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Introducció 
 

Només si som forts als ajuntaments assegurarem que es construeixi la República de baix a dalt. Per això des d’Esquerra 

Republicana de Tiana tenim la ferma voluntat de treballar per a la defensa dels drets i les llibertats dels tianencs i les 

tianenques. 

La implicació del poble de Tiana no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels nostres representants a 

l’Ajuntament. El model de democràcia representativa que hem tingut fins avui, s’ha mostrat insuficient. Reclamem 

participar d’una manera directa en els afers que afecten el nostre dia a dia, que puguem fer sentir la nostra veu 

d’una manera immediata i directa. 

Optem així per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa, 

que accepti i reconegui més protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva del poble i en les decisions 

que ens afecten. 

Des d’Esquerra Republicana de Tiana vetllarem per una gestió ambiental responsable i potenciarem un model 

urbanístic sostenible tenint com a objectiu el benestar present i futur dels tianencs i tianenques. L’eficiència 

energètica, les energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural seran les 

claus per definir el nostre model de polítiques mediambientals per tal que siguin sostenibles, integrals i innovadores.  

Promourem la creació d’un govern sobiranista per aquest mandat a Tiana i volem, amb tota convicció, que Tiana 

sigui un municipi Republicà i fidel al mandat popular. Aquesta forma de govern representa la concreció dels 

principis de llibertat, d’igualtat i un compromís amb els drets polítics socials i de gènere. 
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Valors d’ERC de Tiana i visió de poble 
 

La justícia social és el principi que ens ha de reeixir per estar al servei de la ciutadania i per tal de garantir els 

mateixos drets i oportunitats a tothom. Hem d’assegurar l’accés de les persones vulnerables als serveis socials bàsics 

i dur a terme polítiques per garantir el dret a l’habitatge, assegurar la generació d’habitatge públic de lloguer i l’accés 

als subministraments bàsics a totes les persones. Hem de treballar per aplicar a Tiana la progressivitat fiscal com una 

eina de redistribució social i garantir l’accés universal als serveis públics. 

Hem de treballar per construir una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, en 

la qual es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió. De la mateixa manera 

que hem de fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i 

professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques. 

Apostarem per la dinamització econòmica amb l’objectiu d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu 

dret i deure al treball, digne i de qualitat. Hem de treballar des de l’Ajuntament per assegurar conjuntament amb les 

empreses salaris dignes amb l’objectiu de garantir un salari mínim de 1.000 euros també en la contractació pública i 

eliminar la bretxa salarial de gènere. Hem de treballar per la millora de l’ocupabilitat de les persones amb més 

dificultats per trobar feina i contribuir a la implantació de la reforma horària, començant per les convocatòries de 

sessions públiques en franges horàries més adequades per als tianencs i tianenques. Hem de forjar un model de 

comerç de proximitat que sigui l’eix social i vertebrador de les diferents zones de Tiana i així dinamitzarà i potenciarà 

la resta d’activitats econòmiques i cíviques del poble.  

L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de l’educació i de la cultura de Tiana un 

projecte de poble obert a tothom i on totes les persones en formin part. Hem de fer que Tiana sigui un poble educador 

en els valors cívics a temps complet que es garanteixin més i millors oportunitats educatives, més enllà de l’escola.  

A la vegada, volem treballar per potenciar una cultura entesa com una eina de transformació social a l’abast  de 

tothom, com un dret fonamental inalienable, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves 

formes d’expressió. Des d’ERC de Tiana potenciarem polítiques per a promoure la recuperació de la memòria històrica 
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del nostre poble i treballarem per a la preservació del patrimoni històric i arquitectònic que tant ens defineix com a 

poble del maresme. 

La gestió pública dels serveis de l’ajuntament de Tiana ens ha permetre assolir un alt nivell d’eficiència, evitar 

duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania de Tiana. Haurem d’incorporar 

els criteris ètics i de transparència en la contractació pública ja que d’aquesta manera assegurarem que totes les 

despeses tinguin com a objectiu final, el bé comú. 

Esquerra Republicana de Tiana vetllarà per una gestió ambientalment responsable i per potenciar un model 

urbanístic sostenible amb l’objectiu del benestar present i futur dels tianencs i tianenques. L’eficiència energètica, 

les energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural seran les nostres 

claus per definir el nostre model de polítiques mediambientals per tal que siguin sostenibles, integrals i innovadores.  

La implicació del poble de Tiana no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels nostres representants a 

l’Ajuntament. En aquest sentit, el model de democràcia representativa que hem tingut fins a dia d’avui s’ha mostrat 

insuficient. Volem i reclamem participar d’una manera directa en els afers que afecten en la quotidianitat de les 

persones de Tiana, que puguin fer sentir la seva veu, d’una manera immediata, directa i sense intermediaris.  

Optem així, d’una manera decidida, per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la 

democràcia representativa, que accepti i reconegui més protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva 

del poble i en les decisions que ens afecten, tal c om també reconeix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 

Humans a la Ciutat. 

Així doncs, la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l’administració 

municipal, serà una opció estratègica i estructural per la qual apostem des d’ERC de Tiana i que guiarà les nostres 

actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida dels tianencs i 

tianenques i en tot allò que afecti al seu dia a dia. 
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1. Un poble per a les persones 
 

I. Benestar Social 
 

Tiana ha de seguir tenint el propòsit d’esdevenir un poble inclusiu i cohesionat garantint els mateixos drets i 

oportunitats per a tots els tianencs i tanenques. Des de l’Ajuntament hem de redistribuir la riquesa per donar una 

vida digna a tothom i lluitar contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant les situacions de 

pobresa. 

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats social, des de Tiana hem de treballar per 

implementar polítiques que evitin que les persones que estan en risc d’exclusió social caiguin en la pobresa 

estructural. 

Així doncs, des d’ERC de Tiana hem de concebre la pobresa i l’exclusió social des d’un punt de vista transversal, i hem 

de garantir els drets fonamentals i el dret a la participació en la societat en igualtat d’oportunitats: accés als serveis 

socials bàsic,  coordinació de les polítiques de rendes i/o prestacions, habitatge, educació, salut i treball. 

També hem de garantir, des de les polítiques que dissenyem que tots els infants i adolescents, amb independència 

de la zona  de Tiana on visquin i de la seva procedència, tinguin les mateixes oportunitats en l’atenció social, 

l’educació, en la salut i en el respecte del seus drets més bàsics. Des d’ERC haurem de garantir el dret a viure 

en família, i combatre qualsevol situació del maltractament envers infants i adolescents. I fomentar una educació 

potenciïn les capacitats que tenen i que els estimulin l’autonomia per promoure un poble on infants i adolescents 

puguin ser protagonistes de les seves vides i participar en aquesta Tiana educadora. 

Tothom viu vint-i-quatre hores al dia però no tothom ho fa en les mateixes condicions. En aquest sentit, des 

d’ERC Tiana apostem decididament per considerar el temps com a font de riquesa i impulsar una política pública que 

en permeti la redistribució dels usos. La reforma horària és una qüestió vinculada principalment a la salut pública i 

és aquest el principal motiu pel qual n’urgeix l’impuls. Ens calen un horaris més humans i més cívics que venen 

també per assegurar i fer compatibles la qualitat de vida laboral i personal i la distribució de tasques 

domèstiques i de cura de manera equitativa entre dones i homes. 

1. Fixarem un 0,7% d’inversió social en el pressupost municipal, sempre que en sigui possible.  
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2. Promourem el Pacte del Temps, amb la implicació de les principals organitzacions socials, econòmiques i 

de la ciutadania, amb l’objectiu d’assolir un equilibri entre el temps personal, el familiar, el laboral, el de 

cura i el social. 

3. Elaborarem un pla integral d’atenció i promoció a la gent gran i a persones amb diversitat funcional 

per tal de garantir, de manera coordinada, les seves necessitats per tenir una vida digna. 

4. Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un aspecte que pot donar més qualitat de 

vida, sempre que les condicions de la persona gran ho permetin. 

5. Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones 

dependents. 

6. Posarem en marxa serveis d’orientació i finestreta única per a persones amb discapacitat i els seus 

familiars. 

7. Garantirem els drets alimentaris bàsics de tots els tianencs i tianenques. 

8. Vetllarem per l’accés a l’habitatge de tota persona en situació d’emergència social.  

9. Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment 

sancionador quan convingui. 

 

II. Salut 
 

Vetllarem per una  l’atenció integral centrada en la persona amb un especial èmfasi sobre els col·lectius més 

vulnerables, les seves persones cuidadores i famílies. Volem un sistema sanitari públic, universal, de qualitat, 

sostenible i equitatiu. La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut són els eixos principals de tot el 

sistema en tots els períodes de la vida de la persona. 

1. Treballarem per garantir un servei de Pediatria de qualitat al Centre d’Atenció Primària del poble. 

2. Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut: desigualtats zero en salut. 

3. Corresponsabilitzarem i empoderarem les persones en la cura de la seva salut i la qualitat de vida. 

4. Enfocarem la salut des d’una perspectiva comunitària mitjançant l’estreta col·laboració amb el Centre 

d’Atenció Primària de Tiana. 
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5. Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut que s’organitzin 

als centres educatius i en qualsevol entitat que formi part del teixit associatiu de Tiana. 

§ Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida 

d’adolescents i joves, encara que no exclusivament: Aquest són, preferentment, els d’educació 

sexual –incloent-hi  diversitat sexual–, l’atenció a la planificació familiar, els programes de 

prevenció i informació sobre les malalties de transmissió sexual i els programes de prevenció i 

informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 

6. Promourem la participació dels agents econòmics i socials i també dels espais comunitaris de lleure. 

7. Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, posant l’accent 

especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 

8. Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares per oferir eines per educar en la salut 

els seus fills. 

9. Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut: 

§ Inclourem les instal·lacions municipals en els programes de salut específics (cardiovascular, 

metabolisme, osteoarticular, geriatria, salut mental...). 

§ Promourem en les instal·lacions esportives públiques o concessionades per l’Ajuntament 

l’alimentació saludable. 

10. Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el 

tabaquisme i altres hàbits no saludables. 

11. Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida independent de les persones grans, 

tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la seva salut en general. 

12. Elaborarem programes específics de control per a les plagues –rates, escarabats, tèrmits, etc.– i, en 

particular, de les plagues actuals –coloms, cotorres, gavines, gats... Contribuirem des del Tiana  en tot allò 

que estigui a l’abast per combatre les plagues del medi natural i rural –caragol poma, cranc americà, etc. 

13. Fomentarem l’ús de sistemes menys agressius pel medi ambient per al control de la vegetació en parcs 

i jardins. 

14. Promourem mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre electromagnètic. 

 



 

 8 

III. Infància i Adolescència 
 

Els infants són la garantia de la vida del nostre poble i la sostenibilitat del nostre sistema social, cultural i 

econòmic. Hem de potenciar que Tiana segueixi sent un espai en els quals els pares i mares puguin gaudir d’una vida 

social corresponsable. 

1. Promourem i desenvoluparem els Camins dels Infants com a xarxa de camins segurs per anar als centres 
escolars i als equipaments que usen els infants, adolescents i joves. 

2. Seguirem apostant per la participació infantil i d’adolescents a través del Consell dels Infants i dels 

Adolescents de Tiana. 

3. Seguirem vetllant pels Drets dels Infants al poble i treballarem per mantenir el Segell de Ciutat Amiga de 

la Infància d’UNICEF. 

4. Consolidarem un Programa de Formació orientat a l’Educació Emocional als centres educatius de Tiana, 

feina promoguda des de les AMPAs dels centres educatius. 

5. Promourem un Casal d’Estiu de Tiana des de l’Ajuntament.  

6. Seguirem implementant el Pla Local d’Infància i Adolescència de Tiana (PLIAT) existent. 

 
 

IV. Joventut i habitatge Jove 

El jovent de Tiana ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb llibertat. Un poble on 

els joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou digne, accés a un habitatge a preus raonables per 

emancipar-se, disposin d’una bona formació per esdevenir una ciutadania preparada, lliures i crítica, puguin gaudir 

d’un model d’oci alternatiu de consum saludable i disposin de les eines necessàries per empoderar-se i participar 

de la vida cultural, social i política. 

La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent del nostre país es pugui emancipar amb 

normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. També des de l’Ajuntament de Tiana 

hem de poder garantir als joves l’accés a l’habitatge de lloguer digne sense que s’hagin d’endeutar ni dependre 

de tercers per poder-se emancipar. Cal que l’administració de Tiana sigui proactiva en tots els fronts per combatre 

les mancances i debilitats d’aquest dret. 
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1. Desenvoluparem pel nou Pla de Joventut de Tiana. 

2. Afavorirem l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, mitjançant les eines disponibles: Punts 

d’Informació Juvenil, plans d’ocupació i a través de l’Àrea de Promoció Econòmica. Per reforçar l’orientació 

professional, caldrà introduir aquest acompanyament amb l’Institut de Tiana, d’acord amb el consell escolar 

i la representació de l’alumnat, millorant l’accés del jovent a la informació sobre oportunitats professionals. 

3. Treballarem per fomentar el reconeixement de l’associacionisme juvenil com a eina de formació en la 

participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats 

juvenils. 

4. Crearem els Pressupostos Participatius per a Joves: Aquest procés s’adreçarà a  tots els joves i les joves 

de 14 a 30 anys, que viuen a Tiana. L’objectiu és que la joventut del poble decideixi a quines activitats o 

projectes es destinen del pressupost previstos en el pressupost municipal per a aquesta àrea. Les accions 

han d’estar relacionades amb l’oci alternatiu, la cultura i la creació o l’emancipació. Hi haurà diverses 

categories d’acord amb la temàtica i el grup d’edat. 

5. Volem un nou Casal de Joves com a un espai de trobada i d’oci alternatiu i en fomentarem l’autogestió.  

6. Posarem a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la vida per adaptar els 

coneixements i les competències als requisits del teixit productiu del Maresme. 

7. Incrementarem les ajudes per l’accés a l’habitatge per joves, i impulsarem noves opcions d’accés i 

tinença de l’habitatge, com ara la masoveria urbana, la cessió d’ús o les cooperatives d’habitatge. 

8. Vetllarem per una política sobre el consum de drogues des d’una vessant pedagògica i no repressiva. 

9. Convertirem un espai de Tiana en un Pump Track. Serà un circuit, de petites dimensions, destinat a gaudir 

amb bicicleta, patinets, patins o bé amb skate. Com a espai esportiu del poble i com a lloc de trobada dels 

més joves del poble. 

 

V. Gent Gran 

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en el poble de Tiana. No sols per la seva 

aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó 

fonamentalment perquè és la diversitat el que permet construir un poble sensible i accessible per a tothom. 
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Des d’ERC de Tiana tenim la voluntat de dissenyar polítiques que siguin garants per a les persones grans i per 

a persones amb discapacitat per tal de que visquin amb el màxim grau d’autonomia personal i dignitat. 

No és acceptable que una part dels nostres veïns i veïnes malvisqui amb pensions que no els garanteixen arribar a 

final de mes, que visquin en solitud i que esperin ajudes i serveis que arriben tard o quan arriben no són els adequats 

perquè la situació ja s’ha agreujat. 

1. Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin 

directament. 

2. Promourem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la gent 

gran. 

3. Facilitarem els àpats al centre de dia per a les persones grans que ho sol·licitin i disposin de l’informe 

favorable dels Serveis Socials. 

4. Estimularem, integrarem i promourem que la gent gran es vinculi amb el seu entorn social i veïnal, per 

potenciar la seva  qualitat de vida.  

5. Elaborarem un Programa per a la detecció i prevenció del maltractament envers les persones grans i 

les persones amb discapacitat. 

6. Crearem un sistema integrat de transport adaptat amb l’objectiu  de facilitar el dia a dia dels tianencs 

i tianenques. 

7. Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i 

abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals 

de gent gran. 
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VI. LGTBI 
 

Tiana ha de ser un poble lluiti contra les desigualtats i les discriminacions que es generen a causa de la 

diversitat sexual i de gènere, així com la garantia de la implementació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot 

el territori. Garantirem la transversalitat d’aquestes polítiques per tal que la visió LGTBI impregni el conjunt 

d’actuacions que es duen a terme des del consistori amb l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del 

mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat. 

1. Incorporarem la matèria LGBTI a la regidoria d’Igualtat, Atenció a les Persones amb l’objectiu de 

potenciar la transversalitat de la matèria. 

2. Commemorarem, des de l’Ajuntament, diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI com ara el 17 de maig 

Dia Internacional contra l’Homofòbia i el 28 de juny Dia internacional de l’Orgull LGTBI. I ho farem a través 

d’actes institucionals, amb la col·locació de la bandera LGTBI, de l’aprovació de mocions i declaracions o 

d’activitats públiques. 

3. Ens adherirem el municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI. 

4. Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI, molt especialment 

el que atén el públic i la policia municipal. Informar tot el personal de l’administració local del protocol 

del deure d’intervenció que els obliga a actuar en cas de LGBTIfòbia. 

5. Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere, 

tan pel que fa a la comunicació corporativa del consistori com als mitjans de comunicació local. Procurarem, 

en els actes públics del municipi, la visibilització de persones del col·lectiu LGBTI. 

6. Garantirem que la informació municipal, formularis, registres... s’adeqüin a la diversitat familiar i 

d’identitat de gènere. 

7. Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic als 

centres educatius. 
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VII. Polítiques de gènere 
 

Des d'ERC apostem clarament per incloure la perspectiva de gènere en el disseny en les decisions que prenguem 

com a govern del poble: a cultura, l’economia, l’esport, la salut, el treball, la participació, l'urbanisme... per 

tal de reduir superar les situacions de discriminació que encara persisteixen en una societat patriarcal com la 

nostra. 

Des d’ERC de Tiana volem promoure polítiques de formació i ocupació que garanteixin l’accés de les dones a 

llocs de treball en igualtat de condicions, cal facilitar l’accés de les dones al treball mitjançant la prestació del 

servei de llar d’infants i cura de les persones dependents, cal que els serveis locals de promoció econòmica, inserció 

laboral i serveis socials vetllin especialment perquè les dones de qualsevol edat, formació i condició puguin viure del 

seu treball i gaudir d’independència econòmica. 

1. Elaborarem i implementarem un Pla d’Igualtat a Tiana: L'Ajuntament de Tiana ja en l'any 2017 es va 

adherir al Pla comarcal de polítiques de gènere però encara no ha desenvolupat el seu propi Pla d'igualtat 

de gènere. Un poble com Tiana ha de tenir i ha de desenvolupar les seves pròpies polítiques d'igualtat. Tot i 

que actualment, hi ha en funcionament una Comissió d'igualtat des d'ERC apostem per al desenvolupament 

del Pla local d'igualtat a Tiana. 

§ Des de totes les regidores de l'Ajuntament haurem d'implicar-nos en el 

desenvolupament del Pla per tal d'incorporar en totes les polítiques la perspectiva 

del gènere, així com transmetre els valors i actituds igualitàries que afavoreixin la 

integració sociolaboral de les dones. 

§ Des de l'Ajuntament haurem d'afrontar d'una manera molt prioritària per implantar 

iniciatives que conciliïn la vida personal, familiar i laboral. 

§ Garantirem, en totes les estructures administratives institucionals, la participació de 

dones en condicions de representació paritària. 

§ Donarem compliment estricte a la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 

aprovada pel Parlament de Catalunya. 

2. Hem d'aconseguir que les dones també puguin assistir més als espais participatius on es prenen 

decisions sobre assumptes que afecten la ciutadania. 
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3. Haurem de promocionar que el tractament de les dones en els mitjans de comunicació no sigui 

discriminatòria. Vetllarem per un ús no sexista del llenguatge en l’atenció al públic des de l’ajuntament 

i totes les comunicacions municipals, així com en l’ús d’imatges i dissenys destinats a la publicitat i 

comunicació institucional. 

4. Tiana ha de ser un poble amb espais segurs i lliures de violències masclistes: 

§ Hem de treballar amb els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar eines de 

prevenció i detecció de violència masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit.  

§ Hem de dissenyar l’espai públic en perspectiva i criteris de gènere. 

5. Es disposaran recursos per l’assistència i acolliment de dones i infants víctimes de violència 

masclistes, es garantiran els protocols d’acompanyament i derivació a ens supramunicipals. 

6. Prioritzarem una formació específica per a aquells professionals que puguin detectar o atendre víctimes de 

violència masclista, i de manera molt especial, per a les policies locals. 

7. Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista perquè puguin impartir 

tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el col·lectiu de gent 

jove. 

8. Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones al poble de Tiana mitjançant 

el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic. 

9. Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení. 

 

VIII. Civisme 
 

1. Potenciarem els valors cívics i democràtics entre tots els vilatans  i vilatanes, especialment entre 

infants i joves. 

2. Elaborarem de manera participada un Pla de Civisme per a Tiana per definir les principals problemàtiques 

i reptes sobre la convivència al poble. 

3. Revisarem les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i animals 

potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin que les persones 

propietàries les coneguin i apliquin adequadament. 
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4. Delimitarem i protegirem els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin de compartir espai amb 

animals domèstics, i que dificultin la interacció d’aquests amb qualsevol tipus de vehicle. 

5. Zones per a gossos: Dotarem aquestes zones d’abeuradors per als gossos dels usuaris i vetllarem per una 

salubritat adequada de la zona. 

6. Adaptarem dels horaris i de l’agenda política de les persones en càrrecs electes o llocs directius de 

l’Ajuntament a la reforma horària. 

7. Seguirem treballant com a municipi adherit al Pacte Nacional per la Societat Digital, amb l’objectiu que la 

relació entre la ciutadania i l’administració eviti el desplaçament presencial, afavoreixi l’ús òptim del 

temps i permeti la compaginació de la vida personal i laboral. 

 
 

IX. Ciutadania i diversitat 

L’Ajuntament de Tiana és laic i per tant, garantirem el dret a la llibertat religiosa, de creença i convicció a tota la 

ciutadania. Garantirem l’exercici del dret de llibertat religiosa, de pensament i de consciència, com a valor bàsic 

democràtic. 

1. Organitzarem sessions de benvinguda per a nous veïns i veïnes al poble, amb la participació de l’alcaldessa. 

2. Implementarem un xarxa d’acollida participada per aquells serveis públics i entitats que puguin donar 

continuïtat a les accions més enllà del servei de primera acollida en àmbits com l’alfabetització, 

l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, entre d’altres. 

3. Impulsarem un programa d’acompanyament al reagrupament per a la persona i donar-li l’assessorament 

jurídic necessari, sensibilitzar de l’oportunitat de millorar coneixements lingüístics, preparar la retrobada i 

l’arribada dels familiars des dels àmbits de la salut, l’educació i el treball, entre d’altres. 

4. Desenvoluparem programes d’inserció laboral, conjuntament amb els possibles ocupadors, per donar a 

conèixer la possibilitat de reclutar treballadors i treballadores a través de l’arrelament social. 

5. Agilitzarem els tràmits de l’informe de l’arrelament social, escurçant els temps d’espera. 

6. Desenvoluparem un programa de suport a les treballadores de les cures que inclogui formació en drets 

laborals i en prevenció de la violència masclista, capacitació professional, prevenció de riscos laborals, salut 
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laboral, assessoria jurídica i, especialment per a les que treballen en règim d’internes, activitats pe a la 

interacció i la sociabilitat. 

7. Sensibilitzarem el conjunt de la població sobre la situació i els drets de les treballadores de la llar i les cures 

per garantir un treball digne al sector. 

8. Establirem un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per teixir aliances per 

a la inclusió de la diversitat també en el sector privat. 

9. Donarem a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar persones amb permís de 

residència i sense permís de treball (permisos humanitaris, extutelats, etc.), persones refugiades i persones 

en situació d’irregularitat administrativa però amb possibilitats d’assolir un arrelament social. 

10. Inclourem als plans i actuacions contra la violència masclista la vulnerabilitat afegida de les dones 

migrades quan els manca xarxa familiar i personal de suport. 
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2. Un poble educatiu 
 

El sistema educatiu és un dels pilars per formar una ciutadania preparada, lliure i crítica i permetre que el 

nostre poble progressi socialment. Per aconseguir-ho, és necessari que disposi dels recursos convenients. Cal 

garantir una educació pública, de qualitat, laica, no sexista i en català i que es fonamenti en la igualtat, l’equitat 

i la justícia social. L’educació no pot tenir barreres d’accés de cap  tipus. 

Cal que les futures polítiques que desenvolupem des del govern de Tiana tinguin cura dels horaris de les activitats 

públiques, que convidin a la participació igualitària de dones i homes, espais de jocs per als infants en la via pública i 

els espais públics, transports municipals que pensin en persones de totes les edats i amb tota mena de condicions: 

del cotxet infantil al caminador o cadira de rodes. Cal pensar i visibilitzar en tot mena de famílies i que Tiana sigui un 

lloc on viure a totes les edats de manera agradable i en condicions d’igualtat. 

1. Apostem per L’Educació 360 

§ Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que, per 

tant, va més enllà de l’escola i que aplega també l’aprenentatge no lectiu.  

§ Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en 

tots els temps i espais de la seva vida, i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps 

lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits educatius. 

2. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada 

persona construeixi el seu propi itinerari vital. 

3. Seguirem donant suport específic als centres educatius i a les AMPA de Tiana, ja que són un element 

essencial per a la participació i col·laboració amb les activitats educatives dels centres. 

4. Vetllarem per tal que l’ampliació de l’Institut de Tiana amb el Batxillerat sigui una realitat per al curs 

2021-2022. 

5. Promocionarem el treball educatiu integrat dels agents que intervenen al poble. L’escola és un referent, però 

no pot ser l’única institució sobre la qual recaigui l’educació. Volem desenvolupar projectes comunitaris 

amb les famílies, el veïnat, l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de l’educació en el lleure, etc., que 

permetin un treball educatiu d’entorn. 
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6. Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat 

d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva 

transició al món laboral 

7. Seguirem apostant per l’Escola Municipal de Música i Dansa, a més d’iniciar els infants en les seves 

primeres etapes de formació musical, també ha de desenvolupar nombrosos projectes de cohesió social i 

difusió artística dins de Tiana. 

8. Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícula de l’Escola Bressol, l’Escola Municipal de Música 

i Dansa, de les activitats de lleure extraescolars i casals d’estiu. 

9. Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el lleure, abordant les tres potes 

necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais. 
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3. Un poble cultural 
 

Des d’ERC treballarem per a garantir l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, 

que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. 

Volem generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió 

i accés al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. Les polítiques 

públiques tenen com a objectiu principal el benestar de les persones. Així doncs, el desenvolupament del talent creatiu 

de les persones i l’accés en condicions d’igualtat a la producció cultural són un element indispensable d’aquest 

benestar. 

El sistema cultural de Tiana ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i donar sortida al talent existent 

a Tiana. Cal aconseguir, doncs, que la els tianencs i tianenques percebeixin i gaudeixin amb orgull les obres dels seus 

creadors i creadores actuals i el pòsit que han anat deixant els nostres antecessors i que actualment podem contemplar 

mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. L 

1. Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de les persones de Tiana. 

2. Impulsarem un segell cultural que projecti Tiana com a focus de creació cultural. 

3. Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del poble. 

4. Procurarem per l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola, així com la difusió de 

les diferents formes de cultura popular i tradicional existents al nostre poble. 

5. Impulsarem les diferents manifestacions culturals a Tiana, amb la participació de les escoles i la 

col·laboració dels grups i entitats locals, tot impulsant-ne la participació de joves i dones creadores. 

6. Dinamitzarem i potenciarem el Consell Municipal de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les 

entitats i els agents culturals locals. El consell haurà d’abordar la política cultural des d’una visió global i 

coordinar el treballs de les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, 

patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. 

7. Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions 

de la cultura popular i tradicional de Tiana, així com també les de nova creació. 
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8. Potenciarem una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital, i emprant les 

eines de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre els equipaments culturals de 

Tiana, l’agenda d’actes i festes, les novetats a la Biblioteca... Promourem la creació de continguts de valor 

afegit i afavorirem la difusió d’artistes i creadors i creadores locals. 

9. Fomentarem i potenciarem les programacions locals en l’àmbit de les arts escèniques. 

10. Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la 

memòria històrica vinculada a Tiana i la potenciarem el coneixement del nostre patrimoni, material i 

immaterial. 

11. Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni 

tangible i intangible del poble.  
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4. Un poble esportiu 
 

Des d’ERC Tiana apostem decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i 

saludable. Hem de dissenyar i dur a terme polítiques transversals i donar suport econòmic i logístic a les 

organitzacions que gestionen el sector, d’acord amb la planificació i les prioritats establertes. Volem donar suport a 

l’esport perquè es basa  en valors que potencien la salut, l’educació, la vida social i el  lleure. 

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de la majoria de les entitats esportives  de Tiana i, com a tal, se 

l’ha de reconèixer per la gran tasca que desenvolupen entre totes amb mesures legals, econòmiques, socials i 

fiscals. 

1. Promourem l’activitat física i esportiva no competitiva entre els infants, adolescents i joves de Tiana. 

Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones amb diversitat funcional i, 

en general, de totes aquelles persones amb dificultats personals i/o socials mitjançant programes específics. 

2. Dissenyarem recorreguts inclusius per a que les persones amb diversitat funcional pugui accedir a 

l’entorn de Tiana i pugui practicar l’esport. Així doncs seran uns circuits que promouran l’activitat física a 

l’aire lliure per a tot tipus i situacions personals i de les persones. 

3. Fomentarem i potenciarem els circuits inclusius fent una cursa solidària anual, on els beneficis de la 

cursa es destinaran a una entitat social diferent cada any. La cursa  serà de caire familiar i estarà destinada 

a potenciar els valors de la diversitat i de la inclusió. 

4. Instaurarem la Setmana de l’Esport: La Comissió Europea va endegar l’any 2015 la Setmana Europea de 

l'Esport (SEE) que és una iniciativa per promoure l'esport i l'activitat física a tot Europa. El tema central de 

la campanya és ‘#BeActive’ en què s’anima totes les persones a romandre actives durant aquella Setmana 

i al llarg de tot l'any. L’objectiu bàsic de la SEE és el de promoure l’esport i l’activitat física a tota Europa a 

través de diferents iniciatives i fer extensiu el segell oficial  

5. Potenciarem, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica 

esportiva en horari extraescolar. 

6. Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la 

ciutadania. 
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7. Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs esportius i 

els centres educatius de Tiana, coordinat amb el Centre d’Atenció Primària del poble. 

8. Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades o 

bicicletades populars. 

9. Potenciarem els espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per donar a conèixer l’oferta 

esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu de Tiana. 

10. Seguirem celebrant la Festa de l’Esport de Tiana com a event de reconeixement dels i les esportistes de 

Tiana així com els Clubs esportius  que desenvolupen la gran  tasca de l’esport base al poble.  

11. Simplificarem i objectivarem les convocatòries de suport econòmic als clubs i les entitats esportives. 

12. Donarem suport i reconeixement institucional a la participació dels clubs i els esportistes del de Tiana en 

esdeveniments esportius internacionals. 

13. Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments 

esportius del poble. 

14. Incentivarem la constitució de noves entitats per donar cobertura a l’activitat esportiva emergent en noves 

modalitats, així com per recuperar modalitats esportives i els jocs tradicionals catalans. 

15. Fomentarem i donarem suport a l'esport de base femení.  

16. Instal·larem d’un Rocòdrom. 
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5. Un poble solidari amb els altres 
 

 

Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant a les societats com les nostres ha entrat en una 

profunda crisi mundial, i les conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals han afectat greument 

milions de persones. 

Una situació que ha empitjorat en la mesura que la crisi financera també ha afectat els compromisos dels països del 

nord, donants tradicionals d’ajuda oficial al desenvolupament, provocant una forta retallada en el finançament del 

desenvolupament per als països més empobrits. D’altra banda, l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat 

de l’administració local aprovada pel govern del PP ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels 

ens locals, limitant o eliminant les partides en aquest àmbit. 

Avui per avui, des d’ERC de Tiana defensem el compromís solidari amb el desenvolupament humà i volem 

desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació transformador  que acompanyi processos 

locals per erradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i, al nord, 

ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament. 

 

1. Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals i 

adherir l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica. 

2. Dedicarem, com a mínim, el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al 

desenvolupament i la solidaritat internacional. 

3. Serem poble d’Acollida de Refugiats. 

4. Donarem suport  a les famílies acollidores d’infants sahrauís. 

5. Crearem la Taula de cooperació, solidaritat, pau i drets humans: com a un espai de participació ciutadana 

on hi hagi representació de les entitats de caràcter  social i solidari de Tiana. L’objectiu de la taula és generar 

un espai de reflexió local sobre conceptes universals que intervenen en la lluita contra les desigualtats i a 



 

 23 

favor de la dignitat de totes les persones, i definir les polítiques de cooperació internacional al 

desenvolupament, solidaritat, pau i drets humans. 
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6. Un poble participatiu 
 

Des d’ERC de Tiana pensem que cal seguir enfortint la democràcia tot fent un govern  ètic, obert, transparent i 

participatiu amb l’objectiu d’augmentar la credibilitat de la ciutadania enfront de les institucions. Creiem 

fermament en el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. 

Volem potenciar l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups.  

Fomentarem la participació activa de la ciutadania en la política local per assentar les bases d’una nova manera 

de fer política al poble, més propera i oberta. Una participació inclusiva i accessible per a tothom, fomentant no 

només l’escolta dels diferents col·lectius d’una societat diversa, sinó també amb aquesta voluntat d’empoderar una 

ciutadania que manifesta la motivació de cooperació i codecisió quant a les polítiques que han de transformar 

i fer progressar el poble de Tiana.  

Volem avançar per aconseguir ser un poble profundament democràtic, participatiu i plural, i això només és 

possible si és compta d’una manera estable amb l’opinió de tots els ciutadans i ciutadanes i la seva implicació. Volem 

avançar cap a la institucionalització de processos i òrgans de participació per tal de formalitzar una nova manera de 

prendre les decisions de caire públic. 

Desitgem consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió del nostre ajuntament basat en la democràcia 

participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Per assolir aquest objectiu 

també hem de treballar per impregnar dins de l’ajuntament i dels nostres serveis municipals d’aquesta nova manera 

de fer. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la 

cooperació, i les nostres propostes per aconseguir-ho són les següents: 

1. Promourem els processos de participació a Tiana per exercir el dret de la ciutadania d’intervenir, de 

forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament de 

Tiana. 
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2.  Ho farem a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre 

qualsevol assumpte de la nostra competència. Així doncs, vetllarem per fer efectiu el dret de tots els 

ciutadans i ciutadanes a intervenir en la gestió dels assumptes públics, facilitant en cada ocasió a la 

ciutadania els mitjans més adients per fer-ho i la formació adequada.  

3. Reforçarem el teixit associatiu. Ajudarem i impulsarem les associacions i entitats com a instruments 

de participació i organització de la ciutadania. Promourem les seves activitats i fomentarem la seva 

intervenció en la definició de les polítiques públiques. 

§ Impulsarem polítiques de foment de l’associacionisme,  com per exemple un Portal 

d’Entitats on totes les associacions puguin compartir un espai 2.0. 

4. Promourem la participació individual com a tercer actor indispensable dels processos de participació 

i consulta ciutadana. 

5. Obrirem el canal de comunicació ‘Parla amb l’alcaldessa’ a través del qual els tianencs i tianenques 

podran demanar una trobada amb l’alcaldessa per parlar dels temes que els preocupa.  

6. Posarem al dia el  Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana que 

fomentin la generació d’aquests nous espais participatius. Hem d’adequar la normativa municipal per 

tal que faciliti la participació dels tianencs i tianenques a la presa de decisions. 

7. Reformularem els  Consells d’àmbit sectorial, amb reglaments clars i competències efectives i 

específiques. I seguirem potenciant aquells consells existents que ja funcionin, tot revisant els seus 

objectius i el seu funcionament. 

8. Elaborarem de manera participada el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023: és un s’elabora a l’inici 

de cada mandat i que estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern 

en  els propers quatre anys. Serà, per tant, el full de ruta municipal que orientarà quin model volem per 

la nostra poble. Obrirem un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre les 

actuacions i prioritats d'aquest nou mandat. Un pas endavant en la construcció col·lectiva d’un poble 

més just i democràtic. 

9. Promourem l’Audiència Pública com a un espai de participació obert a tothom, en què l’Ajuntament 

presentarà i després debat amb la ciutadania, les qüestions més significatives de l’acció municipal. 

§ Audiència pública prèvia als Plens ordinaris i extraordinaris: convocarem una 

Audiència prèvia a cada sessió de Plens, ja sigui ordinària o extraordinària. Els veïns i 
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veïnes podran intervenir per formular precs i preguntes que considerin oportuns sempre 

que estiguin relacionats amb temes de competència municipal. 

§ Audiència prèvia a l’elaboració Pressupostos, de caràcter anual. El govern convocarà, 

abans de l’aprovació dels Pressupostos anuals, una audiència pública amb l’objectiu de 

presentar la proposta de pressupost per a l’any següent abans d’aprovar-lo.  

10. Elaborarem anualment els Pressupostos Participatius amb l’objectiu de què tots els veïns i veïnes 

puguin debatre i decidir sobre les inversions del pressupost municipal de cada any. Els pressupostos 

participatius pretenen fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a tota la 

població, conèixer les necessitats de la ciutadania i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les i 

alhora generar una major transparència i eficiència en la gestió municipal.  

11. Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes o reglaments. 

§ Tal com marca la normativa, i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o 

avantprojecte de llei o de reglament, sotmetrem una consulta pública, a través del portal 

web de l'Ajuntament en la qual demanarem l'opinió de les persones  i de les 

organitzacions afectades per la futura norma. 

12. Hem d’obrir les dades públiques, oferir accés a la informació, elaborar informes, infografies i informar 

dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el 

control i seguiment de les polítiques públiques.  

13. Definirem una clara política de comunicació municipal: Sense informació no hi ha participació. 

Utilitzarem les TIC en l’àmbit de la comunicació i la participació. Especialment instruments com 

Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. I crearem un newsletter específic per poder enviar periòdicament a 

la ciutadania. 

14. Impulsarem de les TIC com a instruments de participació. Utilització en la mesura de les possibilitats 

del vot electrònic. 

15. Aplicarem la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a metodologia de presa de 

decisions en aquelles qüestions de caràcter general de poble. 
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7. Un poble amb l’administració amiga i 

transparent 
 

Ens comprometem amb el bon funcionament de la democràcia local i aprofundir-hi mitjançant un model de 

gestió ètic, honest, participatiu i transparent. La Llei catalana 19/2014 sobre transparència, accés a la informació i 

bon govern ha posat les bases per exercir-lo i cal aplicar-la a l’Ajuntament de Tiana. Ens comprometem a aplicant-la 

sense dilació, no sols per complir-la sinó com a instrument per anar més enllà cap a l’excel·lència en la funció pública 

del  nostre ajuntament republicà.  

 

1. Garantirem que Tiana tingui la figura del Sindicatura de Greugues del Poble perquè vetlli pels drets de la 

ciutadania davant de l’administració. 

2. Elaborarem un codi ètic, de bon govern i de conducta de l’Ajuntament, que reguli els comportaments i 

els compromisos dels càrrecs electes, personal directiu i càrrecs de confiança. 

3. Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració 

municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera 

accessible i comprensible. 

4. Posarem en servei una APP a través de la qual els veïns i veïnes podran fer arribar incidències, queixes o 

propostes sobre: via pública, senyals de trànsit, mobiliari urbà... Serà una aplicació per smartphones on la 

gent podrà captar i enviar fotografies i una breu descripció de qualsevol incidència que detectem a la via 

urbana. Aquesta aplicació ens permet ser més eficients i eficaços a l’hora de millorar el dia a dia del nostre 
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poble. Així els tianencs i tianenques que ho desitgin podran  participar de manera més activa en la millora 

de Tiana. 

5. Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera complementària a la resta d’espais i 

canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència municipal, la rendició de comptes, la informació 

pública i la participació ciutadana. 

6. Vetllarem per la transparència del consistori, facilitant una informació clara i transparent sobre i 

publicarem les agendes dels càrrecs electes al web municipal. 

7. Impulsarem un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, regals 

institucionals i convits institucionals 

8. Com a element de transparència de la gestió municipal defensarem la rendició de comptes.  

9. Establirem pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte d’integritat és una eina per 

ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació 

pública. 

10. Implementarem la centralització de les compres de l’administració pública mitjançant una plataforma 

electrònica pública per garantir la transparència de les compres. 

11. Impulsarem l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i farem els tràmits més àgils per presentar queixes i 

suggeriments. 

12. Promourem un accés Wifi municipal en determinats espais del poble. 

13. Analitzarem el nou mapa sonor i de SMRF –Sistema de Monitorització de Radiofreqüència– per obtenir 

mesures objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i 

aplicarem les mesures necessàries per poder garantir una qualitat de vida i tranquil·litat als tianencs i 

tianenques. 

14. Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació 

dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals 

de controls sobre els concessionaris. 

15. Cooperarem, sempre que sigui possible, amb les entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a l’hora de 

desenvolupar les activitats financeres des de l’Ajuntament. 

16. Crearem un Arxiu Històric Municipal Digital. 
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17. Potenciarem Ràdio Tiana - La Local vetllant pel seu bon funcionament i la dotació adequada de personal i 

col·laboradors.  

18. Revisarem el format i plantejament de la revista Tiana’t potenciant-la com a mitjà combinat entre el 

paper i el suport digital. 

19. Potenciarem l'ús de l'espai web per a entitats i professionals del poble dintre del domini Tianat. 

20. Garantirem que el web de l’Ajuntament sigui usable i accessible. 
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8. Un poble que genera oportunitats 
 

L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, 

en especial les persones amb més dificultats per trobar feina. El comerç de proximitat i la responsabilitat social 

de les empreses centren també l’atenció d’ERC de Tiana.  

Hem de preservar i potenciar espais de agricultura periurbana, creant les condicions que assegurin la continuïtat 

de l’activitat agrària i, per tant, la producció d’aliments, i assegurar, al mateix temps, el manteniment d’un 

espai no construït al voltant de Tiana, ja que l’activitat agrària contribueix a conservar i assegurar la sostenibilitat 

del medi i, per tant, el futur de l’entorn de Tiana i de l’activitat. 

El plans locals d’ocupació han de ser una eina adreçada als col·lectius de més difícil inserció laboral i no una eina 

per cobrir necessitats de contractació dels ajuntaments. Ha de ser un pont entre una situació temporal de desocupació 

i el món laboral i, per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixi que aquests 

plans, anomenats actualment de treball i formació, garanteixen el dret subjectiu a l’ocupabilitat dels qui hi participen, 

així com la seva inserció efectiva. 

Pel que fa als pressupostos municipals, apostem clarament per retornar els superàvits a la ciutadania en forma 

de millors serveis públics i executant inversions prioritàries, posant fi a una etapa d’austeritat imposada pel 

govern espanyol. Aquest nou escenari expansiu també requereix d’un exercici de responsabilitat en la gestió que des 

d’ERC Tiana farem per tal de que garantir una bona salut de les finances del ajuntament, fugint de projectes 

sobredimensionats i posant per davant els interessos dels tianencs i tianenques. Apostem per una gestió 

responsable, prioritzant aquells projectes de Tiana que generin consens i responguin a un interès general de 

vila.  
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I. Comerç de proximitat 
 

Volem un model de comerç que vertebri i cohesioni socialment els nostre poble, que el faci segurs, integrador 

i sostenible. Un model que garanteixi la pervivència del petit comerç independent i eficient. El comerç de 

proximitat desenvolupa una funció social ja que ajuda a fer que les nostre poble sigui més viu, integrador i fomenta 

espais de convivència, perquè se situa en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la gent 

de Tiana.  

El comerç implica el poble i el seu entorn,  fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, 

seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix la xarxa econòmica; genera 

més ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció econòmica i social; 

cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit aquesta 

aparent contradicció. 

D’altra banda, el model comerç ha de ser un canal de comercialització permanent de la producció de béns i serveis 

autòctons, no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat 

elaborades a casa nostra. 

Des d’ERC Tiana tenim la voluntat de de donar el màxim suport possible per generar dinàmiques positives que 

propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç de Tiana, posant a l’abast del sector les eines que 

permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels negocis. 

1. Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i 

la vitalitat de Tiana. 

2. Intensificarem els espais de diàleg i col·laboració amb l’ACIST com a entitat representativa d’una part 

important dels comerços de Tiana, així com amb la resta de comerços no representats. 

3. Crearem una plataforma electrònica per fomentar la venda online de productes de proximitat dels 

comerços de Tiana, facilitant-ne la distribució.  

4. Seguirem desenvolupant i potenciant accions conjuntes amb els comerços de Tiana i d’actuació conjuntes, 

com el Tast Tiana. 
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5. Fomentarem el consum responsable en els processos de compra pública com ara la compra d’electricitat 

o telefonia, aprofitant les experiències cooperatives en el sector. 

6. Crearem una plataforma electrònica per fomentar la venda online de productes de proximitat dels 

comerços de Tiana, facilitant-ne la distribució.  

7. Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels 

productes de la terra. 

8. Promourem la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç. 

9. Promourem el consum responsable: entès com el consum de productes i serveis de l’economia cooperativa 

i l’economia social i solidària.  

 

II. Dinamització econòmica responsable 

1. Ens proposem crear les condicions necessàries per aconseguir una economia verda i circular, fomentant la 

producció local i el consum de proximitat i de quilòmetre zero. 

2. Donarem suport i orientació a emprenedors amb l’objectiu de revitalitzar el teixit econòmic de 

proximitat.  

3. Crearem un espai de Cotreball (Coworking) per fomentar una manera de treballar que permeti als 

emprenedors compartir un espai, fomentar projectes i potenciar oportunitats de negoci. 

4. Seguirem potenciant el Consorci de la D.O Alella i els cellers de Tiana.  

5. Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament 

d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible. 

6. Seguirem potenciant la difusió de l’agricultura entre la infància i el jovent, ja que contribueix al 

coneixement i a l’enfortiment del sector i de l’activitat que es desenvolupa a la zona del Maresme.  

7. Seguirem treballant per potenciar i enfortir el Mercat sedentari dels dimarts, com a Mercat de 

productes de qualitat, frescos i de proximitat.  

8. Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de temporada, de manera que 

les persones consumidores relacionin l’origen del producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza. 

9. Fomentarem la cooperació entre empreses de Tiana i de l’entorn, afavorint la fortalesa d’un entramat 

econòmic local. 
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10. Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives d’ocupació. Adaptarem la 

formació a la realitat del teixit productiu local, mitjançant la prospecció d’empreses i el coneixement del 

teixit productiu. 

11. Incrementarem els recursos propis que es destinen a polítiques actives. 

12. Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una atenció especial 

als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral: 

joves, dones i més grans de 45 anys. 

13. Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 

14. Informarem i assessorarem en el terreny tècnic i financer les persones que vulguin crear petites 

empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació. 
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9. Un poble sostenible i amb un entorn 
equilibrat  

 
 

I. Sostenibilitat 
 
 

Des d’Esquerra Republicana de Tiana impulsarem un model de poble més equilibrat i que tingui més bona relació 

amb el nostre l’entorn. Volem potenciar un model de desenvolupament sostenible, innovador i integral que 

permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de qualitat. 

Apostem decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, impulsarem el 

desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, promourem una nova cultura de l’aigua i de l’aire 

i durem terme una política integral de gestió del nostre territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels 

seus recursos naturals i agroforestals. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, 

tenim el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que 

garanteixi les necessitats de les generacions futures.  

D’aquesta manera, una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant el repte de la transició energètica per 

fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius generals i sobretot en la generació 

d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica. I també per promoure l’autoconsum. 

1. Incorporarem l’espai agrari com a un equipament més del poble, tot recuperant la xarxa de camins rurals i 

rieres. 

2. Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins rurals tradicionals i les rieres. 

3. Promourem els itineraris i centres d’interpretació, de natura i els històrics i d’interès etnològic. També 

fomentarem els circuits per donar a conèixer els productors i productores d’aliments i productes agraris 

singulars. 
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4. Vetllarem per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. El 

planejament urbanístic del ajuntament ha de protegir els espais agraris que per tal de permetin el 

desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que 

n’asseguren la continuïtat. 

5. Acompanyarem, promourem i facilitarem acords entre agents públics i privats per posar en marxa nous 

projectes de producció agrària de proximitat i de temporada. 

6. Potenciarem l’autoconsum d’energies renovables, regulant-lo a favor dels consumidors, les famílies i les 

empreses, i incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a forma més neta, econòmica, sostenible i 

cooperativa. 

7. Controlarem les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 

8. Desenvoluparem el Pla específic per la contaminació acústica, amb l’elaboració de mapes de soroll i 

l’aplicació d’asfalt sonoreductor i mesures antisonores en les obres de nova realització. 

9. Fomentarem la utilització per part de l’Ajuntament, de vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables. 

10. Seguirem establint les bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 

11. Tiana cap al residu zero: amb l’objectiu de produir cada cop menys residus i per aconseguir que la totalitat 

dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament: 

§ Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les 

polítiques de reciclatge. 

§ Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui als tianencs i tianenques, a les empreses 

i al comerç local per avançar cap a aquests objectius. 

12. Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la recuperació dels hàbits 

tradicionals no malbaratadors de recursos –cabàs, bossa del pa, etc. Establirem mecanismes de coordinació 

amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. 

13. Establirem un model de recollida de residus sostenible en tot el seu cicle de vida, prioritzant 

l’aprofitament econòmic i el reciclatge. 

14. Vetllarem per una gestió sostenible de la superfície forestal. 

15. Afavorirem la transició energètica, substituint progressivament els combustibles fòssils per fonts d’energia 

renovables, en compliment dels objectius de la Unió Europea en matèria d’energies renovables. Promourem 

les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics.  
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16. Auditarem les despeses energètiques en els pressupostos municipals, i elaborarem un Pla estratègic de 

millora i estalvi energètic. 

17. Fixarem objectius d’emissions, eficiència i renovables a curt i mitjà termini. 

18. Impulsarem l’adaptació a la llei de contaminació lumínica, a través del Pla de millora de l’enllumenat 

públic. 

19. Instal·larem punts de recàrrega vinculats per a vehicles elèctric, tot estudiant-ne la viabilitat i la 

necessitat. 

20. Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció públic. 

21. Posarem èmfasi en l’actualització i millora dels Parcs de Tiana, com ara el Parc de Vessants, els Parc  de 

l’Antic Camp  de Futbol, el Parc del Tramvia, el Parc del Dr. Mascaró... 

22. Treballarem per obtenir la distinció ‘Tiana Vila Florida’. 
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II. Accessibilitat i mobilitat 
 

Des d’ERC entenem la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una 

distribució de les persones més justa, que ens permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de totes les 

persones del nostre poble.  En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana optem per unes polítiques locals basades 

en el reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les 

mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica 

i ambiental o l’accidentabilitat. 

 

1. Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques. 

2. Elaborarem un pla local de seguretat viària i  establirem les millores de punts negres i punts 

conflictius i detectarem els trams de concentració d’accidents que hi ha a Tiana, per millorar la 

seguretat viària. 

3. Adequarem les voreres del poble amb l’objectiu que siguin accessibles i segures. 

4. Adaptarem els semàfors i les senyalitzacions a col·lectius amb diversitat funcional. 

5. Adequarem els passos de vianants: més ben senyalitzat, adaptats a zones amb poca llum amb l’objectiu de 

millorar la seguretat i l’accessibilitat. 

6. Establirem negociacions amb l’Ajuntament de Montgat per l’ampliació de les actuals zones d’aparcament 

a les estacions de Rodalies de Montgat i Montgat Nord. 

7. Treballarem amb l’Ajuntament de Montgat en el mancomunament d’un servei de transport per Bicicleta 

Elèctrica. 

8. Senyalitzarem la xarxa viària per facilitar l’ús de la bicicleta, sempre que la xarxa i l’orografia del poble ho 

facin possible. 

9. Crearem bosses d’aparcaments  propers al centre del poble per tal de facilitar-ne l’accés i l’accés als 

establiments existents. 

10. Millorarem la mobilitat de les persones. Tiana forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i és aquesta 

la que té competències en Transport Públic. Per això establirem negociacions per:   
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§ Potenciar els autobusos híbrids, en totes les franges horàries. 

§ Crear el transport integral a demanada amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i l'accessibilitat als 

serveis bàsics des de tots els punts del poble. 

§ Impulsar la connexió Tiana amb Barcelona a través d’un servei d’autobús, amb diverses franges 

horàries per tal de facilitar els desplaçaments a la ciutat des del nostre poble.  

§ Millorar la mobilitat en horari nocturn a través del transport públic, sobretot amb  els nuclis urbans 

propers: Badalona i Montgat. 

§ Facilitar la connexió de Tiana amb Montgat per les persones usuàries de Rodalies. 

§ Reforçar amb autobusos a les entrades i sortides de l’Institut de Tiana. 

11. Senyalitzarem la xarxa viària per facilitar l’ús de la bicicleta i informarem i conscienciarem de l’ús d’aquest 

transport, sempre que la xarxa i l’orografia de la població ho facin possible. 

12. Impulsarem programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació de la policia local i altres agents 

de la comunitat. 

13. Organitzarem campanyes sobre seguretat viària. 
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10. Un poble segur 
 

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb seguretat 

i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència 

que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta 

de recursos hagin estat ineficaços. 

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també més cobertura de 

les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú 

signifiquen més seguretat.  

Les polítiques públiques que desenvoluparem des d’ERC Tiana no poden actuar com a compartiments estancs. 

Cal que garantim doncs planificar i actuar globalment amb una atenció especial a les interrelacions que hi ha 

entre els diferents àmbits. La protecció dels col·lectius més vulnerables, la lluita contra la violència de gènere,  

l’aprofundiment en la cultura de la prevenció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les oportunitats que 

ofereixen les TIC, són alguns dels reptes en què des de l’Ajuntament ens haurem d’implicar.  

Implementarem la coproducció de la seguretat com a element essencial  de la nova cultura de seguretat. Apostem 

per un nou model de relació transversal, les persones deixen de ser destinataris neutrals de polítiques de seguretat 

per a transformar-se en agents actius i participants.  

En un context complex les policies assumeixen noves formes de comunicació social. Apostem per un model de 

Policia Local de proximitat, com a actor fonamental del sistema de seguretat del nostre poble, sabent que hi ha noves 

demandes de treball associatiu amb la comunitat que impliquen importants desafiaments per al cos: formació per al 

treball comunitari, descentralització de les decisions, utilització d'estratègies de resolució de problemes, entre altres. 
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Però també és un repte que els diferents protagonistes del teixit comunitari hauran d'adaptar la seva mirada en la 

seguretat, per tant i per a molts haurem de divulgar els coneixements que se’n deriven. 

Com que aquestes llavors de la coproducció en polítiques de seguretat ja s’estan sembrant des de diversos entorns 

aquest interès ha propiciat la reflexió sobre el paper que haurem de jugar representants polítics, tècnics, policia, 

comunitat i societat civil. Així doncs haurem d’establir les bases i els eixos estratègics per establir aquestes  noves 

relacions entre els actors públics i la comunitat. 

 

Però és imprescindible implicar a la ciutadania en totes les etapes de la construcció de les polítiques públiques 

de seguretat, des del moment de la concepció, fins a la implementació i l'avaluació, evitant limitar la seva 

participació únicament a la funció de vigilància. Això significa que hem de donar prioritat a les formes de 

participació que es basen en principis de solidaritat, i assegurar-nos que aquests mecanismes de coproducció 

abasten al conjunt de la societat civil, amb tota la seva diversitat. 

 

1. Incorporarem l’estratègia de la Policia de Proximitat en el cos de la Policia Local, per afavorir el 

coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més 

eficient. La implantarem amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos humans, materials i de suport 

necessaris perquè aquesta implantació sigui un èxit. 

2. Promourem la corresponsabilitat amb la figura de l’agent de proximitat en tasques de prevenció i detecció 

de riscos, però també en la promoció de la convivència. 

3. Crearem del Consell de Seguretat Local i les assemblees de seguretat per zones del poble, amb la 

participació del teixit veïnal i social. 

4. Establirem la convocatòria d’una Junta de Seguretat Local participativa amb una periodicitat mínima d’un 

cop l’any. 

5. Impulsarem un pacte ciutadà sobre l’oci nocturn i l’ús dels espais públics. 

6. Dotarem el Servei de Policia Local dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió 

d’emergències. 
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7. Fomentarem noves formes de participació ciutadana en les campanyes de conscienciació amb la implicació 

de referents veïnals. 
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