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Us presentem el nostre programa de govern per als pròxims quatre anys. Un programa creat
de manera participada i amb gent diversa que ens comprometem a defensar tant des del
govern, si és que tenim una àmplia majoria per governar, com des de l'oposició, si és el paper
que ens toca desenvolupar els quatre anys vinents.
Barberà en Comú no som un subjecte nou a l'escenari polític, tenim una tradició
consolidada que neix de la lluita popular i sindical, dels primers Ajuntaments democràtics, de
les places del 15M, de les marees ciutadanes... i que fa quatre anys vam guanyar pobles i
ciutats per plantar les llavors del canvi. A Barberà, representem l'espai de Catalunya en Comú,
un espai ampli que aglutina la gent comuna arreu dels pobles i ciutats i que ha representat
experiències institucionals de ruptura democràtica, al servei de les treballadores i treballadors,
com ha estat el cas de Barcelona, amb l'Ada Colau.
El programa recull més de 160 propostes envers la política que volem desenvolupar
al municipi. L'Ajuntament, patrimoni del poble, és des d’on treballarem per garantir uns serveis
públics i drets bàsics a l'abast de tothom, així com redistribuir recursos. Volem una ciutat
dinàmica, on totes hi tinguem cabuda, que tingui cura dels seus veïns i veïnes. Que posi la
vida de les persones al centre.

Per desenvolupar la nostra proposta hem dividit el document en 6 eixos:
Ciutat cuidadora: una ciutat que cuida de la seva gent. Que entén la pluralitat, en totes les
seves formes, com una font de riquesa. Que creu en uns serveis bàsics de proximitat on les
persones esdevinguin protagonistes de les seves realitats. Que defensa el caràcter públic i
accessible dels drets de les persones (salut, habitatge, subministraments, alimentació...) per
garantir una vida digna a totes les que integrem el municipi.
Ciutat educadora: l'educació és el pilar fonamental a totes les ciutats i per això defensem
una educació pública, accessible i de qualitat per a tothom. Creiem que no només l'educació
formal esdevé una eina transformadora, sinó que l'educació no formal, la formació i l'educació
comunitària també són eines que hem de protegir i desenvolupar per poder garantir valors
d'igualtat, respecte, solidaritat i autonomia.
Ciutat sostenible: volem una ciutat amb carrers i places per trobar-nos persones diferents,
passejar, jugar i exercir ciutadania en comú. Un municipalisme per la vida, per l'espai verd,
que prioritza la transició ecològica enfront del canvi climàtic, que lluita contra les barreres
(físiques, psíquiques, sensorials, de gènere...) i que aposta amb fets per la mobilitat saludable
contra la contaminació.
Ciutat participada: creiem que la radicalitat democràtica resideix en el desenvolupament
d'espais i mecanismes que garanteixin la incidència directa i efectiva de la ciutadania en la
co-producció de polítiques públiques, en la presa de decisions de les qüestions que els
afecten com a veïnat, on la seva veu i propostes irrompin a les institucions municipals.
Ciutat amb futur: que produeix coneixement per viure millor, amb economies al servei del bé
comú, ecològiques i cooperatives. Barris actius, amb mercats, intercanvis i comerç de
proximitat. Un municipi que no es resigna enfront de la precarietat, que impulsa polítiques
actives per treballs amb drets i salaris dignes. Que integra la perspectiva de gènere en sectors
tan minvats com la indústria i els serveis.
Ciutat viva: on es promou la cultura com a eix vertebrador del municipi. Creiem que juntament
amb l'esport, tenen un vessant educativa al llarg de la vida, que promouen idees i discursos
basats en la tolerància, el cooperativisme i l'equitat. La comunicació ha d'esdevenir un espai
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accessible per tota la població i ha de garantir ser un espai representatiu i de transparència
de la realitat institucional. Defensem la recuperació de la memòria històrica, perquè nosaltres,
més que ningú, sabem que un poble sense memòria és un poble sense futur.
Ens comprometem a estar a l'alçada quant a la coherència entre les nostres propostes i les
nostres accions presents i futures.

Ens presentem amb aquest programa, per guanyar la ciutat per la gent comuna.
#GuanyemElFutur
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1.

BARBERÀ, CIUTAT CUIDADORA

L’Ajuntament ha de ser un agent actiu en la cura de les persones que viuen al municipi,
atenent la diversitat física, generacional i sociocultural. Ha de treballar per la igualtat i lluitar
contra les discriminacions per motius de gènere, edat, origen, orientació i identitat sexual,
diversitat funcional, entre d’altres.
La justícia de gènere i LGTBI ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les
polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible que l’estructura
organitzativa de les polítiques de gènere sigui reforçada i, més enllà de gestionar determinats
serveis específics, sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels
departaments per incorporar la perspectiva de gènere. Això s’aconsegueix formant el personal
de l’Ajuntament, establint referents en totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de
gènere de les intervencions, fent pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació,
incloent clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, fentne seguiment i establint mecanismes de sanció en cas d’incompliment.
Volem ciutadans i ciutadanes que coneguin els seus drets i puguin defensar-se davant
les polítiques neoliberals i les contínues retallades. Volem un Ajuntament implicat en fer front
a les emergències socials a nivell local, tot promovent l’empoderament col·lectiu. És prioritari
evitar que les situacions d’exclusió esdevinguin cròniques i treballarem per detectar-les i
intervenir-les precoçment. Per fer-ho, tenim en compte les especificitats dels col·lectius
especialment vulnerables: infància, joves, gent gran i famílies monoparentals.
Per poder garantir una vida digna a tots i totes cal garantir, entre d’altres, un habitatge,
una bona alimentació i l'accés als subministraments. El dret a una alimentació adequada en
totes les etapes de la vida i el dret a electricitat, aigua i gas són bàsics per viure una vida
saludable i digna.
Hem de replantejar l’actual model assistencial de serveis socials cap a un model proactiu,
que doni suport a les persones abans de trobar-se en situació d’exclusió social i amb major
presència de tasques de detecció i prevenció. Les persones han de ser un agent proactiu
como a usuàries dels serveis socials en els processos de canvi, fomentant l’empoderament i
la seva autonomia.
Creiem que la diversitat cultural és un eix principal de la inclusió social a les ciutats i
promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social. Garantirem drets, deures i
oportunitats de la població migrant i minories ètniques.
Defensem l’autogestió comunitària com una forma de fer i ésser a la ciutat, on el poder i
l’acció emergeix des del veïnat cap a les institucions i estructures municipals.
Ens declarem compromeses amb la sanitat universal, pública, accessible i que abasta
totes les dimensions de la persona: física, mental i social. Per això, conscients que les
condicions de vida (situació social, laboral i econòmica) tenen un impacte directe en la salut,
defensem que és un deure institucional protegir, prevenir i promoure la salut sense
discriminacions de cap tipus.
Fomentarem polítiques familiars orientades a garantir una redistribució equitativa de les
cures en les famílies. La relació entre els temps dedicats al treball assalariat i els temps per
a les cures i la realització personal, el lleure o l’afectivitat continuen produint i reproduint les
desigualtats de gènere. Tenir cura d’una societat vol dir tenir cura de les persones que en
formen part i de les relacions entre elles. Reconeixem que les cures són responsabilitat de
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tota la societat i reivindiquem un municipi compromès amb la seva ciutadania. Tothom té dret
a viure una vida digna i plena a tots els nivells, garantir-ho ha de ser una de les prioritats de
tot govern.

IGUALTAT, FEMINISME I LGTBI
1.1. Integrar l'àrea de feminismes i LGTBI a l'alcaldia, per tal de garantir la transversalitat a
totes les regidories de l'Ajuntament, organismes i empreses dependents. Cal situar aquestes
polítiques a l’alcaldia per tal que tinguin suficient suport polític, una visió general de les
actuacions municipals i la capacitat per coordinar el treball intersectorial i transversal.
1.2. Realitzar una auditoria amb perspectiva de gènere a tota l'estructura municipal,
incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores.
1.3. Impulsar una participació ciutadana paritària. Introduir mesures de discriminació positiva
envers la paritat com a criteri de convocatòria d’actes, composicions de meses,
representació institucional, etc.
1.4. Incorporar clàusules socials que promoguin l'equitat de gènere en les contractacions
públiques i vetllar per l'equiparació salarial i per salaris dignes en sectors feminitzats.
Eventualment, estudiar la municipalització de les concessions més feminitzades si es
detecta precarització. No signar contractacions i concessions de l'Ajuntament que
incompleixin o no garanteixin la no-discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de
gènere.
1.5. Modificar i dotar de més recursos el SIAD (Servei d’Atenció i Informació a les Dones).
Rebaixar l'edat d'atenció d'aquest servei. Fomentar, tanmateix, la creació d'un centre de
documentació i préstec especialitzat, així com un espai de referència i trobada per a dones
i entitats feministes del municipi. Garantir el suport especialitzat i la supervisió externa a les
tècniques que treballen directament amb casos de violències masclistes.
1.6. Desenvolupar un pla estratègic d'actuació integral local per la justícia de gènere, un
pacte local, actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les línies i prioritats que
es promouran a través d'una metodologia participativa amb col·lectius feministes i
ciutadania.
1.7. Crear un Pla local LGTBI a través d'un procés participatiu i obert a la ciutadania, així
com el desplegament de la llei contra la LGTBIfòbia.
1.8. Revisar la situació laboral del personal de l’administració local per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa salarial, eliminar la precarietat sobre els
models de contractació, revisar les polítiques de conciliació i els abusos en les jornades
laborals flexibles i enfortir les polítiques per evitar l’assetjament sexual.
1.9. Oferir formació sobre perspectiva de gènere, violències i diversitat LGTBI al personal
municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per l’Ajuntament,
mesurant l’impacte d’aquesta actuació.
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1.10. Implementar i fomentar el pla de coeducació a les escoles. Donar suport als centres
educatius i instituts en el foment de la igualtat i pràctica feminista i posar al seu abast
recursos de documentació i/o formació.
1.11. Crear un manual de bones pràctiques comunicatives de l'Ajuntament, amb
col·laboració de les organitzacions feministes, LGTBI i mitjans de comunicació locals,
per incloure la perspectiva de gènere, diversitat i el llenguatge inclusiu i respectuós en la
comunicació interna i externa de l'administració local.
1.12. Constituir el Consell de Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes
de municipi, que ha d'esdevenir l'òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals amb
mecanismes que facilitin la participació.
1.13. Actualitzar els protocols i circuits de violències masclistes. Desplegar un pla
d'abordatge integral de les violències masclistes amb recursos i serveis per a la formació,
prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació.
1.14. Implementar un pla territorial de lluita contra el tràfic d'éssers humans, especialment
de dones i infants, amb finalitat d'explotació sexual, que garanteixi la correcta coordinació
i derivació de casos, així com la col·laboració amb les entitats que treballen en la defensa
dels drets humans de les dones i a les que en presten assistència.
1.15. Garantir la distribució de la despesa pública de forma equitativa i incrementar el
pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGTBI, recuperant la inversió
pública per revertir les retallades de les polítiques d'austeritat i deute.

HABITATGE
1.16. Impulsar, dintre de l'Oficina d'Habitatge, un programa específic de mediació per aturar
desnonaments, prestar atenció, acompanyar i donar suport a les persones que no poden
fer front al pagament dels seus habitatges. Dotar l'Oficina de més recursos i competències
per poder desenvolupar aquesta tasca, tot unificant les dues oficines dedicades a l’habitatge
que existeixen actualment.
1.17. Suport de l'Ajuntament, en coordinació amb la Taula pel Dret a l'Habitatge, a les persones i
famílies que poden patir un desnonament per no poder pagar la hipoteca i/o lloguer. Establir
un protocol d'actuació perquè ningú es quedi al carrer, reduint al mínim la col·laboració de
la policia municipal en actes de desnonaments.
1.18. Instar el Congrés a reformar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per frenar la pujada
de preus dels lloguers i per capacitar els Ajuntaments en la seva regulació.
1.19. Promoure pactes municipals per garantir l'atenció i establir dispositius d'urgència a
les persones sense llar des de la cooperació i l'equilibri territorial.
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1.20. Reivindicar la corresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya en el disseny i
finançament del model d'atenció a les persones sense llar. Treballar per aconseguir
l'accés de les persones sense llar als programes d'habitatge públic.
1.21. Gestionar el cens d'habitatges desocupats a Barberà i des de l'Ajuntament fomentar la
mediació per aconseguir fer-ne ús alhora que es garanteixen condicions de seguretat als
propietaris.
1.22. Gravar els pisos buits de caràcter especulatiu i introduir mesures que afavoreixin l'ús
social dels habitatges buits propietat dels bancs.
1.23. Pla municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis públics i privats en clau
d'habitabilitat i eficiència energètica.
1.24. Incrementar el parc públic municipal d’habitatge dedicat al lloguer, amb reserves per
a col·lectius vulnerables (joventut, gent gran, persones amb diversitat funcional i persones
en risc d’exclusió social). Reservar el 30% de noves promocions urbanístiques per a
lloguer social.
1.25. Plantejar la possibilitat d’introduir un projecte de masoveria urbana al municipi, com a
eina complementària per rehabilitar habitatges, lluitar contra la xarxa de pisos buits i oferir
una alternativa més assequible d’habitatge.
1.26. Apostar per projectes d’habitatge cooperatiu en règim d’ús.
1.27. Denunciar el conveni i recuperar el bloc de Ronda Sta. Maria actualment gestionat per
SAREB.

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
1.28. Proporcionar informació a les famílies que acaben de tenir fills sobre els diferents
serveis que ofereix l’Ajuntament (espais familiars, etc.), tràmits que cal fer, funcionament
dels serveis de salut pediàtrics i contacte amb oficina d’assessorament.
1.29. Declarar Barberà municipi acollidor, que respecti els drets humans i els acords
internacionals de protecció de les persones demandants d’asil i refugiades.
1.30. Fomentar figures de mediació intercultural, atenent la diversitat. Valorar la
mancomunació d’aquest servei i la incorporació de persones de les pròpies comunitats, per
tal d’afavorir la cohesió social.
1.31. Garantir l’accés de qualsevol persona a la informació sobre serveis municipals i
activitats que es fan a la ciutat, incloent persones amb diversitat funcional. Instal·lar, en tots
els espais d’atenció al públic del municipi, bucles d’inducció magnètica, fer traducció
simultània dels plens municipals en llenguatge de signes i altres mesures.
1.32. Implementar els Plans Locals d’Inclusió Social de la Diputació de Barcelona.
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1.33. Impulsar l’estratègia Anti-rumors, creant agents i accions a la ciutat per ampliar i incidir
en els Programes Individuals d’Atenció d’igualtat, com a mesura per la lluita contra la
xenofòbia i el racisme.

CENTRE DE RECURSOS COMUNITARI
1.34. Proposem recuperar el Mercat de la Romànica per reconvertir-lo en un Centre de
Recursos Comunitaris, inspirat en el concepte del decreixement i l’acció comunitària. Un
espai que esdevingui eina de transformació social i empoderament de la ciutadania, que
incentivi projectes i programes d’economia solidària, de creació artística, d’intercanvi de
coneixements, temps, serveis i béns. Un espai per la formació, que també funcioni com a
eina dinàmica amb les entitats.

SALUT I CURES
1.35. Exigir la Generalitat i l’Estat el finançament necessari per desplegar la Llei de
Dependència i garantir que es gestioni de manera ràpida.
1.36. Exigir la Generalitat cobrir els dèficits històrics en matèria de sanitat a la ciutat: manca
de metges de capçalera i especialistes. Recuperar els serveis de ginecologia, ecografia i
radiologia. Reivindicar els recursos necessaris per al bon funcionament dels CAPs (cobrir
totes les absències laborals -baixes, vacances, excedències-, evitar la rotació del personal,
mantenir el servei durant l’estiu, etc.).
1.37. Exigir la Generalitat un compromís ferm per garantir l’atenció en salut mental dintre
de l’Atenció Primària, amb augment de la plantilla de psicologia.
1.38. Incidir, amb campanyes específiques, en la prevenció i la promoció de la salut en joves i
gent gran. Entre d’altres àmbits en: educació sexo-afectiva, conductes de risc, hàbits
saludables, protecció contra el calor a l’estiu, solitud i violència de gènere.
1.39. Obrir equipaments municipals durant l’estiu amb l’objectiu doble d’oferir un espai per,
d’una banda, protegir-se de la calor i prevenir els seus efectes negatius en col·lectius
vulnerables (infants, gent gran, etc.) i, d’altra banda, fomentar el contacte social i lluitar
contra la solitud no desitjada i l’aïllament.
1.40. Impulsar la municipalització i mancomunació del Servei d’Atenció Domiciliària amb
els municipis veïns.
1.41. Participar activament des de l’Ajuntament en la difusió de campanyes d’emergència
sanitària, com ara l’alerta sobre l’ús d’antibiòtics, vacunació, onades de calor, etc.
1.42. Realitzar programes d’acció comunitària en salut, incloent la salut mental com a un dels
eixos centrals.
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1.43. Reivindicar a la Generalitat de Catalunya la creació noves places residencials
públiques.
1.44. Impulsar estratègies de visibilització de la importància d’assolir la coresponsabilitat
vers les cures i la sostenibilitat de la vida per part dels agents socials i econòmics.
1.45. Ampliar l’actual servei d’atenció a les famílies i la primera infància, que ara mateix
ofereix servei des dels 4 mesos d’edat, a 0 mesos, amb assessoria de lactància i oberta a
totes les famílies del municipi.

SERVEIS BÀSICS I LLUITA CONTRA LA POBRESA
1.46. Introduir i fomentar la figura dels educadors i educadores socials en diferents àmbits
i espais, que ajudi en la intermediació entre serveis socials i les persones usuàries i
possibiliti un acompanyament més holístic i integral.
1.47. Exigir la Generalitat i l’Estat el finançament necessari per desplegar la Renda
Garantida de Ciutadania.
1.48. Establir un programa municipal de suport a les famílies amb persones dependents al
seu càrrec que garanteixi l’atenció personalitzada segons les necessitats de cada família,
atenent la diversitat i garantint l’equitat.
1.49. Millorar el protocol de resposta davant situacions com desnonaments i talls de
subministraments bàsics. Garantir la coordinació amb serveis socials en situacions
d’emergència social, amb resolució en un màxim de 24h.
1.50. Millorar els plans d’atenció i prevenció en col·lectius especialment vulnerables:
infància, joves, gent gran, famílies monoparentals i migrants. A més, tenir en compte la
feminització de la pobresa.
1.51. Millorar la comunicació i coordinació amb les diferents plataformes ciutadanes
creades per combatre les situacions de pobresa a tots els nivells.
1.52. Donar suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments adreçades a la
població més vulnerable.
1.53. Crear un menjador social municipal, accessible i amb gestió comunitària, que funcioni
paral·lelament com a banc d’aliments públic.
1.54. Crear un programa de coordinació amb botigues i supermercats del municipi per tal
de gestionar i recuperar els excedents alimentaris, per distribuir-los a preus assequibles
i evitant el malbaratament alimentari.
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2.

BARBERÀ, CIUTAT EDUCADORA
L’educació ha de ser el motor imprescindible per a la millora de la ciutat de Barberà. Les
retallades en matèria d’educació no poden frenar l’impuls necessari en polítiques públiques
d’educació tant a nivell formal, d’atenció a la població amb necessitats educatives especials
i de lleure.
Cal treballar per impulsar un teixit educatiu fort que doni resposta a les necessitats dels
centres educatius, estudiants, professionals i famílies. Un projecte de ciutat educadora és
sinònim de creació de noves oportunitats educatives, laborals i dinamitzadora de l’economia
local. En definitiva, treballar amb propostes per tal d’enfortir la comunitat educativa, fomentant
la participació i la coordinació dels diferents agents implicats, amb la mirada cap un
ecosistema educatiu atractiu i fort a Barberà.

2.1.

Quart institut: impulsar la creació d’un nou equipament educatiu polivalent que
atengui les necessitats d’ensenyament secundari (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius
de Grau mitjà i Superior) i a més pugui oferir més serveis educatius, entre d’altres la
formació d’adults i l’escola d’idiomes pública.

2.2.

Crear un programa de rehabilitació i adequació d’escoles i instituts exigint la
implicació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i garantir el
seguiment i execució dels projectes.

2.3.

Transformar el Pla Educatiu de Ciutat (PEC) en un espai participatiu real
representatiu de tota la comunitat educativa que incideixi en les polítiques educatives del
municipi.

2.4.

Donar suport a la funció educativa de les famílies, creant espais de debat familiar, i
intensificant la relació entre les AMPAs i AFAs i la Secció d’Educació de l’Ajuntament.

2.5.

Garantir el bon funcionament i la participació efectiva de totes les parts implicades
al Consell Municipal d’Educació. Fent d’aquest una eina útil i amb presència real dins
la política educativa municipal.

2.6.

Ampliar les places públiques d’escoles bressol per tal que cobreixin el 100% de la
demanda.

2.7.

Fomentar un Pla de beques per a les famílies que tinguin la necessitat d’accedir a
places d’escoles bressol. El nivell econòmic de les famílies no pot deixar fora a una
part de la població que vulgui accedir a l’educació de 0 a 3 anys.

2.8.

Crear un Pla anual de beques de menjador per tal de garantir els àpats dels infants
amb necessitats econòmiques durant el curs escolar i les activitats d’estiu.

2.9.

Reclamar els deutes que té la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament pels
serveis de les escoles bressol i l’Escola de Música.
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2.10.

Creació d’un Pla contra l’absentisme i el fracàs escolar. Dotant de més recursos i
millorant la coordinació entre serveis socials bàsics i els centres educatius.

2.11.

Crear una comissió de treball transversal per tal de prevenir i sensibilitzar a l’entorn
de les relacions abusives (bullying, masclisme, etc.) als centres de primària i
secundària.

2.12.

Actualitzar, enfortir i dotar de més recursos els Programes de transició escolatreball i formació professional per l’alumnat que acabin els estudis obligatoris i els que
no l’han superat.

2.13.

Crear una comissió de treball als centres educatius, el sector empresarial i el Consell
Municipal d’Educació per tal de definir un Pla que doni resposta a les necessitats dels
àmbits educacional i professional.

2.14.

Crear un espai de treball per tal d’analitzar i donar resposta a les necessitats i
inquietuds de la població Universitària de la ciutat, incorporant el sector
d’estudiants/es universitàries al CME.

2.15.

Desenvolupar un Pla local de formació permanent per tractar de manera integral i amb
processos d’acompanyament a la formació de persones adultes i immigrants (cursos de
català i altres idiomes, formació en les tecnologies de la informació i comunicació, etc.).

2.16.

Compromís i recolzament per part del Consistori a les possibles mobilitzacions del
professorat, famílies i estudiants per la millorar del sistema d’educació públic.

2.17.

Donar suport i comptar amb les entitats d’educació en el lleure en projectes
d’educació comunitària.

2.18.

Impulsar que els espais de lleure juvenil ( el Forat i la Roma ) siguin espais de
participació real aconseguint projectes proactius per part dels joves. Hauríem de passar
d’espais on els joves són “consumidors” d’activitats a ser impulsors i dinamitzadors dels
seus propis espais.

2.19.

Obrir els centres educatius fora de l’horari escolar, com a equipaments
comunitaris. Impulsar l’ús dels espais de les escoles públiques a la totalitat de la
comunitat, establint un reglament d’ús i promovent activitats per diferents edats.

2.20.

Crear l’Oficina de suport a l’educació i orientació: informació i assessorament sobre
el disseny dels itineraris educatius, beques i programes d’estudi. Acompanyament en el
disseny del projecte de vida dels i les joves.

2.21.

Implementar un pla formatiu en l’àmbit de la transició energètica: Incrementar l’oferta
de cicles formatius (Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior) vinculada amb el sector.

2.22.

Orientar els actuals programes de segona oportunitat cap a sectors econòmics
relacionats amb la transició energètica, les noves tecnologies i vinculats al Pla Comarcal
de Reindustrialització. Incrementar el nombre de places dels programes de segona
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oportunitat, en concret les tres modalitats dels Programes de Formació i Inserció (PFI):
Plans d’Iniciació Professional (PIP), Plans de Transició al Treball (PTT) i Programes de
Formació i Aprenentatge Professional (FIAP).
2.23.

Crear programes de reforç escolar municipal tot l’any per primària i secundària en
equipaments municipals.

2.24.

Reforçar l’atenció educativa als infants amb necessitats educatives específiques,
tant als centres educatius, com als diferents programes i serveis amb una vessant
educativa, com els esportius, l’escola de música, etc.

2.25.

Davant les propostes de reforma del decret de menjadors, treballar amb les AFA i AMPA
de la ciutat una proposta de gestió de la contractació dels serveis interlectius
(menjador i activitats educatives al migdia) des de l’Ajuntament, incorporant lots que
permetin la garantia dels projectes educatius propis de cada centre, i un servei de qualitat
i a l’abast de totes les nenes i nens de Barberà del Vallès.
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3. BARBERÀ, CIUTAT SOSTENIBLE
L'aposta per una mobilitat pública, segura i sostenible és essencial per la millora de la qualitat
de l'aire als nostres pobles i ciutats, però també és un pas endavant en la línia de l'equitat i la
cohesió social. La mobilitat és un problema a resoldre, però és també un dret que cal que
estigui suficientment protegit i estimulat des de les polítiques públiques. Volem impulsar una
gestió d'espais urbans que promogui l'espai públic com a valor comunitari, redistributiu i
generador d'igualtat d'oportunitats.
Ens comprometem a iniciar una transició energètica amb els necessaris canvis
estructurals a mig/llarg termini des d'un sistema energètic dominat per l'energia d'origen fòssil,
cap a un sistema que faci servir majoritàriament fonts d'energia netes i renovables. Aquesta
reestructuració ha de canviar significativament els patrons de generació i consum d'energia i
promoure el desenvolupament sostenible sobre bases d'equitat i justícia social.
La transició energètica abasta aspectes tecnològics, socials, culturals, econòmics i
ambientals, incloent un paper més actiu de la ciutadania. Creiem que el món local té un paper
rellevant en aspectes clau per la transició energètica com l'accés a l'energia (la generació
d'energia a escala local, compra i subministrament), l'estalvi mitjançant la gestió de la
demanda i l'eficiència energètica, a més de poder incidir en el coneixement, la conscienciació,
i l'extensió de la cultura energètica a la població.
A finals del 2018, la despesa elèctrica executada del consistori era d'1.007.089,49 €.
Disposar d'instal·lacions fotovoltaiques que cobreixin la demanda municipal representaria un
estalvi del 24% a més de generar nous llocs de treball municipals per a la seva instal·lació,
manteniment i gestió. En el mateix període la despesa executada en combustible per al parc
mòbil del consistori era de més de 37.000 €. Disposar d'un parc de vehicles totalment elèctric
representaria un estalvi del 60%.
Creiem que avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la
sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero és
una prioritat en les polítiques de residus arreu. Mantenir entorns saludables, habitables i
generadors de benestar és una prioritat de la nostra proposta política. Sovint el focus i la
responsabilitat dels residus només es posa en el consumidor, els i les treballadores. Per això,
treballarem per incorporar mesures de reducció i redistribució a escales més intermèdies,
amb botigues i comerciants.
Reconeixem el patrimoni natural com un component essencial de la identitat del nostre
poble i de la nostra ciutat, de la salut del territori i de la ciutadania, i com una font de serveis i
d'oportunitats, de llocs de treball i d'activitat econòmica.

MOBILITAT
3.1.

Proposar que el servei d’autobusos urbans de Sabadell ampliï el seu radi d’acció a
Barberà. D’aquesta manera disposaríem d’un vertader servei d’autobús urbà,
incrementant l’actual freqüència de pas, la connexió dels diferents barris entre ells i amb
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Sabadell i la qualitat general del servei. Reconfigurar les línies A2, B1 i B3 per
transformar-les en línies semi-directes, reduint el temps del trajecte i millorant la
freqüència de pas. Millorar la coordinació en la freqüència de pas de les línies A2,
B1 i B3 per tal que no coincideixin en el seu pas pel municipi, tendint cap a una freqüència
de pas efectiva de 10 minuts en dies feiners i de 15 minuts en dies festius. Ampliar la
freqüència de pas de la línia d’autobús de la UAB (B6).
3.2.

Implementar el servei de bicibox, la xarxa pública d’aparcaments segurs per bicicletes.
Iniciar una prova pilot amb mòduls a l’estació de RENFE.

3.3.

Incrementar el número de km de carril bici, per tal de connectar els diferents nodes
del municipi i garantir una connexió segura i sostenible amb els municipis veïns.

TRANSICIÓ I SOBIRANIA ENERGÈTICA
3.4.

Pla d’inversió per crear un sistema de generació d’energia fotovoltaica que aprofiti
els sostres dels edificis municipals per tal de cobrir el 100% de la demanda de consum
elèctric dels diferents serveis i equipaments públics.

3.5.

Promoure el nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia i donar suport a
l’aplicació dels nous objectius generals pel Clima i l’Energia a l’escenari 2030 amb la
reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim mitjançant la millora de
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.

3.6.

Garantir una transició ecològica justa a través de punts d'assessorament per la
reducció del consum domèstic, amb especial atenció a garantir la protecció necessària
de les persones vulnerables, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts en
la normativa vigent, siguin efectius.

3.7.

Pla d’inversió per tal que tots els nous vehicles del consistori i organismes públics
vinculats siguin elèctrics, a més de la renovació d’aquells vehicles més vells i
contaminants. Així mateix, promocionar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics
a la via pública i als aparcaments municipals i d’electrolineres per càrrega ràpida.

3.8.

Vetllar pel compliment efectiu de “l’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua”,
especialment en els seus apartat d’aprofitament de les aigües pluvials i de reutilització de
les aigües grises.

3.9.

Introduir polítiques d’estalvi i eficiència energètica en totes les actuacions
municipals (concursos, ordenances,etc.). Incorporar tecnologies eficients en els
sistemes gestionats pel municipi. Impulsar la figura del gestor energètic amb les funcions
d’estudiar i identificar les possibilitats de millora dels diferents tipus d’immobles i en els
hàbits de consum.
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ESPAI PÚBLIC
3.10.

Redefinir la zona blava, transparentant la seva gestió i reestructurant el seu
funcionament.

3.11.

Pla de conscienciació amb els comerços i associacions de comerciants de la ciutat per
valorar la viabilitat de la utilització d’envasos biodegradables 100% i/o retornables per
avançar cap al residu 0 als establiments.

3.12.

Recuperar els espais públics de la ciutat per que tinguin un ús actiu. Replantejar el
conjunt dels espais comptant amb la participació ciutadana, donant protagonisme a les
associacions de veïns i veïnes de cada barri, implicant-los en el disseny i el manteniment
dels mateixos.

3.13.

Crear camins escolars segurs que connectin els centres educatius amb els seus barris
adjacents. Pacificar el trànsit en les franges horàries d'entrada i sortida dels centres i que
admetin la possibilitat de circular en bicicleta.

3.14.

Aprofitar la posició estratègica de Barberà per fomentar una xarxa d’itineraris de
vianants segurs amb les poblacions limítrofes veïnes: Sabadell, Santa Perpètua de
la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i Badia, generant una alternativa per
la pràctica lliure de l'esport.

3.15.

Estudiar un Pla per restringir l’accés de vehicles motoritzats a carrers del centre
de la vila durant els caps de setmana, donant prioritat als vianants i potenciant el
comerç local.

3.16.

Regular l’ús del patinet elèctric per tal de limitar el seu ús a les voreres.

3.17.

Revisar els espais oberts (places, parcs, etc.) de la ciutat i instal·lar para-sols on
calgui, especialment en parcs i zones de lleure infantil, durant els mesos d’estiu, per
tal de protegir les persones dels efectes nocius del sol i la calor.

3.18.

Implantar lavabos públics repartits pel municipi, oberts tots els dies de la setmana al
llarg del matí, tarda i vespre, oferint el servei de forma gratuïta i accessible per tothom.
Dissenyar-ho de forma participada amb els veïns i veïnes de cada barri.

RESIDU 0 I CONTAMINACIÓ
3.19.

Ampliar la varietat de contaminants que es mesuren actualment sobre la qualitat de
l’aire.

3.20.

Implementar sistemes de tractament de residus sòlids i d’aigües residuals que siguin
sostenibles i autosuficients. Estudiar la viabilitat d’aprofitar els residus orgànics que es
produeixen al municipi mitjançant la implantació d’una planta de compostatge municipal.
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3.21.

Promoure accions i projectes d’economia productiva que incideixin en un canvi de model
econòmic cap a l’economia circular: reutilització i reciclatge de productes de manera
continuada.

3.22.

Estudiar la viabilitat d’introduir mesures per millorar la qualitat de l’aigua potable.

ESPAIS VERDS
3.23.

Impulsar la consolidació de la infraestructura verda del municipi, entesa com a xarxa
d’espais naturals i zones verdes, per garantir la connectivitat ecològica i paisatgística, i
per oferir espais alternatius per al lleure en el medi natural.

3.24.

Rebutgem la construcció de l’autovia del Ripoll i defensem la protecció i
conservació íntegra dels boscos de Santiga, a la riba est del riu Ripoll, tant pel que fa
a la seva superfície com a la seva qualitat. Defensem la protecció i valorització ambiental
i social del bosc, respectant la seva biodiversitat (espècies animals i vegetals autòctones
a protegir). Proposem reforestar el bosc de ribera i arranjar la llera.

3.25.

Rebutgem la construcció de la via interpolar i proposem mantenir l’actual espai lliure
com a via verda, connectant el Parc Central del Vallès amb el Parc de Ca n’Amiguet i la
Plaça del Mil·lenari.

CONVIVÈNCIA RESPONSABLE AMB ELS ANIMALS
3.26.

Controlar, estabilitzar i treballar pel benestar de les colònies de felins en els entorns
urbans dotant dels recursos necessaris els projectes per la seva correcta gestió atenent
el benestar animal i reclamant la coresponsabilitat de les administracions supralocals en
el correcte finançament de les accions.

3.27.

Revisar i ampliar les àrees d’esbarjo per a gossos al municipi.

3.28.

Fer campanyes de conscienciació social contra l’abandonament i a favor de
l’adopció d’animals. Igualment, desenvolupar campanyes educatives per a
l’ensinistrament, els bons hàbits i el comportament cívic dels propietaris.
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4. BARBERÀ, CIUTAT AMB FUTUR
La crisi econòmica i els models de govern neoliberal han suposat una destrucció tant de la
ocupació com de la qualitat i condicions de treball de la ciutadania. Els municipis han tingut i
tenen un paper actiu en les polítiques actives d’ocupació. L’Ajuntament no s’ha de limitar a
ser un gestor de les conseqüències de la crisi, ha de posar-se al costat dels treballadors i
treballadores, que tenim la necessitat i el dret a una ocupació de qualitat.
La reactivació i reforç del nostre teixit industrial esdevé una assignatura pendent per tal
de mantenir el dinamisme econòmic. Hem d’afrontar el gran repte de futur que representa la
crisi energètica fent una aposta decidida i valenta per l’economia sostenible i les energies
renovables com a motor de creixement del sector productiu i de serveis, i per tant de la
ocupació, sota criteris de modernització, inversió tecnològica, respecte al medi ambient i els
drets dels i les treballadores.
Aquesta aposta per una economia de valor afegit vinculada a mercats emergents,
centrada en la indústria complementària que no requereix de grans inversions i es compon
de petites i mitjanes empreses, es pot materialitzar donant ús a tot l’espai industrial buit i en
desús amb què compta la nostra ciutat.
El nostre compromís amb la dinamització econòmica també és responsable i defuig les
social i ambientalment nocives tesis de l’anomenat creixement constant. Creiem que la
impulsió de mecanismes, organismes i entitats per a la promoció econòmica han d’estar
forçosament lligats als valors i possibilitats de l’economia social i solidària.
El comerç urbà de proximitat és un dels principals dinamitzadors de la vida ciutadana, a
més de crear ocupació i recursos per a la ciutat. L’amenaça de les grans superfícies
comercials s’ha de combatre amb un model de comerç especialitzat i proper, que doni una
atenció personalitzada. El suport a les actuacions per a l’estímul del comerç urbà és vital per
a la ciutat.

ECONOMÍA
4.1.

Incentivar l’oferta empresarial. Crear un viver d’empreses especialitzat per incentivar la
creació i implantació de noves empreses de valor afegit vinculades a la transició
energètica i la mobilitat sostenible.

4.2.

Generar demanda: a través de la inversió del consistori, incrementar la demanda del
sector vinculat a la transició energètica, el que permetrà la creació de nous llocs de
treball i complementarà les intervencions per a la creació i implementació d’empreses del
sector. En aquest programa es contempla la creació d’una empresa pública energètica
de generació fotovoltaica, pla de renovació del parc mòbil elèctric, pla d’electrolineres,
pla d’ajuts per la transició ecològica, entre d’altres.
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4.3.

Facilitar l’ocupabilitat: una part important de l’ocupació del futur estarà vinculada amb
els nous models de producció energètica i de mobilitat. És important adaptar l’oferta
formativa del municipi per tal d’incrementar les oportunitats laborals de la ciutadania. A
través d’un pla de formació s’implantarà nova oferta de Formació Professional (Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior), plans de segona oportunitat (a través dels Programes
de Formació i Inserció), a més de promoure l’àmbit tecnològic a les diferents etapes
educatives.

INDÚSTRIA I SERVEIS
4.4.

Refusar qualsevol proposta de requalificació de sòl industrial a sòl residencial.

4.5.

Promoure la producció i comercialització d’agricultura de proximitat i ecològica.

4.6.

Pla d’incentius fiscals per a empreses que segueixin el Pla de conscienciació de la
perspectiva de gènere i conciliació.

4.7.

Plans de millora dels polígons industrials. Pla específic de millora del transport públic
entre polígons i ciutat.

4.8.

Posar en marxa mesures informatives i de conscienciació dels drets dels
treballadors i treballadores de la indústria en col·laboració amb els sindicats.

4.9.

Impulsar la implantació de llars d’infants municipals als polígons industrials de la
ciutat.

COMERÇ
4.10.

Pla d’ajut a la creació de noves iniciatives de comerç local, amb incentius fiscals,
ajudes al lloguer durant el primer any i oficina única específica per a tràmits.

4.11.

No expedir llicències a negocis que fomentin la ludopatia o afavoreixin addiccions de
qualsevol tipus.

4.12.

Posar en marxa mesures informatives i de conscienciació dels drets dels
treballadors i treballadores del comerç, especialment en els establiments de proximitat
i petit comerç, en col·laboració amb els sindicats.

OCUPACIÓ
4.13.

Garantir la gestió pública directa dels serveis públics, recuperant els serveis
externalitzats en els casos que sigui possible, mantenint així i creant ocupació estable
i de qualitat.
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4.14.

Introduir l’economia social (cooperatives o empreses socialment responsables),
com a criteri en els concursos i contractes públics.

4.15.

Establir l’incompliment de la normativa laboral i els convenis col·lectius com a
causa de rescissió de contractes públics.

4.16.

Garantir i equiparar els drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores
de l’Ajuntament i de les empreses municipals (Grup Ajuntament).

4.17.

Incrementar les places dels Plans d’Ocupació.

4.18.

Desenvolupar plans per facilitar l’ocupació de col·lectius amb dificultats per a la
inserció laboral, entre elles les persones en situació administrativa irregular, mitjançant
projectes vinculats al cooperativisme i l’economia social i solidària.

4.19.

En la contractació pública exigir, a través de clàusules socials, condicions dignes per
totes les persones treballadores.

HISENDA
4.20.

Exigir la Generalitat la seva responsabilitat i obligació d’inversió en els serveis de
la seva competència a la ciutat de Barberà del Vallès, així com el pagament del deute
corresponent als serveis prestats per l’Ajuntament.

4.21.

Desenvolupar un programa de subvencions per tal de fer front al pagament dels
Impostos municipals que per llei no són progressius, de manera que les famílies amb
menys recursos, i aquelles que pateixen dificultats, puguin beneficiar-se’n.

4.22.

En el procés de municipalització dels serveis que actualment es presten mitjançant
empreses subcontractades, mancomunar serveis amb els municipis veïns, quan la
dimensió i les economies d’escala desaconsellin la seva prestació directa per part de
l’Ajuntament.

4.23.

Aplicar un sistema unificat de tarificació social en aquelles taxes i preus públics
de competència municipal, en funció de la renda familiar disponible i amb
bonificacions per a les famílies amb menys recursos i aquelles que pateixen
dificultats.
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5. BARBERÀ, CIUTAT PARTICIPADA
La participació representa la voluntat de desenvolupar el model de democràcia per tal que la
ciutadania pugui incidir de forma efectiva en les polítiques públiques. Una manera de fer
política que requereix una forta voluntat per tal que el conjunt de la població que viu a Barberà
pugui identificar les principals problemàtiques i reptes col·lectius als que ens enfrontem,
alhora que ha de servir per trobar solucions compartides. Els espais i processos participatius
que es desenvolupen actualment al municipi disten molt d’aquest principi. Es tracta d’una
participació de baixa intensitat que es limita a l’exposició de propostes liderades pel consistori
sense que es permeti definir el tema de debat i en molts casos, sense capacitat efectiva per
incidir en la proposta presentada.
Des de Barberà en Comú proposem un nou model per tal que el conjunt de la ciutadania
pugui definir com vol que sigui Barberà, incidint en el disseny de les polítiques públiques del
municipi. Treballarem per l’existència de mecanismes de participació transparents, que
capacitin la ciutadania per tal de proposar les temàtiques a tractar, disposar dels recursos
suficients per al seu anàlisi i incentivin la realització de propostes. Uns espais que han de
poder emetre dictàmens lliures i independents i han de permetre el posterior seguiment sobre
la seva implementació.

5.1.

Revisar el funcionament dels diferents òrgans estables i processos de participació
existents per tal que no siguin mers espais formals de legitimació de l’actuació de govern,
transformant-los en espais de rendició de comptes on la ciutadania pugui incidir en la
definició de les polítiques públiques del municipi.

5.2.

Implantar la figura del Consell de Barri, òrgans estables de participació oberts al
conjunt de la població on es debatrà tant les propostes d’actuació de l’equip de govern
com les que aportin els veïns que participin.

5.3.

Sotmetre a un procés consultiu el Pla d’Actuació Municipal, per tal de contrastar amb
la ciutadania les principals prioritats del municipi que cal atendre al llarg de la legislatura.

5.4.

Transformar el Consell d’infants en un vertader espai de participació efectiva, on
els infants tinguin el màxim protagonisme. Es tractaria de generar una dinàmica i
procediments per tal que els infants del municipi puguin portar la iniciativa de les
temàtiques a tractar, capacitant-los per analitzar les situacions que considerin rellevants
i fer propostes que siguin tingudes en compte per a la seva execució.

5.5.

Publicar de forma oberta i accessible tota la documentació vinculada amb el procés de
participació i els resultat de les diferents deliberacions generades a través de la
implementació, a tots els processos de participació, de l’eina digital Decidim.
També es podrà fer seguiment de l’estat de les propostes i de la seva execució.

5.6.

Crear la figura del defensor del poble escollit per sufragi universal dels veïns i
veïnes empadronades majors de 16 anys.
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5.7.

Crear el Casal d’Associacions de Barberà ubicant-lo al local municipal de la Plaça
Vicens Vives. Un servei cogestionat amb les entitats del municipi per tal d’oferir suport,
assessorament tècnic i un servei de recursos compartits per tal de facilitar l’actuació de
l’associacionisme de Barberà.

5.8.

Publicar una eina pública, oberta i transparent per a la sol·licitud i gestió de l’ús
dels equipaments públics, a més de garantir la gratuïtat d’ús d’aquests espais per part
d’entitats i col·lectius de la ciutat.

5.9.

Garantir a les entitats i col·lectius del municipi l’accés als mitjans d’informació
municipal, tot creant apartats específics per poder difondre i promocionar la tasca i
activitats del teixit associatiu de Barberà.

5.10.

Revisar, de forma consensuada amb les associacions del municipi, les bases
reguladores de subvencions, tot promovent els projectes associatius de manera
integral.

5.11.

Implementar un model de gestió participada dels horts urbans, de manera conjunta
entre l’equip tècnic de l’Ajuntament i els usuaris dels horts, per tal d’afrontar
col·lectivament els reptes d’aquest projecte i generar solucions consensuades que
atenguin als diferents requeriments i demandes.

5.12.

Revisar l’ordenança de civisme, eliminant la normativa que limiti excessivament l’ús de
l’espai públic i substitueixi la part més restrictiva i punitiva per accions positives de
convivència.

5.13.

Actualitzar la web de l’Ajuntament, la Seu Electrònica i l’Espai de Transparència.
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6. BARBERÀ, CIUTAT VIVA
Volem una cultura que doni vida al municipi i que, a més de permetre'ns expressar-nos i
gaudir, ens permeti generar condicions de transformació social amb una vessant educativa i
d'aprenentatge al llarg de la vida. Entenem la cultura com a una inversió, no com a una
despesa. Creiem que la cultura ha de desenvolupar-se de manera compartida i participada, i
per això creiem que la promoció de l'associacionisme cultural és clau en aquest sentit. Una
cultura que sigui la via principal per aconseguir una ciutat inclusiva, vetllant per la no
discriminació per raó de gènere, sexe, origen, ètnia i/o orientació sexual. Apostem per una
cultura lliure com a criteri de producció i difusió cultural, on tots els llenguatges artístics tinguin
presència i recorregut. Volem afavorir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura i garantir la
llibertat d'expressió en qualsevol manifestació cultural i artística, promocionant igualment el
caràcter laic d'aquesta.
Per desenvolupar aquesta aposta cultural necessitem espais per créixer i aquests són
els equipaments culturals municipals. Uns equipaments que s'han d'obrir de bat a bat a la
ciutadania i sobretot a les entitats, que passin de ser de l'Ajuntament a ser de la comunitat.
Els instruments de comunicació han de complir els principis de servei públic,
transparència, pluralitat i rigor informatiu i han d'ajudar a fer que tota la població pugui accedir
a l'activitat i als serveis municipals. D'altra banda l'accés i participació de la ciutadania i les
entitats als mitjans de comunicació de l'Ajuntament és un factor que simplifica i millora la
qualitat de la gestió i de la informació municipal.
L'esport és una opció per gaudir del temps lliure per a bona part de la ciutadania, així
com una forma de promoure la salut. També suposa una potent eina educativa i de cohesió
social. A través de la pràctica esportiva es treballen aspectes essencials de cohesió i inclusió,
com la solidaritat, la igualtat, el respecte i la cooperació. Creiem, però, que encara falta molta
feina per fer en la valorització de l'esport femení i per això apostarem per desenvolupar
específicament aquesta qüestió.
Els recursos destinats a l'esport des de l'Ajuntament han de tenir en compte aquesta
dimensió educativa i comunitària, garantint instal·lacions i serveis de qualitat, amb un bon
manteniment i accessibles, en tots els aspectes, a la diversitat de la població. Creiem que
l'esport popular i de base és el ciment de la manifestació esportiva al municipi i per això s'han
de revisar i adequar els equipaments a aquesta pràctica.
Per últim volem reafirmar el nostre compromís amb la recuperació de la memòria històrica
i la recuperació de la historiografia del municipi. És de justícia social recuperar, tanmateix,
aquella memòria relacionada amb col·lectius tradicionalment invisibilitzats i menyspreats.

CULTURA
6.1.

Crear el Consell de Cultura com un espai de diàleg, propostes, debat, reflexió, avaluació
i decisió de l’acció cultural a Barberà, amb les entitats culturals com a protagonistes.
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6.2.

Crear la comissió de Festa Major, dissenyant i gestionant conjuntament entre les
entitats i l’Ajuntament el conjunt del programa i els diferents elements de la festa com la
seva ubicació o pressupost.

6.3.

Redefinir, conjuntament amb les entitats, el projecte pel Teatre Cooperativa i buscar
fórmules per un major aprofitament de l’auditori Maria Feliu. Crear, entre d’altres
propostes, una filmoteca municipal.

6.4.

Crear l’escola municipal d’art i augmentar els recursos de l’Escola Municipal de
Música.

6.5.

Impulsar mesures per l’accés a la cultura de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

6.6.

Facilitar la instal·lació del sector creatiu al municipi a través de programes actius
de promoció econòmic i vivers o laboratoris culturals, apostant per nous models de
treball en xarxa, treball en comú i per l’economia social.

6.7.

Treballar per eliminar totes les barreres físiques d'accés a la programació cultural,
col·laborant amb entitats que treballen en l’àmbit de l’exclusió, de les dificultats físiques,
psíquiques i sensorials per tal de garantir l’accés normalitzat de totes les persones a
l’activitat cultural del municipi.

6.8.

Adequar la diversitat cultural del territori al context i a la manifestació de pràctiques
i festes populars.

ACCÉS A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA INFORMACIÓ
6.9.

Elaborar i posar en marxa un pla TIC a Barberà per adaptar l’Ajuntament al model de
societat digital actual i oferir més possibilitats i oportunitats digitals a la ciutadania de
Barberà, per això, crearem una xarxa de connexió inalàmbrica de wifi que funcioni
realment de manera eficaç en tots els equipaments i espais públics. D’altra banda,
pretenem millorar l’actual sistema de tràmits, substituint progressivament la tramitació
en paper pel format en digital, amb suport telefònic i/o xat virtual.

6.10.

Digitalitzar l’arxiu històric municipal i totes les fonts documentals de l’Ajuntament.

6.11.

Impulsar la utilització de programes de capacitació digital.

6.12.

Implantar progressivament programari lliure a les oficines i sistemes informàtics
municipals.

6.13.

Posar en domini públic i publicar en llicències obertes tots els continguts creats des
de l’Ajuntament o finançats amb pressupost municipal.

6.14.

Crear un Consell Local de Comunicació com a organisme de gestió dels mitjans públics
locals, on hi hagi representació de professionals del sector, entitats, associacions i
ciutadania.
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6.15.

Licitar la concessió de la cafeteria de la Biblioteca Esteve Paluzie, incloent, tal i com
es va dissenyar en un procés participatiu, la gestió i dinamització de la programació de la
Sala Salvador Allende, amb un horari més ampli i independent del de la biblioteca.

ESPORT
6.16.

Afavorir lligues “no oficials” dintre de la ciutat.

6.17.

Assegurar tècnics esportius formats per casos d’infants amb Necessitats
Educatives Especials.

6.18.

Crear el Programa d’Esport Escolar, per tal de promoure la pràctica de l’esport i els
seus valors entre tot l’alumnat dels centres d’educació infantil, primària i secundària.

6.19.

Assegurar la gestió pública directa de tots els equipaments i serveis esportius,
recuperant progressivament les externalitzacions actuals.

6.20.

Garantir l’ús dels equipaments i espais públics (com les places) així com els
equipaments esportius dels centres educatius, per a la pràctica lliure de l’esport i de
les activitats de lleure.

6.21.

Analitzar l’oferta d’activitats i les barreres per a persones amb diversitat funcional, i
garantir, amb l’oferta i les condicions de les instal·lacions, que la pràctica esportiva
sigui possible per a tothom.

PATRIMONI I MEMÒRIA HISTÒRICA
6.22.

Crear una comissió per la recuperació de la memòria històrica de les dones, el
col·lectiu LGTBI i el feminisme al municipi.

6.23.

Recuperar la història de Barberà i els seus habitants, identificant, catalogant i
senyalitzant els espais locals de la memòria (d’espais relacionats amb la República i la
lluita antifranquista, antigues cooperatives pageses i obreres, esglésies, masies, molins,
entre d’altres) i crear eines per difondre-la, en col·laboració amb les entitats de memòria.

6.24.

Activar controls i inspeccions per tal que el patrimoni arqueològic, industrial i
arquitectònic es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció. Fomentar la
preservació documental i digitalització per posar tota la informació a l’abast dels veïns
i veïnes.

6.25.

Retirar els símbols religiosos dels espais públics.
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