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SANITAT entre tots
La cura de la salut és una de les necessitats
bàsiques de les persones.
A Catalunya i Banyoles tenim uns bons serveis
que s’han aconseguit gràcies a les demandes
de la població i al model sanitari del país que
s’ha anat fent al llarg del temps.
Durant l’última crisi econòmica es van fer unes retallades importants que
afecten els serveis. El Govern de la Generalitat que presidia Artur Mas va
demanar un esforç als catalans perquè assumíssim unes retallades
pressupostàries, amb el compromís de part seva de revertir o recuperar el més aviat
possible el que s’havia reduït.
Això no s’ha fet, el compromís s’ha oblidat i els serveis sanitaris de Banyoles es veuen
afectats en el seu dia a dia per manca de recursos.
Convivència i Progrés es vol adherir a les demandes del personal sanitari que
reclama més recursos pels serveis mèdics. Des de l’Ajuntament no ens quedarem parats
davant aquest problema. No n’hi ha prou amb donar les culpes a les altres
administracions al·legant que no tenim competències en la matèria.
L’ Ajuntament ha de liderar aquestes demandes, vetllar per la salut de tots i emparar els
treballadors de la sanitat. Reivindicarem i pressionarem a la Generalitat per tenir a
Banyoles els serveis mèdics dignes que ens mereixem.
Convivència i Progrés vol participar en la decisió de la ubicació del nou Hospital Trueta
a la zona Nord de Girona i demanem als altres municipis que s’adhereixin a una reclamació
que fa molt temps que està aturada.

VOLEM més recursos per la sanitat a Banyoles
VOLEM que la Generalitat decideixi el projecte d’un nou
Hospital Trueta sense més dilacions
VOLEM el nou Hospital Trueta a la zona Nord de Girona
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CULTURA entre tots
Banyoles té una oferta de serveis culturals
considerable, però convé elaborar entre tots els
agents culturals de la ciutat un Pla que, a més
d’organitzar i coordinar l’oferta i l’acció municipal,
pensi en el futur. Per això en diem un Pla Estratègic
de Cultura. Un pla que posi Banyoles en un lloc destacat del mapa cultural de Catalunya.
Convivència i Progrés creu que el trasllat de la Biblioteca no és tan sols una qüestió
del lloc on es vol instal·lar. La biblioteca ha de ser la casa dels llibres i les lletres, però
també un centre cultural molt viu que doni cabuda a l’expressió i divulgació de les
arts i la ciència amb activitats de tota mena dirigides a gent de totes les edats.
Convivència i Progrés vol fer propostes de cara al creadors, artistes i intèrprets
perquè trobin a Banyoles l’espai que faciliti els processos creatius i de producció. Amb
facilitats per instal·lar tallers i estudis de creació, incentius a petites empreses culturals, i
incloent en el Pla d’Ordenació Urbana una zona que doni lloc a un barri o cluster creatiu.
Convivència i Progrés proposa crear un espai per la difusió de les arts visuals i
artístiques, una sala d’exposicions moderna i ben equipada, en un edifici amb una
arquitectura distintiva que millori l’entorn i pugui ser emblema de la Banyoles cultural.
Convivència i Progrés proposa recuperar el gust i l’afició al cinema amb una
programació de projeccions i activitats divulgatives d’aquest art.
Convivència i Progrés creu que cal coordinar l’activitat dels diferents museus.
Dins el Pla Estratègic de Cultura, el de museus ha d’integrar aquests equipaments
en el projecte educatiu, acostant-los i obrint-los als centres escolars i als ciutadans.
Cal recuperar també el Parc Neolític de la Draga i dotar-lo de més finançament.
Convivència i Progrés considera que les festes tradicionals, els festivals i altres
celebracions han de mantenir el seu caràcter festiu, cultural i participatiu i que cal evitar
manipulacions i apropiacions polítiques del patrimoni cultural immaterial.

VOLEM que Banyoles destaqui en el mapa cultural de Catalunya
VOLEM un pla cultural de futur fet entre tots
VOLEM que artistes i creadors se sentin a Banyoles com a casa
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Promoció
ECONÒMICA
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 de la ciutat.

Convivència i Progrés creu que s’han de promocionar projectes empresarials que
perdurin en el temps i que generin o mantinguin ocupació. Què ha de fer l’Ajuntament?
Ha de millorar les infraestructures i els equipaments necessaris per a l’activitat
industrial i preveure la disponibilitat de sòl industrial en el pla urbanístic, perquè necessitem que la indústria no se’n vagi de Banyoles i sigui neta, no contaminant i ben
instal·lada en espais adequats.

Per Convivència i Progrés és necessari que l’Ajuntament defensi on calgui i amb
vigor una política energètica que garanteixi un bon subministrament, la sostenibilitat
mediambiental, les tecnologies netes i un cost competitiu de l’energia. L’Ajuntament ha
d’impulsar amb incentius la innovació relacionada amb activitats sostenibles. I ha d’ajudar
a la millora de la Formació Professional dels nostres joves.

Convivència i Progrés proposa un pla per simplificar l’administració, coordinar
accions i informació entre les administracions públiques de diferents nivells i àrees i
disminuir la burocràcia, agilitzar tràmits (administració electrònica) en la creació i l’activitat
empresarial i reduir terminis de pagament a proveïdors.

Convivència i Progrés cconsidera que s’ha d’enfortir el teixit comercial de proximitat, tan necessari per donar caràcter i vida a la ciutat, estudiant amb els comerciants
els problemes actuals i ajudant a estratègies de manteniment i foment.

Convivència i Progrés creu que cal definir el model de Turisme de Banyoles inserint-lo en el marc de desenvolupament sostenible que defensem per la ciutat. Cal obrir amb
urgència un debat sobre el tema amb els diferents agents socials implicats.
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MEDI
AMBIENT
Convivència i Progrés vol fer de Banyoles una Ciutat Sostenible d’acord amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Convivència i Progrés proposa envoltar la ciutat d’un cinturó verd. Volem un benestar compatible amb el medi ambient i creiem que només des del compromís amb el
present podrem tenir un futur en harmonia amb el medi i frenarem el canvi climàtic.
Hem de començar avui mateix.

Per Convivència i Progrés l’estany és un espai significatiu de la identitat de Banyoles
però també un espai natural de gran importància per la ciutat i el país. Volem recuperar
instruments d’actuació que ja van funcionar bé en altres temps: el Batlle d’Aigües, el
regidor de l’Estany, un Pla de regs, encaminats a un model propi de gestió de l’aigua, i unes Jornades Internacionals de l’Estany que ens aportin coneixement i projecció.

Convivència i Progrés creu que s’ha de fomentar una educació ambiental i conscienciació social per reduir el consum d’aigua, l’ús d’horts urbans i fer plans agrícoles per
proveir, per exemple, als col·legis públics. L’Ajuntament ha de promoure i liderar aquestes
iniciatives.

Convivència i Progrés fomentar un Turisme ecològic o ambientalista d’acord amb
les possibilitats de la ciutat. 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.

Per Convivència i Progrés l’Ajuntament ha de tenir un pla de desenvolupament
sostenible que inclogui la incorporació d’energies renovables als equipaments municipals, vehicles menys contaminants i reducció de residus. Cal fomentar i facilitar a la
població que pugui fer canvis als seus habitatges amb la reducció d’impostos i ajudes.
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EDUCACIÓ entre tots
L’Ajuntament no té totes les competències directes en Educació però ha de vetllar,
i nosaltres volem fer-ho, pel seu bon funcionament i donar suport als equips educatius,
associacions de pares i mares i totes les entitats que incideixen en l’educació a Banyoles.

Convivència i Progrés considera que l’etapa d’Educació Infantil de 0 a 3 anys és
fonamental pel desenvolupament de les persones. Reivindicarem davant les administracions competents (Generalitat) una nova Llar d’Infants pública que faciliti la integració laboral dels pares i les mares d’acord amb el que estableix la Llei d’Educació.

Convivència i Progrés creu que l’educació va més enllà de les escoles i instituts.
L’educació en el lleure i l’educació cultural i artística són claus i cal fomentar-les.

Convivència i Progrés creu que cal un pla de xoc per reduir el fracàs i l’abandó
escolar de cara als grups en perill d’exclusió social.

Convivència i Progrés vol reforçar els serveis dirigits als pares i mares (Eduquem en
Família) amb més activitats participatives, dinàmiques i permanents.

Convivència i Progrés creu que el principi Banyoles Ciutat Educadora s’ha de recuperar i actualitzar per situar-lo en les necessitats actuals amb més suport i un augment
pressupostari significatiu. Proposem que en el primer plenari s’aprovi la incorporació de l’Ajuntament al projecte Educació 360, educació a temps complet.

Convivència i Progrés reivindicarà davant de la Generalitat de Catalunya que el quart
institut de secundària de Banyoles entri en programació, com ja s’havia d’haver fet,
cosa que l’alcalde actual prometia i no s’ha fet.

Convivència i Progrés creu que s’ha d’estudiar la possibilitat que l’Ajuntament ajudi
en la compra de llibres escolars com un servei públic per a tots.
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UNS SERVEIS
SOCIALS entre tots
Convivència i Progrés considera que 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.
Creiem que cal fer-ne una revisió i actualització perquè el context ha canviat
i cal dissenyar els serveis de cara al futur
Convivència i Progrés creu que els serveis socials necessiten més recursos.
Cal incidir-hi amb increments pressupostaris i reclamacions a altres administracions:
volem que l’ajuntament aculli i faciliti les diferents iniciatives que des de la societat civil es
fan a la ciutat. Proposem crear una Taula Local Permanent 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. Convivència i Progrés valora les aportacions de totes aquestes entitats
que des de diferents àmbits sén, per nosaltres, la veritable ànima de Banyoles.
Vetllarem des de l’Ajuntament per una atenció de qualitat per les persones amb
discapacitats i la seva integració.
Ajudarem al Centre Especial de Treball perquè disposi de recursos i oportunitats per
continuar amb la seva feina.
Revisarem 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.
Augmentarem els serveis de Centre Obert, i activitats específiques per a la infància
i adolescència en risc amb suport especialitzat.
Atendrem a les associacions de Gent Gran en les seves activitats, però el més important
serà promoure residències de preus accessibles i centres de dia per a la gent
gran accessibles a les possibilitats de cadascú.
Banyoles ha de ser una ciutat acollidora, de portes obertes per a les persones que
arriben per això cal potenciar una política municipal dedicada al col·lectiu immigrant
que permeti una integració social i econòmica efectiva a la nostra comunitat.
Convivència i Progrés considera que 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. Cal ampliar els recursos per lluitar contra la
violència de gènere i garantir un protocol d’actuació en cas d’emergència.

POLÍTICA
URBANÍSTICA
per tots
Convivència i Progrés considera que la política urbanística és fonamenta en la redacció
d’un Pla General (POUM) i en una acció continuada de manteniment de l’espai urbà.
Convivència i Progrés lamenta que amb 12 anys de gestió de l’equip actual no
s’hagi pogut arribar a tenir un Pla General. El projecte aprovat inicialment és inviable i les
al·legacions presentades en faran impossible l’aprovació definitiva. Caldrà revisar-lo molt
a fons i, de fet, tornar a començar. 12 anys perduts, un altre incompliment de l’actual
govern municipal.
El Pla General és un dels instruments que ens permeten definir la Banyoles del futur, per
tant ha d’anar més enllà de l’urbanisme: ha d’integrar totes les dimensions que cal tenir en
compte per fer una ciutat basada en el desenvolupament sostenible.
Proposem fer un estudi de mobilitat present i futura per resoldre els problemes
d’aparcament, l’excés de circulació en algunes vies i l’estació de busos. Principalment
la baixada de tornada a la plaça Dr Rovira que pot traslladar-se als Turers.
Convivència i Progrés proposa la definició d’un Cinturó Verd que comprengui la
zona Estany, Miànigues, Camí dels Prats, Sota Monestir, Puig de Sant Martirià, Estany
i els seus plans especials, per compensar la manca d’espais verds interns a la ciutat.
Banyoles té un problema de connexió entre alguns barris que porta molts anys sense
resoldre. S’han situat equipaments en zones (per exemple I. Brugulat) amb moltes dificultats
i perills en els accessos.
L’habitatge és un problema general a Catalunya en el qual cal incidir pensant en el futur.
Cal un pla per a una política local d’habitatge que prevegi necessitats i pensi
estratègies de futur. Amb, entre altres, serveis compartits entre joves i gent gran.
Convivència i Progrés considera urgent fer un estudi de la situació del clavegueram de la ciutat que es troba en mal estat i preparar un pla d’inversions per actualitzar
aquest servei bàsic.
Convivència i Progrés creu que l’Ajuntament ha d’incidir en les operadores per la
cobertura de connectivitat en fibra òptica a tota la ciutat i fer plans per tenir unes
infraestructures adaptades a les noves tecnologies.
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