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PROGRAMA ELECTORAL DE LA CANDIDATURA
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AM A SALT

L’ACCIÓ DE GOVERN D’ERC A SALT, es basarà en el municipalisme al servei dels valors 
republicans i tindrà com a objectiu incidir en les necessitats i oportunitats que es presenten 
actualment a Salt.

Una altra manera de fer política: govern obert, ètica, transparència i democràcia participativa.

GOVERN OBERT PER A UNA DEMOCRÀCIA OBERTA:
· Hem demostrat que una altra manera de fer política és possible.
· Obrim les dades públiques, obrim els plens, donem accés a la informació.
· Avancem cap a la democràcia participativa per implicar tota la ciutadania.
· Fomentem la cooperació i estimulem la col·laboració comunitària.

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA - LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ:
· Tolerància 0 amb la corrupció.
· Desenvolupament de pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública, prioritzant quan sigui 
possible contractes restringits a empreses del tercer sector.

· Centralització de compres de l’Administració pública a través d’una plataforma electrònica pública 
per a garantir la transparència.

QUALITAT DEMOCRÀTICA I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:
· Impulsar la participació ciutadana en els pressupostos.
· Iniciatives d’acció comunitària: millora de barris, empoderament ciutadà.
· Establir polítiques de foment de l’associacionisme.
· Clara política de comunicació municipal.
· Impulsar les TIC com a instrument de participació.
· Contractes programa o convenis de col·laboració enlloc de subvencions a les entitats i associacions 
del municipi.

· Elaborar plans d’usos i serveis dels equipaments municipals.
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PER AIXÒ HEM ESTABLERT QUATRE EIXOS D’ACTUACIÓ 
DEL GOVERN DE SALT.

CIUTAT VERDA 
La sostenibilitat ambiental i l’avanç en l’ús de les energies renovables, la racionalització i millora 
dels sistemes de transport a favor del transport públic i models més sostenibles, així com la 
protecció dels espais naturals; s’inclouen en el concepte d’ERC de Ciutat Verda.

· Millorarem i ampliarem la xarxa actual de carrils bicis.
· Augmentarem la freqüència de pas de la línia 9 (UdG).
· Bonificarem el transport públic a la gent gran, joves estudiants i a menors de 12 anys.
· Projectarem un Alberg i centre d’interpretació de les Deveses.
· Vetllarem pel compliment del pla d’usos de les Deveses.
· Potenciarem les Deveses i el seu entorn, mitjançat activitats i adaptant espais per a l’esbarjo i el lleure.
· Bonificarem la mobilitat sostenible i promourem la implementació de punts de càrrega de vehicles 
elèctrics.

· Seguirem treballant i liderant el procés de recuperació de la gestió de l’aigua.
· Fomentarem la recuperació i ordenació de les hortes de Salt i promourem els productes locals i de Km0.
·  Limitarem el trànsit rodat a les Deveses incorporant sistemes de lectura de matrícules als accessos.
· Promourem la implementació d’energies renovables a la zona esportiva i equipaments municipals.

CIUTAT EDUCADORA
L’educació com a base per una societat més justa i equitativa, com a instrument per a 
la reducció de les desigualtats i com a base per a la cohesió social a través del concepte 
d’educació 360. Entenem que l’educació és un repte de la pròpia societat i ha de ser una 
prioritat al nostre municipi.

· Executarem el Pla Educatiu incrementant la dotació de recursos .
· Crearem un nou equipament comunitari on s’hi podrà ubicar l’Escola d’Adults.
· Treballarem per la construcció del Salvador Sunyer, per un quart institut i per una escola de primària.
· Farem una nova pista poliesportiva  i fomentarem l’esport com a eina de cohesió.
· Potenciarem l’Escola de Belles Arts, la seva oferta d’activitats, el treball amb escoles i els tallers al carrer.
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· Potenciarem el paper de les famílies i AMPAS en l’àmbit de l’educació.
· Incentivarem a l’excel·lència per alumnes de primària i ESO. Establirem reconeixements mitjançant 
ajudes als alumnes de cicles formatius.

· Establirem un pla de millores i reformes dels centres públics de primària.
· Mitjançant el projecte Educació 360, establirem els menjadors escolars com a espai educatiu i 
potenciarem el programa Juguem. Vincularem les activitats lectives amb extraescolars.

· Invertirem en la reforma de l’edifici on està ubicada la biblioteca Massagran.
· Oferirem una xarxa de trobades d’artistes de Salt i oferir espais per exposicions.
· Ampliarem els horaris en els espais d’estudi de les biblioteques durant les èpoques d’exàmens.
· Impulsarem una xarxa d’entitats i joves, per dinamitzar i obrir la participació del jovent de les 
activitats culturals i festives.

CIUTAT  D’OPORTUNITATS
Seguirem treballant per convertir Salt en una ciutat amb més activitat econòmica, de serveis 
públics i comercial, que faciliti la generació d’oportunitats laborals i que dinamitzi l’economia 
local, pensant tant en els nous àmbits de desenvolupament com en la revitalització i 
recuperació de l’activitat econòmica en sectors tradicionals del casc urbà.

· Seguirem treballant per acollir un equipament sociosanitari de primer nivell conjuntament amb les 
facultats de medicina i infermeria. 

· Treballarem per la implantació d’empreses i equipaments comercials en el Sector Sud.
· Promourem l’àrea metropolitana amb l’objectiu de potenciar  la prestació de serveis amb municipis 
veïns com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació de serveis públics 
municipals.

· Afavorirem el desenvolupament del Pla estratègic en economia social i solidària.
· Fomentarem el petit comerç potenciant els eixos comercials.
· Promourem les ajudes directes per potenciar el petit comerç (accions comunes, formació, etc...)
· Promourem residències d’estudiants.
· Ampliarem els espais de la Factoria Cultural Coma Cros.
· Activarem El Canal, la seva gestió i model de coresponsabilitat amb altres administracions, 
per aconseguir un equipament de referència a les comarques gironines en l’àmbit de les Arts 
Escèniques.
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· Donarem continuïtat al model d’Ateneu Popular de la Coma Cros com espai de trobada de les 
entitats i la ciutadania.

· Vincularem els esdeveniments esportius com a oportunitats de promoció de la ciutat. 
· Treballarem  per obtenir el reconeixement de Salt com a ciutat esportiva.
· Promourem un carnet jove municipal, per tal d’obtenir descomptes de comerços, ofertes i activitats.
· Potenciarem  les Fires arrelades i de nova creació com la Fira del Cistell , La Flor i el Planter, La 
Tèxtil i el Food Truck dins i fora del nostre municipi.

CIUTAT AMABLE
La nostra Vila ha de millorar els seus espais públics i de convivència, ha de permetre i facilitar 
la relació de les persones en equipaments públics adequats on es fomenti la cultura, l’esport i la 
convivència.
· Donarem continuïtat als Consells de Barri com a eina de comunicació i participació ciutadana.
· Millorarem la participació ciutadana a través de les noves tecnologies.
· Posarem en valor la diversitat cultural a través de l’educació, l’esport i el lleure.
· Incrementarem els recursos destinats als serveis d’atenció a les persones com educadors de carrer, 
agents cívics i agents de la policia local.

· Invertirem en la millora de places, carrers i parcs.
· Portarem la cultura a tothom, programant tot tipus d’espectacles a diferents places i carrers de tots 
els barris.

· Invertirem en millores en instal·lacions esportives.
· Treballarem per donar oferta de transport públic nocturn els caps de setmana.
· Continuarem implementant dispositius de seguretat (càmeres de videovigilància a l’espai públic, 
lectors de matricules i càmeres per a les comunitats de propietaris) que permetin una millor gestió 
de la seguretat a diferents espais del nostre municipi.

· Invertirem en la millora de la imatge exterior i l’entorn del Mercat de Salt.
· Establirem a través de les àrees de serveis a les persones, les estratègies bàsiques per a la reducció 
de la pobresa i les desigualtats socials.

· Invertirem en l’adquisició d’habitatge per destinar a polítiques de lloguer social i per joves.
· Equiparem el Parc Monar amb una zona de serveis que faciliti la programació d’activitats socials i 
lúdiques. 

· Treballarem i desenvoluparem pla especial de reforma interior (PERI) del barri vell i del veïnat de Salt.
· Seguirem promovent accions d’eliminació de barreres arquitectòniques.



eleccions municipals 2019

CIUTATS REPUBLICANES
Des de l’equip d’Esquerra Republicana de Catalunya de Salt, seguirem compromesos amb la 
construcció de la República Catalana, d’acord amb els principis dels municipis per la República.

LA REPÚBLICA DEL BÉ COMÚ
Volem construir una República per a tothom. No és possible fer un país nou i millor, amb més drets, 
més lliure, més net i més just, sense independència. En les actuals circumstàncies de confrontació 
amb un estat autoritari, necessitem que Esquerra Republicana de Catalunya sigui decisiva en totes 
les institucions. Una majoria sòlida i àmplia del municipalisme d’Esquerra Republicana de Catalunya 
és indispensable per articular una mobilització cívica i pacífica contra la repressió de l’Estat.

Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. Els ajuntaments republicans vam ser garants de la 
sobirania municipal que va permetre l’exercici del dret a vot de la ciutadania. Sempre, tant des del 
govern com des de l’oposició, els electes republicans han treballat de la mà de la ciutadania, al carrer 
i en tots els espais de diàleg que s’obrin per fer efectiva la República. Sempre ho hem fet sense 
partidismes, sense escatimar cap esforç i sense por a la pròpia integritat física. Aquell dia, fins i tot, 
interposant-nos davant dels atacs violents de les forces policials espanyoles. Les persones que 
treballem pels projectes d’Esquerra Republicana de Catalunya som les que fem que les coses passin. 

Aquell dia, amb la comunió de molta gent, ho vam tornar a fer.

La República és inevitable. Els nous governs municipals republicans seran un espai indispensable 
per fer-nos avançar cap al seu assoliment. Des d’un independentisme obert i inclusiu, els 
ajuntaments continuaran la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania catalana. Seran també 
governs diversos com la societat catalana que promouran el debat ciutadà sobre quin model de 
República volem. Només si som forts als ajuntaments assegurarem que es construeixi de baix a dalt.

FER REPÚBLICA DES DELS AJUNTAMENTS
Els municipis són una peça clau del país nou i millor, i són l’eina imprescindible per millorar la vida i 
el benestar de les persones de tots els pobles, viles i ciutats. El municipalisme republicà ha estat al 
costat de la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els drets polítics al vot, a 
la llibertat d’expressió i de manifestació i els drets d’associació i de participació, que han estat atacats 
per part de l’Estat espanyol.

El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la governança que comporta 
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construir governs participatius i col·laboratius que siguin també transparents, ètics i oberts, i 
que acostin la informació i les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A més, el diàleg constant 
i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments republicans i situen la 
ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les polítiques locals.

Els ajuntaments, com la institució principal de les administracions locals, han de ser reconeguts en 
l’àmbit institucional, reforçant la seva autonomia política i financera, i evitant tuteles innecessàries. 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya tenim el compromís de construir municipis que fan 
República dia a dia per donar resposta als reptes socials amb l’objectiu de millorar la política, enfortir 
la democràcia, crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes.

Els municipis han de ser un espai per guanyar complicitats i voluntats d’actuació comuna i fer 
impossibles els designis dels qui treballen per fracturar la nostra societat en blocs estancs. Les 
eleccions municipals són una oportunitat per reforçar el republicanisme i per posar en valor la 
importància del món local en l’estratègia de construcció i implementació de la República.

Esquerra Republicana de Catalunya està cridada a ser la ròtula de pactes municipals republicans 
atesa la capacitat d’interlocució amb les diferents formacions polítiques amb representació 
municipal. Aquesta mateixa articulació es donarà també en els diferents ens supramunicipals, 
consells comarcals i diputacions, que han de servir de motor i de corretja de transmissió de les 
preocupacions municipals. A l’Àrea Metropolitana de Girona, aplicant polítiques comunes en 
diferents àmbits i compartint una planificació conjunta d’àmbit metropolità.

LES POLÍTIQUES REPUBLICANES DES DELS AJUNTAMENTS
Des dels municipis, treballarem per la justícia social, la no discriminació per raó d’origen, ètnia, 
religió, gènere o orientació sexual, per la dinamització socioeconòmica responsable, per l’educació 
de ciutadans i ciutadanes lliures i per una gestió pública dels serveis que sigui responsable 
ambientalment.


