SALUT, NENS I JOVES

GUANYEM
el FUTUR

Infermeres escolars. Educació en la salut, fer cures, prevenció, control de malalties
cròniques, administració de fàrmacs en l’àmbit escolar.
Un nou espai d’atenció pediàtrica per les greus deficiències actuals.

amb
:

REGIDORIA DE FEMINISMES I LGTBI
Empoderar les dones i els col·lectius LGTBI + és imprescindible per eliminar les desigualtats.
Cal provocar canvis en la manera de relacionar-se amb el poder per transformar la societat
i erradicar el patriarcat.

ECONOMAT I MONEDA SOCIAL

Obertura d’un magatzem / botiga de productes km 0 en el centre de la ciutat, que doni
cobertura a l’economia social i que fomenti valors col·laboratius i ecològics.

HABITATGE SOCIAL

Ampliarem el parc d’habitatge social invertint el 5% dels ingressos de l’IBI. Promourem que el
50% de les noves promocions de més de 600 m2 sigui dedicat a habitatge accessible. Impulsarem
altres formes d’accés a l’habitatge com les cooperatives. Impulsarem fortes polítiques a la
rehabilitació.

CARRERS TRANQUILS I NETS
Volem una mobilitat que comenci a donar prioritat a altres formes alternatives al cotxe. Millor
transport públic, la bicicleta, a peu, que han de servir per millorar la salut i minimitzar l’emissió de
CO2. Millorar la neteja dels nostres carrers.

PACTE D’ESQUERRES
Volem ser la palanca necessària per provocar els canvis que necessita la nostra ciutat. Som la garantia
que no torni a succeir com fa quatre anys, que amb majoria d’esquerres hem tingut un govern del PSC
amb el PDECAT.

PISCINA MUNICIPAL COBERTA

Hem aconseguit que ja tinguem un projecte, ara es tracta de fer-ho realitat.

BÉNS COMUNS
Ens adherim al Pacte Social per l’Aigua, impulsada entre altres, per l’Aigua és vida i volem recuperar serveis
privatitzats com l’aparcament en zones blaves, el servei d’aigua i la recollida d’escombraries entre d’altres.

REGIDORIA D’ECOLOGIA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Complir amb els objectius de París. Implantar energies renovables en tots els edificis públics. Creador d’un
operador energètic municipal. Reduir la mobilitat amb cotxe. Impulsar la generació d’energia renovable i una
major eficiència energètica dels habitatges particulars a través de les bonificacions i els incentius fiscals.

DEMOCRÀCIA DIRECTA

Tot el relacionat amb la participació ciutadana dependrà directament de l’Alcaldia per donar-li la importància que té.
En totes les decisions de gran importància, es donarà alguna de les formes participatives existents a la ciutadania.

CONSULTA TOT EL PROGRAMA A:

OLOTENCOMU.CAT

OLOT UNA CIUTAT AMB PRESENT I FUTUR
Cuidadora, Valenta, Habitable, Feminista, Ecològica
Som una força municipalista, amb les polítiques de proximitat com a eines de construcció de llibertat, igualtat i fraternitat. Sabem que la gent
comuna té més poder del que ens han fet creure. I que els carrers, les places i els barris són els espais on aquesta força mostra tota la seva capacitat
creativa, on fa possible cada dia la vida i l’esperança, enfront les injustícies i les pors, on el talent i la intel·ligència ciutadana bateguin amb força; on
ningú pugui destruir la natura.

1.Primer, les persones

Posem en el centre de la política els drets de les persones i la justícia social. Treball, dret a l’habitatge,
equitat, drets socials, salut pública, educació pública a una Ciutat Educadora, cultura, i bé comú. En
definitiva, la vida de les persones, la garantia dels drets de la ciutadania, l’accés als serveis públics, la
igualtat i la justícia, han d’estar al centre de les polítiques municipals.

2.Rescat Social

La crisi no ha acabat per molta gent i ens ha deixat un panorama de desigualtats que cal revertir. Sens
dubte hem de posar l’accent en les polítiques que ajudin a revertir les situacions de vulnerabilitat de
les famílies.

3.L’habitatge és un dret, no un luxe

Des de l’ajuntament treballarem per garantir aquest dret a través de l’eina del Pla d’Habitatge,
que sens dubte caldrà ampliar i fer arribar a la iniciativa privada, tant empresarial com social i
cooperativista.

4.Una economia i ecologia basada en el bé comú

Volem un ajuntament que col·labori amb la ciutadania per innovar en la democratització de
l’economia i la preservació del medi, tot protegint l’herència que ha de quedar per a les generacions
futures. Volem impulsar i aprofundir en l’economia social i solidària, la gestió col·lectiva dels béns
comuns, un nou model energètic i de mobilitat, la dinamització de l’economia, la innovació i la
generació d’oportunitats.

5.Una administració pública eficient, honesta, transparent i oberta

Tot avançant en la recuperació de la gestió pública dels serveis públics per als seus titulars, la
ciutadania; aprofundim en el bé comú. Una administració que treballi prioritzant les polítiques de
transparència i rendiment de comptes per facilitar el control ciutadà, la participació i la col·laboració
en una administració oberta a la intel·ligència col·lectiva.

6.Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador ni una societat justa

Treballarem amb una candidatura plenament feminista, un govern que deixi constància de la
necessitat d’igualtat, i una agenda política que treballi de manera transversal en totes les àrees.
Volem una ciutat d’Olot, que estigui a l’alçada d’aquests reptes, encara amb més justícia de gènere,
en l’urbanisme, en els pressupostos, en les polítiques socials i en les maneres de funcionar.

7.Candidatures àmplies de ciutadania compromesa

Ens ajuntem persones, ciutadania compromesa amb Olot i que comparteix objectius comuns. Venim
de diferents partits, moltes persones independents, col·lectius, associacions i grups … i sumem forces
per transformar la realitat des de totes les diversitats personals, sexuals i afectives, de manera visible,
mitjançant l’apoderament ciutadà, amb la voluntat de representar la majoria. Volem construir
consens per avançar juntes.

8.Volem construir un projecte amb organització horitzontal, i obertes a la ciutadania

Una proposta horitzontal, participativa, oberta i eficient. Promovem mètodes de treball que facilitin i
facin efectiu aquest treball en obert, no jeràrquic i que permeti la conciliació. I evitem la dependència
econòmica de les entitats financeres. juntes.

9.Volem guanyar (amb la resta de l’esquerra), per transformar la realitat

D’aquesta manera evitem els privilegis, el clientelisme i les desigualtats, recuperant la Memòria
Històrica, però sobretot, volem guanyar per a que l’Ajuntament estigui al servei de les persones i del
bé comú.

