SUMEM PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Context del procés participatiu
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document del que es dota un govern
municipal per fixar els eixos de treball prioritaris, els projectes i les
actuacions que el govern desenvoluparà durant el mandat (2019-2023).
Les aportacions dels veïns i veïnes de Vilassar de Mar serviran per ajudar a
contrastar i prioritzar els projectes i les actuacions que s’haurien d’impulsar
des del Govern municipal durant aquest proper mandat, i implicar així a
persones i entitats en la millora de la nostra vila.
Per això s’han habilitat diversos canals de participació oberts a tota la
ciutadania i entitats del municipi. Del dilluns 10 de febrer al diumenge 1 de
març ha estat disponible al web de l’Ajuntament un qüestionari en línia per
fer aportacions al PAM, i el 26 de febrer s’ha realitzat una sessió presencial a
la Sala Roser Carrau - Espai Cultural Can Bisa per recollir aportacions.
El nou PAM s’alinearà amb els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides, que ajuden a orientar l’acció dels governs
locals cap a la sostenibilitat.

Sessió presencial amb ciutadania
Data i hora
Dimecres 26 de febrer de 2020, de 19:00 a 20:30h
Lloc
Sala Roser Carrau - Espai Cultural Can Bisa (Carrer de Montserrat, 8)
Assistents
25 persones, representants d’entitats i ciutadania de Vilassar de Mar (veure
llista d’assistents al final)
Objectius
Concretar accions i mesures amb la implicació de la ciutadania.
Ordre del dia
19:00h
19:20h
20:15h
20:30h

Benvinguda i presentació del PAM (metodologia i continguts)
Contrast i aportacions al PAM (en grups)
Posada en comú dels projectes més prioritaris (en plenari)
Final de la sessió

Dinàmica participativa
En grups, i a la vista d’una fitxa amb les línies clau del PAM, les persones
participants han debatut propostes per incorporar al PAM. Els resultats de
cada grup s’han posat en comú en plenari per detectar els projectes
prioritaris del mandat, s’ha obert un petit torn obert de paraula per tancar la
sessió i s’ha fet un exercici de valoració de la rellevància de les propostes
realitzades, així com de la conveniència d’obrir aquestes propostes a
dinàmiques d’interacció amb l’entorn.

Transcripció de les aportacions
A continuació es presenta un recull ordenat dels resultats obtinguts a partir
dels panells, els quals es poden consultar al següent apartat del document.
Després de la posada en comú de les propostes dels grups, aquestes s’han
valorat amb gomets de dos colors: blaus per indicar la rellevància que es
considera que té la proposta i grocs si es considera que ha d’implicar
interacció amb la ciutadana. A la taula es reflecteix de la següent manera:
R: Rellevància o prioritat (color blau)
P: Participació ciutadana (color groc)
1. Compromís amb les persones
1.1. Impuls de la qualitat de vida al municipi
1.1.1. Dret a l’habitatge
Elaborar un pla per a regular i ordenar l’habitatge local, posant èmfasi
a la creació d’habitatge social.
1.1.2. Garantia social
Sense aportacions
1.1.3. Dones, feminisme i igualtat
Impulsar polítiques per acabar amb totes les violències masclistes.
Aprovar i posar en funcionament el Pla d’Igualtat.
1.1.4. Gent gran i envelliment actiu
Sense aportacions
1.1.5. Joventut
Habilitar un espai com a centre cívic i lloc de trobada per adolescents
i joves.
Millorar l’estratègia municipal per a dissuadir el consum d’alcohol per
part d’adolescents.
1.1.6. Persones amb discapacitat i accessibilitat universal
Sense aportacions
1.1.7. Promoció de la salut
Sense aportacions
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1.2. Foment de la cultura, educació i lleure
1.2.1. Educació inclusiva i de qualitat
Promoure una actitud de col·laboració i cooperació entre les diferents
escoles del municipi.
Incorporar els principis de sostenibilitat a les escoles.
Augmentar l’oferta de Graus Superiors a la localitat.
Crear una ludoteca pública per nens i nenes.
Posar en marxa un projecte de transformació dels patis amb un
recolzament econòmic previst als pressupostos municipals.
Impulsar projectes de coeducació, vetllant per la igualtat i la integració
real de nenes i nens.

Continuar i millorar el manteniment d’escoles, instituts i instal·lacions
esportives.
1.2.2. Cultura i lleure popular
Afavorir la política museística, començant per recuperar i reobrir el
Museu de la Marina.
Continuar amb les reformes i millores dels equipaments escoltes (Can
Gabernet) per assegurar espais de reunió per aquestes agrupacions.
Estudiar la manera de promoure la vessant pedagògica i cultural de la
màgia, tant a les escoles com entre la ciutadania.
Impulsar les polítiques culturals amb la creació d’espais per a totes les
activitats (cinema, teatre, auditori, etcètera).
Crear activitats culturals com una Ruta de les Arts i fomentar-les a les
escoles i els centres educatius.
1.2.3. Esport de base i comunitari
Distribuir equitativament les hores del pavelló municipal i altres
equipaments esportius, valorant les necessitats d’escoles i entitats.
Estudiar la manera de proporcionar una instal·lació adequada per a la
gimnàstica artística (i altres activitats dirigides).
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2. Compromís amb el territori
2.1. Foment de la millora de l’espai públic i impuls de la transició
ecològica
2.1.1. Arranjament i millora de l’espai públic
Regular les emissions d’olors i fums, per millorar la qualitat de l’aire, a
través de la implementació d’una ordenança municipal al respecte.
Habilitar espais alternatius per a la celebració de festes major i altres
actes públics, per aminorar l‘ús intensiu dels actuals.
Estudiar les possibilitats de soterrament de la línia elèctrica, per
disminuir l’impacte paisatgístic.
Recuperar i protegir l’Espigó de Garbí.
Recuperar el Monument del Bicentenari.
2.1.2. Tractament de residus eficient i sostenible
Treballar per una solució més sostenible en la gestió de residus,
prioritzant el reciclatge, per tal d’aconseguir un poble més ecològic.
Fer seguiment del servei de neteja a les escoles (coherència PEC).
2.1.3. Urbanisme i planejament del territori
Recuperar la N-II per a l’ús de la ciutadania (pacificació)
Treballar amb l’administració de Premià de Mar per plantejar la unió
del Passeig Marítim i connectar ambdues poblacions.
2.2. Impuls d’un territori interconnectat, segur i que aposta pel
desenvolupament inclusiu i sostenible
2.2.1. Mobilitat sostenible
Augmentar el nombre de zones d’aparcament gratuït i estudiar
alternatives als preus de la zona blava.
Actuar de manera ferma davant situacions incíviques d’ocupació del
carril bici.

Peatonalitzar progressivament els carrers que envolten les escoles,
protegint els camins escolars i impulsant una mobilitat segura.
Començar a treballar conjuntament amb Rodalies per aconseguir una
millor connexió i negociar pertànyer a la zona tarifària 1.
2.2.2. Seguretat i convivència
Crear una taula de diàleg amb representants de veïns, comerciants i de
l’administració per buscar solucions a la problemàtica de la
concentració de comerços i restaurants al casc antic. Cal recuperar la
confiança vers l’Ajuntament.
Millorar el servei de recollida de residus, incloent una proposta de
canvi d’horaris d’aquesta per reduir l’impacte acústic.
Garantir el compliment les lleis, ordenances i reglaments al poble a
través de la policia, augmentant la plantilla d’agents locals.
2.2.3. Promoció del teixit econòmic i comercial local
2.2.4. Promoció de l’ocupació
Crear un espai o adaptar un equipament existent municipal per al coworking.

3. Compromís amb l’Ajuntament
Reforçar la brigada municipal per aconseguir un perfil més actiu de la
mateixa.
Designar un/a tècnic/a d’educació.
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3.1. Desplegament dels principis de transparència i de la democràcia
participativa
3.1.1. Transparència municipal
Sense aportacions
3.1.2. Participació ciutadana
Designar un/a tècnic/a de suport a les entitats locals.
Continuar i augmentar la implicació de les entitats en els projectes
municipals.
Establir uns àmbits que permetin coordinar totes les activitats de les
entitats.
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3.2. Aposta pel govern municipal
3.2.1. Sostenibilitat de l’Ajuntament
Impulsar accions per aconseguir recursos addicionals per part de
l’Ajuntament
3.2.2. Modernització de l’administració i comunicació
Crear un equip que asseguri la transversalitat de la perspectiva de
gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament.
Facilitar la comunicació Ajuntament-ciutadania millorant el sistema
d’instàncies, per tal que es tinguin en compte i es responguin amb
eficàcia.
Altres
Buscar alternatives a les dragues de les platges.
Impulsar activitats i projectes que promoguin la cultura i tradició locals,
per preservar la identitat com a poble.

4. Compromís amb el País
4.1. Defensa dels drets nacionals i polítics de Catalunya
Continuar refermant l’Onze de Setembre com a festa reivindicativa al
centre del poble.
Donar suport a les institucions de la Generalitat en la defensa dels drets
nacionals de Catalunya.
Expressar el nostre suport als presos i preses polítiques i exiliats/des
en col·laboració amb les entitats sobiranistes.
Difondre els actes de suport als presos polítics i a les entitats
sobiranistes a través del canal de televisió municipal.
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Nota: Es van rebre dues aportacions en format paper que s’inclouran
directament a la memòria final del procés participatiu

Fotografies dels panells

