BANYOLES ENTRE TOTS
Programa electoral 2019
Per una gran part de la població, la situació que viu Catalunya és preocupant i altera el normal
funcionament de les institucions. Aquest fet incideix notablement en la convocatòria d'eleccions
municipals de maig de 2019, que tenen una transcendència diferent de l'habitual.
Tots els ciutadans tenim el dret de votar en llibertat entre una diversitat d'opcions que ens permetin
sentir-nos participants i representats en el futur consistori. Des de l'Associació Cívica Banyolina
Convivència i Progrés creiem que les ofertes conegudes fins ara a Banyoles no representen tota la
pluralitat que aquests moments excepcionals reclamen. Per això impulsem aquesta candidatura a les
eleccions municipals de Banyoles a partir d'aquests principis i propòsits:


Creiem que cal recuperar el municipalisme actiu que va néixer ara fa quaranta anys com a base
de la democràcia local. Un municipalisme que va transformar i modernitzar el país i va treballar
pel benestar i el progrés local.



Creiem que és necessari fomentar processos integradors i de diàleg de diferents forces i centrarnos en un projecte de ciutat, al marge de manipulacions del municipalisme per altres interessos.



Compartim i defensem la idea d'un catalanisme integrador, capaç d'entendre d'on venim però
també d'acceptar els canvis i incorporar a les noves generacions i a la població nouvinguda.



Volem un ajuntament al servei de tothom, sigui quina sigui la seva condició o opció; que a
Banyoles es respectin les regles del joc democràtic que ens permeten la convivència entre
diferents grups; volem que les institucions i els espais públics siguin la representació de tots i no
tan sols d'alguns.



Creiem que Banyoles no té un projecte clar de futur. La ciutat ha de saber on va i què vol ser,
necessita un projecte que asseguri progrés i benestar, que resolgui problemes i doni esperança a
les noves generacions.

A partir d'aquestes reflexions inicials considerem important organitzar una candidatura i un programa per
posar a disposició dels electors de Banyoles.
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PRESENTACIÓ: Una visió de ciutat i el seu entorn
Els processos electorals que se celebren periòdicament, ja sigui en l'àmbit estatal, autonòmic o local, són
necessaris per a la consolidació i progrés de la democràcia. Però aquestes finalitats només són possibles
si les persones que resulten elegides representen la pluralitat social. Les societats no són homogènies: en
elles han de conviure i tenir la possibilitat d'expressar-se diferents sensibilitats, diferents visions de la vida,
maneres diverses d'entendre la política.
D'aquí la importància que en els processos electorals els ciutadans puguin triar entre diverses alternatives
i votar les propostes programàtiques que els semblin més indicades per resoldre els problemes actuals i
preveure els futurs.
Un procés electoral en el qual participi només una d'aquestes visions de la vida i la política margina un
sector dels ciutadans, i inevitablement conduirà a empobrir i monopolitzar el pensament i, al llarg dels
anys, a ocupar i patrimonialitzar els afers públics. la cosa pública.
Convivència i Progrés és una associació profundament compromesa amb els drets i llibertats de les
persones que ens garanteixen la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el Conveni Europeu de Drets Humans.
No tan sols amb els drets fonamentals de la vida, de la integritat corporal i la salut, sinó amb aquells que
directament fan possible la participació política dels ciutadans, com són les llibertats de pensament i
d'expressió, de reunió i d'associació. Per això entenem que els objectius polítics i les vies per arribar a
aconseguir-los només són aquells que en una democràcia són compatibles amb la Constitució, l'Estatut
d'Autonomia i el Conveni Europeu de Drets Humans.
Convivència i Progrés és conscient, i ha pogut constatar, que la societat banyolina, com tota societat, és
plural, està feta de diferents sensibilitats i que dins d'aquestes sensibilitats hi ha un ampli sector que troba
a faltar en l'oferta electoral una alternativa amb la qual pugui identificar-se, una alternativa que confirmi
els valors i els procediments bàsics de la democràcia.
Convivència i Progrés vol una societat oberta en la qual cadascú pugui expressar les seves opinions,
defensar les seves opcions polítiques i el seu ideal d'un món millor sense por de sentir-se desqualificat per
un altre que no comparteixi les seves idees.
Convivència i Progrés vol ocupar un espai polític i oferir-se en el moment actual com una alternativa
democràtica a la qual votar en les pròximes eleccions municipals.
Convivència i Progrés vol representar aquelles persones que creuen que els conflictes que actualment es
plantegen, no tan sols als banyolins sinó als catalans en general, per molt antagònics que siguin, s'han de
resoldre dins el marc de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia. Dins d'aquest marc tenen cabuda, sense
cap mena de dubte, les opcions independentistes perfectament legítimes en les societats democràtiques
sempre que es plantegin i es treballi per elles amb els procediments previstos en l'ordre jurídic
constitucional.
No podem permetre que la lluita pels nostres ideals polítics es plantegi en la dialèctica d'amic-enemic que
ha estat font de tants conflictes en la història de la humanitat. I en la nostra.
Hem de treballar pel progrés social i el benestar dels nostres ciutadans en un marc de respecte i tolerància.
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1. Governabilitat local
1.1. Segons Convivència i Progrés cal fomentar la participació ciutadana com a eina de democràcia
local i per aconseguir una Banyoles per a tothom. Cap força política o majoria justifica que
l’Ajuntament no estigui al servei de tothom.
1.2. La convivència és l’eina fonamental per un veïnatge respectuós i per a un benestar local. Reforçar
el coneixement dels drets i dels deures per mitjà d’ordenances i normes justes i equilibrades que
s’adaptin a la realitat actual i siguin de compliment per a tots.
1.3. La convivència es viu si les persones tenen sensació de respecte i no estan preocupades per la
seva integritat física. Per aquesta raó la seguretat a la ciutat és una eina imprescindible per la
convivència. Cal redissenyar la plantilla i les funcions de la policia local d’acord amb les noves
necessitats i situacions. Una policia de proximitat o de barri pot oferir uns serveis de més
presència i relació amb la població.
1.4. La participació no ha de ser un acte únicament formal sinó una forma d’entendre les relacions
entre la ciutadania i la corporació dels electes. Per aquesta raó proposem que es formalitzin els
consells de barri amb un compromís temporal i amb la possibilitat que els veïns puguin proposar
temes a tractar.
1.5. La política de transparència ha d’anar més enllà de penjar documents a la web que sovint no
estan actualitzats. L’Ajuntament ha de facilitar l’accés a la informació de tota la ciutadania que
ho desitgi. Els funcionaris públics han de contribuir, dins de les seves funcions, a explicar i fer
pedagogia de la transparència.
1.6. Recuperar l’acord de la creació del Defensor del Ciutadà que per manca d’interès no s’ha posat
en marxa i és de vital importància per resoldre conflictes de relació entre l’ajuntament i la
població.
1.7. Els serveis municipals tenen l’obligació d’actualitzar permanentment la millora de les seves
prestacions d’acord amb un model de qualitat. Cal tenir una plantilla de funcionaris d’acord amb
les necessitats i amb unes retribucions d’acord amb les seves funcions
1.8. L’ajuntament s’ha d’adaptar-se a les noves normatives administratives i econòmiques sense
perjudici que la burocràcia paralitzi els serveis a la ciutadania. Per això proposem una revisió de
l’estructura executiva a fi d’aconseguir una major eficàcia.
1.9. Acceptar la diversitat de la ciutat per mitjà de contactes amb grups socials diversos que puguin
mantenir una relació estable amb el govern municipal
1.10.
S’han de buscar noves formes de comunicació i participació entre la ciutadania i el govern
local per això proposem la creació d’aplicacions (Apps) en relació a aportacions dels ciutadans en
temes de civisme (neteja, jardineria, accidents, etc) que permetin millorar els serveis municipals
2. Estructura urbanística
2.1. La política urbanística es basa en la disposició d’un Pla General (POUM) que en aquests moments
és provisional. Cal avançar per aprovar-ho definitivament amb un ampli consens de tots els
sectors locals.
2.2. El Pla General és un dels instruments que ens permeten definir la Banyoles del futur a la qual
aspirem, per tant ha d’anar més enllà de l’urbanisme per integrar totes les dimensions per definir
una ciutat en base al desenvolupament sostenible.
2.3. Es proposa fer un estudi de mobilitat present i futur per incloure al Pla General
2.4. Cal definir prèviament els plans especials ( regs, ...) que s’hauran d’integrar en el Pla General
2.5. La definició definitiva d’un “Cinturó Verd” que comprengui la zona Sota Monestir, Miànigues,
Estany etc.. per aconseguir compensar la manca d’espais verds interns a la ciutat.
2.6. La estructura urbanística de la ciutat ha de definir el model de intensitat residencial real d’acord
amb les perspectives de creixement moderat però també d’acord amb una política paisatgista
que no deformi la visió de ciutat.
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2.7. Banyoles té un problema de connexió entre alguns barris que porta molts anys sense resoldre.
S’han situar equipament en zones (per exemple I. Brugulat) amb moltes dificultats i perills en els
accessos.
2.8. L’habitatge és un problema general a Catalunya en el qual cal incidir en el present , però
pensant en el futur. Cal un pla per a una política local d’habitatge que prevegi necessitats i
pensi estratègies de futur. Serveis compartits entre joves i gent gran.
3. Educació
3.1. Malgrat que l’Ajuntament no té competències directes en l’ensenyament considerem que ha de
vetllar pel seu bon funcionament i donar suport als equips educatius i associacions de pares i
mares.
3.2. L’Ajuntament ha de reivindicar els recursos a altres administracions (Generalitat) per aconseguir
una oferta de l’educació infantil de 0 a 3 anys pública que faciliti la integració laboral dels pares
i les mares d’acord amb el que estableix la Llei d’Educació
3.3. Facilitar la implicació dels pares i les mares en l'educació: activitats als centres educatius oberts
a la ciutadania. Reforçar els serveis d’escola de pares i mares (Eduquem en Família) amb més
activitats participatives i permanents.
3.4. Considerar les escoles i els instituts com espais per a la cultura, coneixement i educació.
(Potenciar tertúlies bibliogràfiques, cinema fòrum, xerrades o conferències, o activitats lúdiques
com cuina d'arreu o experiències forànies).
3.5. L’Ajuntament ha de reconèixer el talent dels alumnes i afavorir la recerca científica i social per
mitjà de programes de suport
3.6. L’educació a la ciutat va més enllà de les escoles i instituts. L’educació en el lleure i l’educació
cultural són molt importants i cal fomentar-los. I també coordinar les activitats de lleure
(calendaris, transversalitat d'activitats, etc...). CL promoure activitats en els barris que ho
necessitin.
3.7. Sensibilitat de cara als grups en perill d'exclusió social pel tema de la jornada compactada a les
escoles. Alternatives per als joves amb menys recursos una vegada surten del centre. Un
programa per superar l’abandó escolar
3.8. El principi o enfoc de Banyoles Ciutat Educadora s’ha de recuperar i actualitzar per situar-la en
les necessitats actuals amb més suport i recursos.
3.9. Fomentar l’educació i l’esperit científic i tecnològic és fonamental per una formació integral i una
millor adaptació a la realitat del món laboral. L’Ajuntament ha d’incidir en aquest camp ajudant
a les associacions que promouen la ciència.
3.10.
Promoure una coordinació efectiva de les activitats extraescolars de diferents
organitzacions i ofertes.
3.11.
Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament ajudi en l’adquisició de llibres escolars com un
servei públic.
4. Serveis Socials i Sanitat
4.1. Banyoles disposa d’uns serveis socials que fan una feina molt important per la cohesió de la ciutat
i l’atenció a les persones més necessitades. Considerem que cal fer-ne una revisió i actualització
perquè el context ha canviat i cal dissenyar els serveis de cara al futur.
4.2. Els serveis socials necessiten més recursos per fer front als efectes de la crisis econòmica i a les
retallades dels pressupostos públics. Cal incidir-hi amb increments pressupostaris i reclamacions
a altres administracions.
4.3. L’ajuntament ha de ser un facilitador de les diferents iniciatives socials que des de la societat civil
es fan a la ciutat. Cal crear una taula local del tercer sector per debatre de forma continuada la
realitat social i obrir-se a les propostes que des de les diferents iniciatives s‘estan fent.
4.4. Vetllarem perquè el Centre Especial de Treball disposi de recursos i oportunitats per continuar
amb la seva feina
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4.5. S’ha de crear un clima de diàleg i convivència entre diferents comunitats culturals i religioses a
partir del respecte mutu i els acords per conviure junts.
4.6. Augmentar els serveis de Centre Obert, i activitats específiques per a la infància i adolescència
en risc amb suport especialitzat.
4.7. Revisar la situació de la ciutat pel que fa a la mobilitat de les persones amb discapacitats físiques
per reduir barreres i aconseguir una plena accessibilitat.
4.8. Atenció a les associacions de Gent Gran en les seves activitats i promoure residències i centres
de dia per a la gent gran accessibles a les possibilitats.de cadascú Atenció al jubilats amb
necessitats especials.
4.9. Reactivar el Consell de Salut Municipal que vetlli per la sanitat local i coordini els diferents serveis
4.10.
Editar un butlletí d’informació i sensibilització en temes de salut que afectes a tota la
població
4.11.
Fomentar activitats d’educació i divulgació sanitària
5. Cultura
5.1. La cultura té un caràcter universal. Per això, sense negar-li el seu valor, entenem que el folklore
n’és només una expressió molt reduïda de la cultura. L'Ajuntament ha d'anar més enllà. No
només ha de garantir l'accés a fonts culturals com biblioteques, cinemateques o museus, sinó
que ha de crear les condicions perquè els ciutadans se sentin incentivats a desenvolupar els seus
projectes en tots els àmbits de la cultura.
5.2. Banyoles disposa d’una oferta de serveis culturals considerable, però cal un Pla estratègic que
organitzi l’oferta i l’acció municipal. Però el més important es fer un pla de futur per situar
Banyoles al mapa cultural de Catalunya
5.3. La nova ubicació de la Biblioteca és un moment important per elaborar un projecte de futur, no
un simple trasllat. Un nou projecte de biblioteca d’acord amb les tendències més
contemporànies i pensant en els usos per l’avenir de la població. Un projecte per les lletres i la
literatura.
5.4. Es disposen de tres espais escènics que responen a diferents inversions culturals però que no
responen a la necessitat d’una oferta teatral adequada a la realitat actual. Cal buscar una solució
a aquest problema.
5.5. Es recorda la tradició del cine a la ciutat, i més concretament disposar de cine d’autor i europeu
que oferia, ara fa molts anys, el cine club. Per aquesta raó considerem que cal estudiar una
proposta de cine que pugui anar des d’ofertes infantils i juvenils a adultes. Amb la nova
tecnologia digital seria possible organitzar unes sessions setmanals que retinguin la població en
un sistema de gestió semblant al cine Truffaut de Girona.
5.6. Considerem que la programació de música té un nivell de qualitat i proposta molt bons. Caldria
situar les apostes més importants en relació als festivals i el seu encaix amb la programació
permanent.
5.7. És difícil fer una política cultural local si no existeixen unes propostes de cara al creadors, artistes
i intèrprets que trobin la ciutat com un espai que faciliti els processos creatius i de producció. En
aquest sentit caldria estudiar la possibilitat de mesures urbanístiques per l’atracció d’estudis de
creació, petites empreses culturals, etc... per tal de créixer per la via d’augmentar la població
creativa en un tipus de projecte de barri o “clúster” creatiu.
5.8. En tot el creixement cultural de la ciutat no es disposa d’un espai emblemàtic per la difusió de
les arts visuals i artístiques. Estudiar la possibilitat de poder comptar amb una sala d’exposicions
d’arts visuals per posar-la a la disposició de projectes en el camp de les arts plàstiques.
Considerem que en la possible construcció de la biblioteca caldria incorporar aquesta
funcionalitat
5.9. Els diferents museus, espais, arqueologia, etc.... ( Parc Neolític de la Draga, Museu Darder,
Museu Arqueològic, La Farga, Monestir, etc... ) tenen una funcionalitat derivada del seu procés
o de dinàmiques pròpies, caldria incorporar un apartat ampli del futur Pla Estratègic de Cultura
amb un Pla de Museus que permeti renovar els seus projectes.
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5.10.
Recuperar el projecte del Parc Neolític de la Draga i dotar-lo amb més finançament per la
seva importància i projecció externa de Banyoles.
5.11.
Política de Festes , Festivals culturals i commemoracions, Seria és important recuperar el
sentit cultural i participatiu i evitar manipulacions polítiques del patrimoni cultural immaterial.
6. Medi Ambient
6.1. Banyoles s’ha de situar en el marc de la comunitat internacional per aconseguir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 fent un programa local que impliqui a tots els
actors socials
6.2. Incorporació de la variable ambiental i sostenible en la planificació del sòl (urbanisme). Una
ciutat a on benestar i medi ambient siguin compatibles
6.3. L’estany és un espai significatiu de la identitat de Banyoles però també un espai natural de gran
importància per la ciutat . Cal recuperar una altra sensibilitat per l’indret i pensar en alguns
instruments que ja van funcionar en el seu moment com el batlle d’aigües, el regidor de l’estany,
pla de regs etc.. encaminats a un model propi de gestió de l’aigua.
6.4. Educació ambiental i conscienciació social per reduir el consum d'aigua, horts urbans, plans
agrícoles per proveir, per exemple, als col·legis públics
6.5. Fomentar un Turisme ecològic o ambientalista d’acord amb les possibilitats de la ciutat
6.6. Cal disposar de més informació sobre l’impacte de les activitats que es programen a l’estany.
Proposem fer estudis temporals per actualitzar les autoritzacions.
6.7. Volen un ecologisme planificat per a tota la ciutat.
6.8. L’Ajuntament ha de disposar d’un pla de desenvolupament sostenible que inclogui la
incorporació d’energies renovables als equipaments municipals, vehicles menys contaminants,
reducció de residus, etc. Cal fomentar i facilitar a la població que pugui fer canvis als seus
habitatges amb la reducció d’impostos i ajudes.
7. Promoció Econòmica
7.1. El diàleg social ha de ser un dels elements bàsics per a unes polítiques públiques que possibilitin
un desenvolupament econòmic i social més equilibrat i just.
7.2. Cal millorar de les infraestructures i equipaments necessaris per a l’activitat industrial. Preveure
la disponibilitat de sòl industrial.
7.3. S’han de promocionar de projectes empresarials que romanguin en el temps, generin o
mantinguin ocupació i estiguin preparats per superar futures crisis econòmiques.
7.4. Cal orientar pautes de creixement i d'especialització, posant l'accent en els sectors innovadors,
com a elements tractors de la cadena productiva.
7.5. Hi ha d’haver una política energètica que garanteixi la suficiència del subministrament, la
sostenibilitat mediambiental, les tecnologies netes i un cost competitiu de l'energia. impuls a la
innovació relacionada amb activitats sostenibles.
7.6. S’ha de fomentar l'ús de l'administració electrònica, encara que no de forma exclusiva, i donar
suport a la implantació d'eines i solucions TIC en el teixit empresarial mitjançant ajuts, formació
i finançament.
7.7. Cal agilitzar i simplificar l’administració, coordinar accions i informació entre les administracions
públiques de diferents nivells i entre diferents àrees per tal de disminuir la burocràcia, agilitzar
tràmits en processos de creació i desenvolupament de l'activitat empresarial i reduir terminis de
pagament a proveïdors.
7.8. Cal millorar els plecs de condicions en la contractació pública i en els subministraments.
7.9. Cal desenvolupar estratègies industrials d'economia circular que comportin un creixement
econòmic sense augment del consum de recursos, una transformació profunda de les cadenes
de producció i dels hàbits de consum i una nova concepció dels sistemes industrials.
7.10.
Recolzament al teixit comercial de proximitat estudiant els seus problemes i ajudant a
estratègies de manteniment i foment.
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7.11.
Definir quin és el model de Turisme que volem d’acord amb les possibilitats i la seva
inserció en un desenvolupament sostenible. Obrir un debat sobre el tema amb els diferents
agents socials implicats,
8. Esports
8.1. L’esport és una activitat molt relacionada amb la ciutat: cal aconseguir un bon equilibri entre la
pràctica esportiva personal interna amb les competicions obertes a l’exterior
8.2. Cal donar suport als clubs i federacions esportives que actuen a Banyoles
8.3. Cal oferir la ciutat a competicions esportives de caire local, nacional i internacional
8.4. Cal establir unes normes d’us per a les competicions esportives externes per tal que alterin el
menys possible el dia a dia dels ciutadans.
8.5. Cal fomentar l’esport de base i les escoles esportives per tal de millorar les infraestructures i
ajudar les entitats promotores.
8.6. Cal atraure la pràctica esportiva a l’estany de grups a nivell internacional.
8.7. Cal millorar alguns els equipament esportius que necessiten manteniment i reparacions.
8.8. Cal crear un calendari anual esportiu i cultural de manera que no se solapin les diferents activitats
que els clubs organitzen
9. Immigració.
9.1. Banyoles ha de ser una ciutat acollidora, de portes obertes per a les persones que arriben de
qualsevol part del món fugint de la fam, de la guerra o de qualsevol forma de violència. Per això
cal potenciar una política municipal favorable al col·lectiu immigrant.
9.2. S’han d’obrir serveis d’acollida per facilitar la incorporació i informar de les formes de vida local.
9.3. Cal facilitar l’empadronament i la tramitació de documents que facilitin la seva integració.
9.4. Cal coordinar amb el Consell Comarcal els serveis socials específics per a aquest col·lectiu.
9.5. Cal ampliar la coordinació amb Càritas i altres institucions per tal de donar atenció a la població
més vulnerable, sigui autòctona o immigrant.
9.6. Cal potenciar l’acció dels centres cívics i casals com a espais de reunió, formació, relació i oci per
a aquest col·lectiu. I de manera especial per a les dones.
10. Cooperació internacional.
10.1.
Entenem la cooperació internacional com l’expressió d’un compromís per a la justícia
social i com a projecció de la política global a l’àmbit local.
10.2.
Banyoles és una ciutat solidària que des de fa molts anys està col·laborant de manera
generosa amb diferents entitats que desenvolupen projectes de cooperació internacional a
diferents països en vies de desenvolupament.
10.3.
Banyoles ha focalitzat la seva cooperació internacional en tres zones concretes:
Nicaragua, El Salvador i Gàmbia amb els quals té un compromís especial de cooperació expressat
en la forma d’Agermanament Solidari.
10.4.
Cal potenciar aquest agermanament amb una major aportació econòmica amb l’objectiu
d’arribar al 0’7 %, que des de fa molts anys es reivindica i del qual encara estem molt lluny.
10.5.
Cal desenvolupar iniciatives ciutadanes que despertin la consciència solidària entre la
població banyolina. Establir contactes institucionals amb les poblacions agermanades
10.6.
Cal recollir i incorporar algunes de les propostes presentades per la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo: “Mesures per a avançar cap a una major justícia econòmica, social i
mediambiental”
11. Joventut
11.1.

Cal potenciar l’Àrea de Joventut amb activitats a diferents zones de la ciutat
Programa electoral 2019 – Convivència i Progrés - 7

11.2.
Cal crear una taula de joves que es reuneixi regularment per analitzar les necessitats dels
joves de la ciutat.
11.3.
Promoure beques i ajudes per l’apropament del la cultura als joves que no tenen opcions
de participar en les activitats i en la formació cultural
11.4.
Cal fomentar l’ús d’espais per als joves amb horaris amplis d’acord amb les seves
necessitats
11.5.
Cal fomentar el carnet jove municipal amb avantatges per accedir a les activitats culturals
11.6.
Cal facilitar espais d’estudi i treball per als estudiants de la ciutat, principalment en
períodes d’exàmens i amb horaris amplis
11.7.
Oferir targetes de mobilitat per accedir a estudis a Girona o altres ciutats.
12. Igualtat
12.1.
Cal promoure la igualtat en tots els àmbits en els quals l’ajuntament té competència per
mitjà d’un pla d’Igualtat a Banyoles que incorpori les concessions municipals
12.2.
Cal ampliar els recursos per lluitar contra la violència de gènere i garantir punts
liles/rainbow als esdeveniments i un protocol d’actuació en cas d’emergència.
12.3.
Cal reforçar els projectes d’educació sexual i afectiva (LGBT) als instituts.
12.4.
Cal fomentar campanyes de sensibilització contra el masclisme i la lgtbfòbia
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