i
protectors de la població, per
tant agent de Servei a les
Persones.
Amb una visió àmplia mantindrem i potenciarem si cal la
relació dels nostres agents

municipals amb el cos de
mossos i la resta de policies de
l’Estat.
Aquesta visió transversal
s’ha de veure acompanyada
de la formació suficient per a
fer front a les responsabilitats
que es puguin derivar en el
servei, des de Plans de
Seguretat , generals o
específics, potenciant
una actitud propositiva.

Catalunya (FMC) i la fundació
Pi i Sunyer com a Bona Pràctica, amb l‘Associació de
Polígons Els Plans, que configurem juntament amb el
municipis veïns de La Pobla de
Claramunt, i Vilanova del
Camí. I és finalment Serveis
Generals quan cerquem bases

PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Aquest és un eix
transversal
per
excel·lència, I és un
Servei a les Persones
perquè les atenem per
millorar
el
CV
o
derivar•les a peticions
d’ocupació o de formació i podem fer un
seguiment d’aquestes
derivacions i tenir els
inputs des d’Ignova
Ocupació. És Servei al Territori
quan una Fira, com ara “La
Vinyala”, Aerosport o “Aviació
adaptada” ens posa en el
mapa i convertim Òdena en
referent en un sector especialitzat. O és IGUALTAT en majúscules quan fem la darrera i
nova Fira de les Dones. Es
igualment
Territori
quan
atenem a empreses per a la
seva ubicació, a Òdena o a la
Conca. O en la nostra relació,
recentment reconeguda per la
Federació de Municipis de

i plecs per a Plans
d’Ocupació, o licitem
la gestió per tercers
d’equipaments
públics.
Entenem del tot
imprescindible consolidar aquesta figura
tècnica, que no és pas
temporal per la crisi
perquè no només atén
a persones afectades
per la manca d’ocupació. Cal també una

COMUNICACIÓ I
PROTOCOL
La comunicació exigeix
cada vegada més una especialització i un coneixement
més gran de les noves tecnologies.. Per tant, cal combinar
un coneixement profund del
funcionament de l’Ajuntament,
una
comprensió

També cal estudiar i
endreçar, si escau, la comunicació en xarxes, el butlletí en
paper i la relació amb la
premsa per una banda, i la
informació oficial i/o institucional per l’altre.
Quant al protocol, l’entenem com una norma institucional de bones maneres, del
tot necessària en les administracions, sobretot en les mes
grans. I Òdena, tot i ser un
municipi petit, per la seva
ubicació i el seu paper en el si
de La Conca a la que dona
nom, necessita desenvolupar
una acció suficient i correcta
en aquest tema, convençuts
que ens toca prestigiar l’Ajuntament com a institució, i no
fent•ne un ús partidari.
Durant aquesta legislatura
hem obert nous canals de
comunicació amb la ciutadania a través de les xarxes
socials de Facebook i Instagram. També hem creat un
grup de difusió de whattsApp a través del qual s’informa
de l’actualitat del municipi i
setmanalment i de manera
constant s’ha informat a
través de la premsa comarcal
d’aquells esdeveniments més
rellevants i d’interès públic.
L’objectiu és seguir informant
de l’acció de govern en un
gest de transparència i utilitzant aquests i els possibles
nous canals que apareguin i
que caldrà incorporar.

IGUALTAT DE GÈNERE
Volem en aquest tema
seguint ser referents en l’àmbit de La Conca d’Òdena i la
seva Mancomunitat, i en
aquest sentit convertim la
Igualtat de Gènere en un dels
Eixos Tranversals d’aquest
programa electoral a les

municipals de 2019. El que
ens obliga a anar mes enllà
del suport al mancomunat
Servei d’Atenció a les Dones
(SIAD), o la lluita contra totes
les diferents violències masclistes que pateixen les
dones, solament per ser
dones, en l’àmbit de la parella, de la festa, l’oci, l’esport,
etc. El compromís del PSC•Òdena / Òdena Progrés és anar
mes enllà i cercar en temes
d’Igualtat, i en la de Gènere
especialment, l’excel·lència.
Ens comprometem en
aquest sentit amb el col·lectius LGTBI, en el tractament
de normal el que en la vida i
en el carrer és ben normal, i
en la defensa proactiva de les
efemèrides de 8M (8 de març
dia internacional de la dona) i
25N (25 de novembre dia
internacional contra la violència masclista).
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També ha de gestionar els
convenis de col·laboració
entre administracions públiques per tal de poder gaudir
de formacions i del servei
d’atenció a
emprenedors,
així com els convenis amb
associacions per impulsar
l’associacionisme, i continuar
treballant, malgrat les enormes dificultats, per a potenciar el comerç local, i consolidar i dinamitzar el mercat no
sedentari del Pla.

suficient dels temes especialitzats a fer divulgació, i una
resolució operativa molt
eficient.

Tota acció municipal ha
de ser, no solament respectuosa amb la Igualtat de
Gènere, sinó proactiva per
avançar amb aquesta mirada
en tots els serveis i àrees
municipals. Des de l’urbanisme i els seus projectes, al
manteniment ordinari dels
carrers,
passant
per
descomptat per polítiques
esportives, educació, etc.
El recent aprovat Pla
Intern d’Igualtat de l’Ajuntament ja ens ha de servir com
a guia per avançar, no solament en qüestions de sou i
promoció, finalitat primera,
sinó també en totes les àrees
i serveis. Hem de ser capaços
d’aprofitar aquesta experiència, que compta per primer
cop amb la participació
altruista d’una agent d’igualtat sorgida de la mateixa
plantilla de personal, per a fer
aquest pas de qualitat.

L’ÒDENA QUE VOLS /

interlocució experta amb
agents econòmics i socials,
capacitat de gestionar les
fires existents i proposar
polítiques actives d’ocupació,
i ajuts a l’emprenedoria, així
com el suport a empreses
ubicades en el municipi per
tal d’establir sinergies i poder
aportar personal de la borsa
de treball quan sigui necessari. Conèixer quins són els
perfils necessaris per poder
proposar
formacions
als
nostres ciutadans i ciutadanes.

L’ÒDENA

www.odenaprogres.webnode.es

