4.

atenció a les persones

Un poble som les persones que hi
vivim. I només té sentit si som
capaços d'organitzar-nos per viurehi dignament. S'han de prioritzar
aquelles polítiques que van
directament a millorar la qualitat de
vida la nostra ciutadania.
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Les persones són els subjectes principals en la vida d'una comunitat, on totes i
cadascuna d'elles tenen els mateixos drets, els mateixos privilegis i les
mateixes obligacions. Les relacions que l'administració hi manté mostra les
polítiques sobre les quals se sustenta la seva actuació. Mai ni projectes ni
plans urbanístics ni equipaments han d'estar per sobre, sinó al servei de les
persones.
En aquest sentit les polítiques de serveis a les persones d'IPS-CUP busquen
un sol objectiu: millorar la qualitat de vida de tothom, tenint en compte la
diversitat d'interessos, inquietuds, necessitats i opinions i sense
discriminacions per qüestions de procedència i classe.
Salt, amb més de 30.000 habitants, és un poble on es viuen situacions de
forta discriminació i exclusió social, per qüestions de pobresa i precarietat i on
la multiculturalitat que hi ha present a vegades ha fet difícil una completa
integració d'un sector de la població.
Tenint en compte aquesta realitat un dels objectius principals que ens
proposem és afavorir l'arrelament i que tothom se senti que forma part de la
vida activa i associativa de Salt, afavorint així un arrelament emocional amb el
poble. I el segon objectiu que volem aconseguir és minorar les situacions
d'exclusió i marginació social, vetllant perquè les persones que en l'actualitat
s'hi troben puguin sortir-se'n i així procurar el màxim d'oportunitats i
expectatives per tothom.
Les obligacions de l'ajuntament en aquest apartat van doncs, destinades a
cobrir les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials de les
persones a fi que tothom pugui viure dignament al llarg de tota la vida, i alhora
anar treballant per la plena autonomia personal de tota la ciutadania. També
és obligació de l'Ajuntament el fet de treballar en xarxa amb altres institucions
per assolir aquests objectius a fi d'evitar les situacions d'exclusió,
desemparament i marginació
Des d'IPS-CUP proposarem un estudi de viabilitat per retornar els serveis
socials al propi Ajuntament i no dependre del Consorci de Benestar Social.
Concretant a nivell de propostes;
Suport al teixit associatiu saltenc.
Salt és un poble ric en associacions. Aquestes associacions, però, s'han de
sentir recolzades des de l'administració ja que aquestes entitats són el pas
previ a una ciutadania activa i integrada. Des d'IPS-CUP sempre hem reclamat
i continuarem demanat un Servei d'Atenció a les Entitats per a totes i
cadascuna de les entitats i associacions per afavorir tant l'autoorganització
ciutadana com la promoció de xarxes d'intercanvi. I sempre tenint en compte
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el projecte comunitari de l'Ateneu Popular de la Coma Cros (veure apartat
cultura).
Precarietat laboral i atur.
Ens trobem en un marc de retallades de drets laborals i de molt precarització.
En aquest marc i tenint una visió clara de les dades d'atur que tenim en el
nostre municipi cal que des de l'Ajuntament es desenvolupin accions
encarades a fomentar la formació i inserció laboral a través de la signatura de
convenis i programes, tenint en compte quin és el perfil de persona usuària,
així com, quin són els perfils professionals que al mercat laboral són més
fàcilment inseribles, i alhora anticipar-nos als futurs.
Formació que ha d'anar enfocada principalment als perfils més desafavorits i
vulnerables: dones, majors de 40 anys i sense oblidar formació per al jovent
que no gradua. L'Ajuntament ha de vetllar perquè l'oferta de formació sigui
realista i facilitadora de recursos per a la inserció passant des de formació TIC
fins a formació vers altres formes d'economia i recursos per a l'autocopuació
(vinculat a l'apartat d'economia i desenvolupament social).
Des de l'espai municipal d'ocupació no podem només oferir cursos per a
persones que han quedat desocupades i que tenen certa formació; hem de fer
oferta també per a aquelles persones que tenen baix nivell formatiu; persones
que mai han pogut accedir a una feina remunerada,...hem d'optar per
formacions que donin molt de pes i èmfasi en el cooperativisme i en
l'economia social (veure apartat d' Economia i Desenvolupament Social).
Salt no pot estar pendent de models econòmics caducs que es bansen en
l'economia del “totxo” i en la precarietat laboral que sol anar implícita als llocs
de treball de les grans superfícies comercials. Hem de trobar el nostre valor
afegit.
Projectes de prevenció de l’exclusió social i provenció de
conflictes.
Partint de la idea que tota la ciutadania té els mateixos drets i els mateixos
deures és obligació de l'Ajuntament prevenir qualsevol forma d'exclusió i
marginació social. Per a fer-ho des de l'ajuntament es vetllarà no només per la
prevenció sinó per la provenció dels conflictes que puguin aparèixer.
Provenció perquè volem dotar, proveir d'eines a la ciutadania per a ser capaç
de gestionar el conflicte i aprendre i créixer a partir d'ell. En aquest sentit
proposem programes i projectes d'ajut tant a nivell escolar (veure apartat
educació) com a nivell més social i comunitari. Proposem projectes de
mediació i apoderament de les persones i dotar de sentit el Consell de Ciutat.
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El Consell ha de ser un òrgan que ha de servir per facilitar informació alhora
que proposar accions per a vetllar per a minoració de l'exclusió i conflictes
socials. No pot ser un òrgan al que se'l reuneix dos cops l'any perquè ho mana
l'articulat i al que només se li traspassa informació. Volem que sigui un òrgan
plenament participatiu, consultiu, propositiu, de discussió i en la mesura del
possible, vinculant.
La mediació és un tema clau i prioritari a Salt, i per aquesta raó surt en
diferents apartats. S'han de donar eines a les persones perquè aprenguin a
reconduir el seus conflictes i s'ha de fer des de petit i des de tots els àmbits i no
només amb persones migrades. Si per una part hi ha un fort component
pedagògic; per l'altra des d'IPS-CUP reclamem l'increment del nombre de
mediadores en el nostre poble. Fomentarem la figura del mediador social
apostant per un clar increment d'aquesta figura en la vida social de Salt:
recolzant comunitats, reforçant l'acolllida i integració,...
Accés a l’habitatge.
Els desnonaments i la dificultat per accedir a un habitatge són una de les cares
més evidents de l'actual crisi econòmica i Salt ha estat dels municipis que més
n'ha patit les conseqüències.
Malgrat això, després de l'esclat de la bombolla immobiliària poques coses
han canviat en les polítiques urbanístiques municipals. Els governs que hem
tingut continuen plantejant creixements urbanístics, quan aproximadament
un 20% de les vivendes saltenques són buides i la major part, propietat
d'entitats bancàries.
A més a més, l'habitatge és un factor clau previ a qualsevol acció social que es
vulgui dur a terme amb eficàcia. No es pot plantejar cap progrés social sense
un sostre digne i al nostre poble diverses coses no han funcionat per tal de
revertir o si més no, esmorteir l'efecte devastador que té per a les famílies la
pèrdua de l'habitatge.
Independents per Salt va aconseguir a principis de l'actual legislatura
impulsar la creació de la taula d'habitatge. Una taula que no ha funcionat
perquè ha faltat voluntat política.
Des d'un bon inici hem estat reclamant un compromís real de l'equip de
govern per aconseguir habitatge de lloguer social i compromisos de les
entitats bancàries per abordar les grans necessitats que tenim. Però les
excuses han estat constants i el resultat han estat menys d'una dotzena de
nous habitatges en quatre anys, per a un dels municipis amb més
desnonaments des de l'inici de la crisi. Uns habitatges del tot insuficients si
tenim en compte que actualment aquestes entitats disposen de prop d'un
miler d'habitatges buits al nostre poble. I la major part d'aquests provinents
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del rescat bancari per part de l'estat. No s'entén com és que tenim gent sense
casa i cases sense gent.
Una altra de les constants en aquesta legislatura ha estat el conflicte
permanent amb les entitats que han mobilitzat la societat en pro de l'habitatge
i contra els desnonaments. Aquesta tensió ha servit d'excusa a l'equip de
govern per no emprendre accions valentes i posar-se al costat de les
persones.
I per últim, cal destacar la gran quantitat de queixes rebudes sobre el
funcionament de l'oficina d'habitatge de Salt. Unes queixes que principalment
posen de relleu una suposada voluntat de discriminació sobre els usuaris de
l'oficina segons l'interès polític de l'equip de govern. Vulnerant d'una manera
evident un dret tant bàsic com l'accés a l'habitatge.
Tot aquest panorama es complementa amb noves dificultats per a les famílies,
com són la pèrdua de l'habitatge o desnonament d'habitatges de lloguer o
abusos diversos relacionats amb el lloguer d'habitacions fins hi tot de
vivendes ocupades.
És per tot això i per evitar els possibles conflictes que aquestes situacions
poden causar a la població en general i a les comunitats en particular, que la
única solució que considerem és el lideratge d'aquestes polítiques des d'una
vessant social i transformadora que permeti donar solució a les persones i
famílies que es trobin en situacions de dificultat d'accés a l'habitatge i millorar
al mateix temps la qualitat de les comunitats que tinguin ocupacions irregulars
als seus edificis.
Cal:
 Que l'Ajuntament declari la situació d'excepcionalitat que viu el poble en

matèria d'habitatge i doti les àrees d'habitatge i serveis socials
degudament.

 Declarar Salt vila lliure de desnonaments.
 Modificar les ordenances fiscals per gravar pisos buits en mans de la

banca.

 Que s'impulsi d'una manera clara i transparent una borsa de lloguer social

potent que doni resposta a les necessitats reals del poble.

 Que es negociï amb els bancs perquè aquests posin a disposició de la

borsa de lloguer social, els habitatges que tenen buits.

 Intercedir perquè aquests mateixos bancs, promoguin la cerca d'acords

amb els propietaris que estan en un procés de desnonament o dació en
pagament, per aconseguir lloguers a preus assequibles per a les persones
que l'estan a punt de perdre.
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 Que l'ajuntament faciliti l'empadronament de les persones que, havent

estat veïnes de Salt, hagin perdut l'habitatge i aquest tràmit els sigui
necessari per aconseguir contractes de lloguer, de subministraments o
fins hi tot d'accés als serveis socials.

 Intercedir perquè les empreses subministradores de llum, aigua i gas, no

puguin tallar el subministrament d'un servei sense el consentiment de
serveis socials.

 Implantar, d'acord amb les empreses subministradores, noves mesures i

tarifes socials que impedeixin el tall dels subministraments.

 Reforçar l'àrea d'atenció a les comunitats de l'Oficina Local d'Habitatge

per tal de reduir els deutes comunitaris, evitar conflictes i donar el suport i
la formació necessàries en matèries de legals i administratives. Al mateix
temps cal impulsar el treball comunitari per a la millora de les condicions
dels espais comuns.

 Crearem una taula local contra la Pobresa energètica i hídrica que permeti

introduir tarifes ecosocials i compromisos amb les empreses
subministradores per reduir al màxim l'afectació a les famílies.

Consell de ciutat.
Creat des de principis d'aquesta legislatura no ha servit per gaire res, excepte
per la redacció del codi ètic de l'Ajuntament.
En el seu articulat es pot llegir que és un òrgan de participació ciutadana, amb
funcions consultives i d'estudis sobre accions relacionades amb la
convivència amb la finalitat de fomentar el diàleg i articular un model de
ciutadania que integri la diversitat.
Des d'IPS-CUP vam signar a favor d'aquest òrgan però sempre hem
considerat que la seva viabilitat era pobra ja que només contemplava dues
reunions anuals, excepte alguna excepcionalitat.
Per a nosaltres aquest ha de ser un veritable òrgan de participació i activació
de la vida social del municipi. Ha de ser no només un òrgan de discussió i
consultiu sinó que fins i tot ha de ser vinculant i propositiu, i els projectes
ciutadans sobre convivència i ciutadania han de ser-hi relacionats. Creiem
que les comissions s'han de reforçar i s'han de dotar de recursos.
Pla d’acollida.
Aquest és l'únic apartat on realment farem referència explícita a les persones
que arriben a Salt provinents d'altres orígens culturals. Considerem que totes
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les polítiques de l'Ajuntament han de ser transversals i iguals per tothom, però
en aquest cas concret s'ha de desenvolupar un pla de doni acollida a les
persones que arriben.Acollida que variarà segons les necessitats, interessos i
història personal de cada persona i família.
Reforçarem doncs l'acollida de les persones que venen d'altres indrets amb
èmfasi en l'aprenentatge de la llengua catalana ja que és clau, però també ho
és qualsevol informació relacionada en temes d'habitatge, drets i deures, etc.
Comunitats de veïns.
Les comunitats de veïns són les associacions que més han patit aquests
darrers anys degut no només a la mobilitat de les persones que habiten en la
seva comunitat sinó també pels problemes que s'han generat arrel de les
fortes bosses de pobresa que es tradueixen en: morositat,deteriorament dels
elements comuns dels habitatges, ocupació de pisos, etc. I a aquestes
situacions li segueixen les accions d'incivisme i la deixadesa de molts
habitatges.
Des d'IPS-CUP creiem que s'ha d'invertir recursos per pal·liar aquesta
situació. La nostra proposta es basa en: suport i formació a les comunitats de
veïns, recolzament legal davant de les situacions particulars, la recuperació de
la figura del “porter” en les escales que es pugui, el fomentar el “treball
comunitari” a la pròpia escala, etc.
I sobretot en lluitar perquè les entitats bancàries que són propietàries de pisos
paguin les seves respectives despeses comunitàries.
Ja en les passades eleccions vam proposar la creació de locals veïnals
autogestionats. Davant la nul·la evolució en el tema, continuem plantejant la
idea perquè creiem que l'autogestió i apoderament de les persones són les
millors solucions als problemes que es puguin generar de convivència.
Proposta de locals veïnals autogestionats: El plantejament és a partir de
baixos que l'Ajuntament hauria d'adquirir, aprofitant per exemple els diners de
l'àrea de renovació urbana, en una illa o grup d'habitatges. L'objectiu és
disposar d'un local de reunió de veïns, que serveixi per a la dinamització
social, per organitzar activitats diverses pels veïns. Pensem que es podria
començar amb una illa amb plaça interior, com pot ser la plaça de l'Amistat o
de la Convivència, per aprofitar l'espai interior per a activitats. I aquesta
proposta es pot anar estenent a altres illes o grups d'habitatges Caldrà
inicialment coordinar i posar-se d'acord entre les diferents escales: primer
amb impuls inicial per part de l'Ajuntament (a part de posar el local) però amb
la idea que siguin les mateixes comunitats qui se'l gestionin.
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Atenció a les persones més necessitades.
Des d'IPS-CUP tenim molt clar que totes les persones del nostre municipi han
de gaudir dels mateixos drets i deures, i que l'objectiu és una vida digna. Una
vida digna passa per les mateixes oportunitats en quant a educació, formació,
atenció sanitària, accés a l'habitatge, etc. També som conscients però que hi
ha molta gent que viu situacions tan precàries que el primer que s'ha de fer és
vetllar perquè les necessitats bàsiques quedin cobertes.
En aquest sentit tot el nostre suport a Càritas i al projecte CDA. Tanmateix en
aquesta línea i per donar suport a una necessitat tan bàsica com és
l'alimentació estudiarem la viabilitat d'un menjador comunitari, treballant
conjuntament amb diferents entitats que estan desenvolupant projectes en
aquest sentit (Escudella Solidària, Naturalistes de Girona). L'objectiu principal
que es busca és conscienciar del no malbaratament d'aliments frescos i com
aquests poden servir per crear un espai de trobada que no cobreixi només
unes necessitats bàsiques sinó alhora doni recursos per a l'aprofitament i
també afavoreixi la comunicació i relació entre les diferents persones usuàries
i les voluntàries.
Hi ha també una necessitat emocional a cobrir; moltes de les persones que
han estat més fortament afectades per aquest crisi durant molt temps, per no
dir de forma irreversible, es veuen immerses en fortes depressions,
problemes d'autoestima, problemes de confiança en un mateix per això cal
trobar resposta a aquesta necessitat, tant o més important que la cobertura de
les necessitats físiques.
Gent gran.
La nostra gent gran té dret a mantenir una vida autònoma i confortable, i per
sobre de tot té dret a envellir amb dignitat . Tot i ser un col·lectiu molt divers
que requereix actuacions pensades per a cada necessitat des d'IPS-CUP
volem afavorir que mantinguin el màxim temps i amb les millors condicions
possibles una vida independent, eliminar la solitud d'aquelles que viuen soles i
fomentar la participació en tot tipus d'activitats lúdiques, culturals, socials i
polítiques.
Concretant a nivell de propostes;
Hi ha molta gent que és autònoma però presenta problemes de mobilitat i de
dificultat en el desplaçament per aquesta raó plantegem recuperar el bus
circular per afavorir els desplaçaments dins el propi municipi o l'aposta per un
servei de taxi que faciliti l'accés porta a portaa qui ho necessiti a serveis
mèdics, espais d'oci o trobada.
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Per a les persones grans que encara poden viure soles i de manera força
autònoma cal adequar el servei de treballadors/es familiars i prestar serveis a
domicili per afavorir el confort a la pròpia llar (càtering, neteja, bugaderia,...).
Aquesta acció es podria fer vinculant un programa d'APS o un conveni de
col·laboració amb el CFGM d'atenció a les persones amb dependència que
s'imparteix a l'Institut Vallvera. També caldria oferir ajuts per a la rehabilitació
de la llar en qüestions bàsiques d'habitabilitat com l'accessibilitat, etc.
Quant al disseny dels espais públics cal pensar en fer-los compatibles per a
diferents usos i edats, també per a la gent gran: espais d'oci i de passeig que
facilitin el descans, les relacions i l'exercici. I aprofitar-los per impulsar
relacions intergeneracionals entre la gent gran i la gent jove per intercanviar
coneixements i experiències. Aquesta pot ser una proposta a desenvolupar
dins del projecte Ciutat Educadora.
Els espais d'oci per a la gent gran són vitals per facilitar-los un envelliment
amb dignitat per això és necessari dinamitzar uns espais de trobada i oci que
els permetin gaudir d'activitats culturals, educatives, de suport a la vellesa,
tenint en compte tots i cadascun dels col·lectius d'aquesta edat (matrimonis
autònoms, persones vídues no depenents, persones depenents, etc.) Així
doncs apostem per facilitar l'accés al teatre, promoure l'ús de la biblioteca,
dinamització de jocs de taula, balls, …
Proposta de pisos tutelats per a la gent gran: Promoure pisos tutelats amb
serveis comuns d'atenció mèdico-sanitària, neteja, bugaderia, menjador o
càtering i espais comuns de relació i oci com a alternativa a les residències.
Considerem que els pisos de lloguer per gent jove del carrer Prat de la Riba
haguessin estat més adequats com a pisos per a la gent gran (amb els baixos
com a serveis comuns) i pel lloguer jove podrien ser altres vivendes adquirides
en diferents llocs de Salt. Negociarem amb Adigsa aquesta proposta per
aconseguir a Salt aquests pisos tutelats per a la gent gran.
Per a gent gran de gran dependència conveniarem amb les residències de
gent del poble un nombre de places a fi de poder donar resposta a les famílies
que més ho requereixin i que no tinguin els recursos necessaris per poder fer
front a la despesa.
Joves.
Si hi ha un col·lectiu que pot sortir-ne altament mal parat d'aquesta
malanomenada crisi serà el jovent. Aquesta serà una generació que li costarà
molt poder millorar en l'ascensor social familiar. I en un context com el del
nostre poble, aquest és un tema molt preocupant.Tal i com dèiem en l'apartat
de gent gran, aquest col·lectiu és molt variat i no tots els grups presenten els
mateixos interessos ni les mateixes necessitats. Malgrat tot des d'IPS-CUP
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creiem que és qüestió de l'administració pública que les desigualtats socials
siguin les mínimes.
Les propostes que presentem se sustenten en eixos i temes que considerem
claus per a donar resposta a la diversitat juvenil del nostre poble.
Concretant a nivell de propostes;
 Associacionisme juvenil:

Creiem que és un aspecte a fomentar, l'autoorganització. un grup
autogestionat és un espai de creixement. Facilitar espais on se'ls faciliti la
trobada, la dinamització de projectes d'oci educatiu i formatiu que fomentin
els valors universals i col·lectiu en un espai vinculat a l'Ateneu Popular que ha
tingut sempre IPS-CUP.Aquesta és una idea cabdal que vincula realment amb
el concepte de Ciutat Educadora.
 Habitatge

La independència del jovent passa per a facilitar-los l'accés a l'habitatge
mitjançant una àmplia oferta de lloguer amb preus que permetin estalviar.
Aquesta proposta ha de coordinar-se amb la compra d'immobles per part de
l'Ajuntament sense anar en detriment de la borsa de lloguer social per a
famílies desnonades.
Cal contemplar també una altra línia d'intervenció com negociar línies de
crèdit especial, ajut o cessions per a rehabilitar, amb la finalitat de facilitar
l'accés a l'habitatge i reduir el nombre de pisos buits que hi ha a diferents
zones del nostre municipi.
 Mobilitat

Una ciutat sostenible és una ciutat que aposta per al transport públic (veure
capítol mobilitat). En el cas concret del jovent s'ha de fomentar i promoure l'ús
del transport públic, però aquest ha de ser atractiu pel jovent. Calen reducció
de tarifes, bonus que incentivin el seu ús, ampliar oferta nocturna de cap de
setmana, i des d'UPS-CUP hem fet una aposta ferma per acostar el jovent del
municipi als Campus Universitaris.
Un altre aspecte educatiu cabdal és la promoció de la bicicleta entre els joves
facilitant l'accés als centres culturals, esportius, educatius amb una bona
xarxa de carrils bici.
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 Formació i treball

En una situació de crisi com l'actual el pas de l'escolarització al món del treball
és complica de manera especial. Com ja s'ha comentat en l'apartat
d'educació volem donar suport a aquesta transició: apostant per la Casa
d'Oficis, el Programes de Transició al Treball, els programes de Garantia
Juvenil. Creant xarxa amb les empreses i comerços del municipi per a
suportar “Projectes Singulars” i introduir en la mesura del possible la figura de
“l'aprenent”.
Per altra banda i treballant en paral·lel perquè aquesta formació es dugui a
terme en la base dels valors universals de justícia, solidaritat, honestedat,etc.,
plantejarem formacions dins del Pla Local de Joventut que vetllin per a la
prevenció del racisme i la xenofòbia, per a una educació sexoafectiva lliure i
conscient, i vinculant amb l'EMO cursos que realment donin eines i recursos a
persones amb una formació molt minsa i una autoestima molt baixa.
 Oci

L'oci és al jovent el que a la infància és el joc. L'oci que els hem d'oferir ha de
ser educatiu, de qualitat i sustentant en els valors democràtics.
Tal i com s'ha comentat en l'apartat d'activitat física, i d'educació,
fomentarem la pràctica de l'esport, promourem els projectes que afavoreixin
les associacions de joves, vetllarem perquè el màxim de jovent participi en la
redacció del Pla de Joventut Local i perquè s'impliquin en el seu
desenvolupament.
Apostem per un oci que va més enllà de les modes, apostem per un oci que
educa, apostem per fer de Salt una ciutat educadora per a tothom. Per
aquesta raó en l'apartat de cultura apostem per un “Carnet Cultura” a Salt.
Un punt fort a reforçar és la participació de tota la població juvenil en la
redacció del “Pla Local de Joventut” i vetllar pel seu desenvolupament.
Dones.
Tot i que legalment la igualtat home – dona ja sigui un fet queda molt de camp
per córrer perquè aquesta sigui efectiva. I aquesta és una tasca que també
s'ha de contemplar des de la política municipal. Des del foment de la
participació, des de les facilitats de conciliació de la vida laboral, familiar i
personal, del treball, la formació i la prevenció de les discriminacions i la
violència de gènere. Per aquest motiu plantegem accions concretes en
aquests aspectes.
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Concretant a nivell de propostes;
 Serveis d'atenció a les famílies, infància i adolescència

Apostem per recuperar un servei d'atenció a la petita infància que no assisteix
a l'escola bressol. Aquest no és un servei de pàrquing d'infants sinó un servei
de suport a les famílies i sobretot a la dona perquè pugui tenir temps per a
gestions, formació o oci si s'escau. Vinculat a aquest servei apostem per a
crear un espai nadó-espai familiar. Espais de reforç a les famílies en tant que
formació i compartició d'inquietuds vers la criança dels seus infants. Aquests
serveis haurien d'anar estretament vinculats i enxarxats amb l'escola bressol i
el Projecte Vincle que actualment ja s'està duent a terme al municipi. Aquests
espais alhora faciliten la primera socialització de l'infant. Espais que
afavoriran més els vincles escola i família cabdals tal i com hem comentat en
l'apartat d'educació.
En aquesta mateixa línia reforçarem i dotarem econòmicament el projecte
“Juguem?” pels beneficis que aporta a les relacions de la infància i
adolescència del poble. Hi apostarem amb partida pressupostària perquè és
una eina cabdal d'actuació pel nostre municipi en el medi obert. El que no
podem permetre és que cada final d'any o de curs escolar es depengui de si hi
ha o no pressupost. En aquest mateix sentit i per afavorir no només un oci
educatiu i un creixement integral dels infants i joves, sinó per afavorir espais
de temps per a les famílies, sobretot per a les dones, sense cura dels infants
promourem les activitats extraescolars i en època de vacances per a la
mainada
En aquesta línia d'atenció a les famílies i aprofitant EUSES treballarem per
aconseguir un conveni amb l'escola perquè les famílies amb infants i
adolescents que ho requereixin i no disposin dels recursos puguin beneficiarse d'aquest servei.
I donat que les seqüeles que la crisi (desnonaments, àpats precaris, …) pot
deixar a nivell emocional en moltes famílies creiem interessant recolzar el
projecte Ubuntu de Càritas, sense oblidar el recolzament a la resta de
projectes.
I per últim i no per això menys important, el suport a les famílies que tenen al
seu càrrec un familiar depenent. Des de l'administració s'ha de vetllar perquè
no només perquè tothom pugui accedir als recursos sinó per facilitar espais
de trobada per a compartir experiències i espais temporals de suport a fi i
efecte de “cuidar a qui cuida”. Aquesta proposta es podria desenvolupar
lligada a conveniar pràctiques, voluntariat i formació des dels cicles formatius
de grau mitjà d'atenció a les persones amb dependència que s'imparteixen al
municipi i amb la supervisió dels serveis socials.

atenció a les persones.

30

 Servei d'atenció a les Dones

Aquesta és una proposta que va més enllà dels casos de maltractament. És
una aposta per a la igualtat.
Promoure un Consell de Dones o Taula de Dones que impulsi
l'associacionisme amb capacitat d'incidència en la vida pública i política. No
pot ser només un espai que les vinculi al folklore sinó que hem d'anar més
enllà. La seva participació ha de ser real, s'han de fer visibles en tots els
àmbits. Per a que es pugui dur a terme hi ha d'haver una partida
pressupostària. En aquest àmbit un aspecte clau ha de ser el de la formació i
suport per a l'ocupació. Dissenyant plans que facilint i donin eines per l'accés
al treball d'una manera justament remunerada, així com facilitant formació i
informació per l'autocopació i cooperativisme.
Donat que la mare sol qui menys temps lliure té i a qui més li costa la
conciliació de la vida familiar i laboral incentivarem a les empreses local a
accions que puguin facilitar aquesta conciliació. Aquest pla d'igualtat serà
promogut des del propi ajuntament com a referent per a altres empreses del
municipi.
Proposem la creació d'un observatori per la coneixement i seguiment de la
situació i condicions de totes les dones de Salt.
Quant a salut i tenint en compte aquest context de crisi en el que ens hem vist
immersos col·laborarem en l'impuls d'un pla sanitari d'atenció a la dona fent
un èmfasi especial i amb vinculació amb els CAP's en tot el fa referència a
salut femenina, planificació familiar, ginecologia juvenil, etc.
En el nostre municipi hi ha hagut una forta retallada al SIAD (servei integral
atenció a les dones), des d'IPS-CUP ja vam presentar una moció de rebuig a
aquesta retallada. Una dona, una família que viu una situació de violència, o
precarietat o vulnerabilitat necessita recolzament i amb la finalitat de prevenir i
eliminar les situacions de violència contra les dones impulsarem la formació,
informació i difusió d'estratègies, recursos i serveis que tenim al nostre
municipi: promovent campanyes d'informació i sensibilització destinades a
crear un clima de rebuig a la violència contra les dones igual com passa amb
altres tipus de violència. Millorant, diversificant i ampliant la xarxa de recursos
públics per a la protecció, atenció i recuperació integral de les persones
víctimes de violència, garantint l'accessibilitat als recursos i l'adequació de
l'atenció a les diferents necessitats de les dones. Donant a conèixer espais
perquè les dones puguin efectuar les seves queixes i denúncies en relació a
les discriminacions que pateixen o la vulneració de qualsevol dret.
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Síntesi.
Un poble és sobretot les persones que hi viuen i té sentit en tant que s'organitzi
per a la millora de la qualitat de vida d'aquestes. Cal prioritzar les necessitats,
problemes i reptes més evidents que tenim. I ho farem com un sol poble.
Les polítiques que proposem des d'IPS-CUP són realistes, estan pensades per
donar suport real a totes i cadascuna de les necessitats que pot tenir la
ciutadania de Salt independentment de l'edat, sexe i origen. En aquest sentit
també volem fer èmfasi que com ja s'ha anat repetint, moltes propostes es
suporten entre sí i en diferents apartats. No podem pensar en la persona des
d'un sol àmbit sinó que pensem en les persones de forma global.Apostem per
polítiques que estan al costat de la persona i que l'únic que busquen és la
qualitat i dignitat de vida que totes volem.
La nostra és una aposta universal.
Propostes.
 Recolzarem el fort teixit associatiu que té Salt en tant que generador de

cohesió i capaç de donar resposta en moments crítics.

 Abordarem el tema de la precarietat laboral i l'atur tot engegant mesures

de present ide futur per combatre aquesta crisi: formació, convenis i la
planificació d'una activitat econòmica de proximitat i d'estabilitat.

 Potenciarem la mediació i provenció davant els conflictes tant en l'àmbit

escolar com el comunitari.

 Treballarem per a facilitar l'accés a l'habitatge al mateix temps que

solucionem el problema dels pisos buits, la seva ocupació, etc. L'habitatge
és un dret i no un luxe. Estem al costat de la gent i no al costat de qui
especula amb aquest dret fonamental.

 Proposem un Consell de Ciutat seriós com a òrgan de participació, debat,

propostes i coneixement de diferents persones i sectors.

 Aplicarem un Pla d'Acollida que doni peu a una ràpida integració de les

persones nouvingudes (el coneixement del català i les normes bàsiques de
funcionament d'aquestasocietat: escola, comunitats de veïns,
administració, serveis,...)

 Donarem suport a les comunitats de veïns en les dificultats que travessen:

amb un contacte permanent, amb assessorament, amb suport en
diferents problemes, facilitant l'autoorganització veïnal (posant locals de
reunió, dinamització, etc).

 Engegarem les polítiques que facin possible viure la vellesa amb dignitat i
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la màxima autonomia possible. Promourem serveis a domicili i pisos
tutelats per a la gent gran.
 Vetllarem perquè els joves no siguin la gran víctima de la crisi i s'afegeixin

amb especial gravetat a les problemàtiques socials. Promourem la seva
autoorganització en si del teixit associatiu, facilitar l'accés a l'habitatge, la
formació i la generació d'expectativeslaborals així com el foment d'un oci
saludable i una capacitat crítica inspirada en els valors col·lectius.

 Recuperarem la proposta del Servei d'Atenció a la Dona en tota la seva

amplitud de plantejaments per a millorar la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal, la participació en comunitat, el foment dels valors de
respecte i igualtat de gènere, la prevenció i actuació contra la violència,
etc.

 Facilitarem que totes les famílies de Salt puguin gaudir dels mateixos drets

i deures perquè el poble som totes les persones que hi vivim, hi compartim
i hi creixem.
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