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EL NOSTRE MODEL DE CIUTAT DE FUTUR

1. UNA CIUTAT DE LES PERSONES

El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la
governança i això comporta 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.
SANITAT
1. Treballarem per canviar el model de gestió sanitària a Valls apostant per una
major optimització de recursos humans i materials, apropant la sanitat a les
persones i prioritzant l’atenció domiciliària. La prevenció de la malaltia i la
protecció i promoció de la salut seran els eixos principals d’aquest model en tots
els períodes de la vida de la persona.
2. Treballarem per fer un model de gestió del Pius Hospital incorporat a Cat Salut,
per tal que formi part del nou model sanitari del Camp de Tarragona, assegurant
que es facin les inversions necessàries per a modernitzar-ne els serveis.
3. Farem els passos necessaris per aconseguir la construcció d’un nou centre
sociosanitari fent efectiu el treball en xarxa d’atenció sanitària i serveis socials.

3

4. Farem un seguiment específic a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i
abandonament, i crearem l’oficina d’atenció a la gent gran i altres col·lectius
vulnerables que es nodrirà d’una borsa de voluntariat amb formació per
cobrir les necessitats més bàsiques, implementant un protocol específic.

EDUCACIÓ
1. Farem de Valls una ciutat educadora, aprofitant les nombroses possibilitats que
ens ofereix i que contribueixen a enriquir el projecte vital de les vallenques i
vallencs i focalitzarem els esforços en l’elaboració d’un Pla Educatiu de Ciutat
que garanteixi el dret a l’educació per a tothom i tingui en compte els principis
d’escolarització equilibrada, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.
2. Donarem suports específics a les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA)
dels centres de Valls perquè creiem en la necessitat d’atribuir a les famílies un
paper destacat en la millora del sistema educatiu.
3. Redissenyarem la funció i les activitats del Pla Educatiu d’Entorn adaptant-lo
a les necessitats reals de l’alumnat de Valls.
4. Municipalitzarem les llars d’infants Tabalets i Xiquets i Xiquetes i mantindrem
el projecte educatiu actual.
5. Vetllarem per l’ús preferent de la llengua catalana en tots els àmbits amb la
redacció d’un pla municipal de normalització lingüística que estableixi
objectius prioritaris i actuacions necessàries.
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6. Crearem sinergies amb els instituts vallencs per fomentar programes o cicles
formatius que donin continuïtat a l’itinerari formatiu de joves amb
discapacitat per tal que no s’introdueixin tan aviat al món laboral.
7. Potenciarem la formació professional dual per fomentar la inserció laboral dels
joves al polígon industrial del Camp de Valls.
8. Redactarem una nova ordenança de civisme per aconseguir una ciutat més
endreçada i neta.
9. Buscarem un nou emplaçament per a l’Escola Municipal de Música Robert
Gerhard.

IGUALTAT
1. Hem de ser conscients, com a societat, que hem de caminar cap a la igualtat

d’oportunitats. Homes i dones hem de tenir les mateixes oportunitats i intentar
reduir la bretxa salarial entre els uns i les altres. Garantir la paritat i l’accés de
les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisions.
2. Redactarem un manual de gènere perquè s’inclogui en el Pla d’Acollida de nous
treballadors de l’Ajuntament de Valls.
3. Renovarem el funcionament i estructura del Consell de Dones, per a fer-lo
més efectiu
4. Treballarem per l’ampliació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
com a mesura per combatre la precarització i la pobresa femenines.
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5. Crearem el distintiu “Escoles igualitàries” als centres d’educació primària de
Valls.
6. Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista
perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir
la violència masclista entre el col·lectiu més jove.
7. Posarem en marxa el Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual (PADS).
8. Estendrem el protocol "La festa en pau" a tots els actes festius de la ciutat.
9. Desplegarem a Valls la Llei 11/2014 de 10 d'octubre per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres i intersexuals i per eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia realitzant una diagnosi de polítiques públiques
municipals LGBTI i redactarem i desenvoluparem del Pla LGBTI municipal.

NOVA CIUTADANIA
1. Treballarem en coordinació amb la Generalitat per atendre els adolescents
migrants sense referents familiars que cada dia arriben a Catalunya proporcionant
les eines per facilitar-los la inserció.
2. Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones
empadronades presidides per l’alcaldessa o alcalde, participades per les
persones responsables dels serveis públics i les entitats principals del municipi.
3. Implementarem una xarxa d’acollida participada per a aquells serveis públics i
entitats que puguin donar continuïtat a les accions més enllà del servei de primera
acollida en àmbits com l’alfabetització, l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral
i la participació cívica, entre d’altres.
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4. Estendrem les actuacions d’acollida, especialment les lingüístiques, a totes les
persones immigrades que en el moment de l’arribada no les van rebre.
5. Facilitarem la implicació de la nova ciutadania en els canals de participació
ciutadana: òrgans de participació i mitjans de comunicació, entre d’altres, amb
accions d’acollida o mentoria per reforçar les actuacions d’acollida.
6. Durem a terme programes específics per a la inserció laboral de les persones
reagrupades, en especial, de les dones.

GENT GRAN
1. Desplegarem un pla integral per a gent gran definint polítiques d’envelliment
actiu que sensibilitzin i dinamitzin activitats físiques, de salut, de lleure, socials,
culturals i esportives.
2. Posarem els recursos necessaris per a tirar endavant la reconstrucció de Ca
Xapes, com a espai de dinamització del col·lectiu de jubilats.
3. Augmentarem les places públiques de centre de dia per tal de reduir-ne les
llistes d’espera.
4. Hem d’aconseguir que la gent gran disposi de prou recursos per mantenir la seva
autonomia i arribar a la vellesa activa, potenciant altres models residencials
que ofereixen habitatges amb serveis a demanda (neteja, cuina, sanitari) per a
les persones amb més dificultats i que permeten anar modulant el nivell
d’autonomia.
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JOVENT
1. Proporcionarem ajudes per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves i els
mecanismes per obtenir-les.
2. Reforçarem els plans locals d’ocupació, donant prioritat a joves de la ciutat i/o
comarca.
3. Continuarem potenciant polítiques de descompte o tarifes preferents per a
joves en esdeveniments culturals, esportius i d’oci.
4. Promourem un model d’oci alternatiu que fomenti la salut i nous hàbits de
consum.
5. Promourem el transport públic diürn i nocturn ampliant horaris i connexions tant
de la xarxa ferroviària com per carretera.
6. Afavorirem l’acompanyament del jovent en la cerca de feina, mitjançant eines
disponibles: oficines joves, punts d’informació juvenil i plans d’ocupació. Per
reforçar l’orientació professional, introduirem aquest acompanyament als centres
educatius, d’acord amb el consell escolar municipal.
7. Potenciarem el Consell Local de Joventut (CLJ), donant-li les funcions
necessàries per a la defensa dels interessos de les persones joves.
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2. UNA CIUTAT PER A TREBALLAR

La societat vallenca s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, en què
tots els ciutadans i ciutadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna
i amb capacitat de participació social. El nou país s’ha de sustentar sobre
una societat diversa, plural, heterogènia i al mateix temps cohesionada, i
ningú no n’ha de quedar exclòs per raons econòmiques, socials, de gènere,
d’origen, etc.
En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats
socials, per la qual cosa les persones riques cada cop ho són més i les
persones més vulnerables cada vegada estan en una situació més propera
a la pobresa o al llindar. Per tant, cal combatre les bosses de pobresa que
hi ha a Valls, i hem d’implementar mesures que evitin que les persones que
estan en risc d’exclusió social caiguin en la pobresa estructural.
L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i
deure al treball, digne i de qualitat, en especial les persones amb més
dificultats per trobar feina. El comerç de proximitat i la responsabilitat social
de les empreses centren també l’atenció del nostre ajuntament.

EMPRESA, INDÚSTRIA I TREBALL
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1. Des d’ERC i Compromís per Valls treballarem per rebaixar les llistes de
desocupació. Tot i que les xifres s’han reduït, cal que disminueixin encara més,
sobretot entre els més joves i les persones majors de 45 anys, especialment les
dones. Per tant, caldrà conèixer les competències de les persones aturades amb
l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat i procurar l’encaix amb les necessitats de les
empreses.
2. Detectarem les necessitats formatives de les persones i les empreses per
millorar l’ocupabilitat en el nostre territori elaborant programes conjunts.
3. Activarem la marca Camp de Valls, establint sinergies amb altres polígons de la
comarca per potenciar l’ocupació.
4. Elaborarem un pla de polígon que en respecti la sostenibilitat energètica, el
manteniment, la seguretat i la mobilitat.
5. Seguirem invertint anualment en el polígon, en manteniment de carrers,
enllumenat, neteja i serveis.
6. Incentivarem la inserció al mercat laboral dels col·lectius més vulnerables i
les dones. El 2021 s’ha de licitar de nou el servei de neteja i jardineria. ERC i
Compromís per Valls proposen la contractació d’una empresa que ocupi
persones amb risc d’exclusió social. Proposem convertir aquest servei en una
eina d’inserció laboral de la nostra ciutat.
7. Apostarem per mesures que fomentin el treball per a joves, amb sous dignes, i
que a la vegada serveixin per adquirir experiència i com a font d’aprenentatge per
combatre l’alt índex d’atur juvenil actual.
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8. Aplicarem incentius fiscals als autònoms i empreses de nova creació amb
l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic
de proximitat.
9. Redactarem convenis de cessió de propietaris de locals buits perquè
l’Ajuntament els rehabiliti i els pugui cedir a joves, dones o desocupats majors de
45 anys que vulguin implantar una empresa a un preu de lloguer raonable.
10. Assessorarem les empreses del municipi que vulguin remasteritzar el seu
negoci que inclogui aparadorisme, revisió de la comptabilitat, introducció de noves
dinàmiques, diversificació del negoci, a canvi d’introduir la clàusula de
responsabilitat social en tots els negocis de Valls.
11. Signarem convenis amb empreses vallenques per a oferir llocs de treball
singular per al jovent vallenc amb discapacitat.

COMERÇ I CONSUM
1. Treballarem colze a colze amb el comerç local a fi de vertebrar tot l’eix
comercial. Hem d’aconseguir que comprar a Valls sigui atractiu.
2. Fomentarem la creació de comerç en aquells carrers on hi hagi locals buits a
través de la bonificació en el lloguer d’aquests locals.
3. Establirem el Pla de Comerç, amb ajuts per renovar aparadors i millorar la
il·luminació de façanes i pactar horaris més oberts el cap de setmana per permetre
a la ciutadania adquirir nous costums de compra. Defensem un model de comerç
urbà que vertebri i cohesioni socialment els barris. Hem d’incidir especialment en
l’entorn del Museu Casteller.
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4. Vincularem la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos
comercials.
5. Estimularem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de
temporada, de manera que les persones consumidores relacionin l’origen del
producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza.
6. Promourem la creació d’un servei de compra a distància i repartiment a domicili
pels comerços de la ciutat i els mercats.
7. Millorarem l’ordenança de via pública per fomentar les terrasses i els espais de
restauració al carrer.
8. Fomentarem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en
la retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor
afegit a la qualitat del servei.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
1. Millorarem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per adaptar-la a l’administració
electrònica, alhora que es potenciarà l’atenció individualitzada.
2. Facilitarem els tràmits amb l’Administració perquè siguin més àgils.
3. Millorarem els canals de comunicació dels ciutadans amb l’Administració
local, fent que la transparència, la participació

i la proximitat siguin eixos

fonamentals en la política municipal.
4. Millorarem la gestió interna i l’organització de l’Ajuntament per ser més eficients i
donar resposta als ciutadans amb la màxima celeritat. Posarem en marxa
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indicadors de qualitat per valorar la feina de l’Ajuntament i potenciar la millora
contínua.
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3. UNA CIUTAT PER A VIURE-HI

La implementació d’un model territorial més equilibrat farà que Valls sigui
més habitable, que tingui més bona relació amb l’entorn. Volem una ciutat
ben connectada, amb transports públics eficients i amb infraestructures al
servei de l’economia productiva sostenible, verda i circular. Un Valls, on
tothom pugui viure amb benestar i tingui l’oportunitat d’accedir a un habitatge
digne a preus raonables.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per Valls defensem
un urbanisme subjecte a control democràtic, de fort contingut social que
validi

cada

proposta

desenvolupament

a

l’interès

urbanístic

general

sostenible.

sota

Són

el

moltes

paradigma
les

del

previsions

normatives que permeten un apoderament ciutadà real en la presa de
decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al servei de la
transparència.
Per tant, les decisions en aquest sentit cal que es prenguin amb la
participació de tots els actors en la seva condició de ciutadania, persones
interessades qualificades (propietaris i propietàries) i la resta de poders
públics.
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URBANISME I HABITATGE
1. Apostarem per un urbanisme sostenible que promogui la rehabilitació
d’habitatges buits i la nova construcció en zones ja construïdes per posar-los al
servei de la ciutadania, en especial als segments de població amb dificultats,
mitjançant la rehabilitació o procurant que promocions privades sense vendre
passin a règim de lloguer preferentment protegit. La renovació i la reutilització
d’estructures urbanes ja existents ens permetrà endreçar i millorar espais que ja
tenim.
2. Potenciarem les línies de subvenció a la rehabilitació d’habitatges i a la subvenció
de lloguers.
3. Crearem un servei d’intermediació d’habitatge per detectar els habitatges buits,
per promoure actuacions de rehabilitació per part de propietaris i promotors a les
zones més degradades.
4. Potenciarem nous models de promoció d’habitatge perquè el jovent no hagi de
marxar: mixta amb participació pública i habitatge cooperatiu.
5. Per tal de garantir el dret a l’habitatge, posarem les eines necessàries per fer-ho
realitat. Cal posar limitacions al preu del lloguer per acabar amb els
especuladors d’habitatge.
6. Pensarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, evitant entorns que
provoquin inseguretat i garantint una correcta il·luminació i visibilitat (aparcament
Barri Antic). Per tant, incidirem molt especialment en la seguretat ciutadana per
garantir la tranquil·litat de tots els vallencs i vallenques.
7. Treballarem amb planificació a llarg termini el Pla de Carrers per garantir el
manteniment de carrers, places i zones enjardinades, clavegueram, enllumenat,
pavimentació i accessibilitat, per la qual cosa primer auditarem l’espai per
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conèixer-ne l’estat; en segon lloc definirem i consensuarem prioritats; en tercer
lloc planificarem actuacions i inversions, i per finalitzar pressupostarem les
actuacions any rere any fins a finalitzar l’execució de tot el Pla de Carrers.

MEDI AMBIENT
1. Redactarem un pla de manteniment d’edificis municipals i hi instal·larem
plaques solars a les teulades que permetran reduir el cost energètic.
2. Replantejarem el servei de neteja i de recollida d’escombraries, actuacions
lligades directament a campanyes de sensibilització ciutadana per millorar el
reciclatge amb incentius per als ciutadans que ho facin més bé.
3. Desenvoluparem el Pla de Torrents, fent-lo accessible a la ciutadania amb circuits
de salut segurs per a la pràctica d’esports o el passeig.
4. Treballarem per a reduir el trànsit rodat a la ciutat, desenvolupant accions com
la implementació del carril bici.
5. Posarem en marxa el Comitè Ambiental Municipal, que millorarà la coordinació
de les Escoles Verdes de la nostra ciutat.
6. Elaborarem un pla de parcs, places i jardins per embellir la ciutat, sobretot amb
actuacions als barris.
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MOBILITAT
1. Respecte a la xarxa ciclable urbana de Valls, ampliarem les zones de trànsit
pacificat segons PMU: primera fase, carril bici, eix transversal: pressupostos
participatius 2019; segona fase, carril bici, eix polígon i ramals de la primera fase.
2. Ampliarem la xarxa d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics amb tres
punts més de recàrrega semiràpida per cobrir tota la ciutat; un punt de recàrrega
ràpida al polígon industrial, i una estació de recàrrega per a bicicletes elèctriques
al voltant del Museu Casteller.
3. Ampliarem la regulació horària del trànsit al barri antic per millorar la conversió
en zona de vianants dels carrers Major i Peixateria i la plaça de l’Oli amb tecnologia
de lectura de matrícules.
4. Continuarem les accions per promoure i fomentar una mobilitat més sostenible
i eficient, prioritzant vianants i bicicletes, un treball conjunt amb els centres
docents.
5. Farem més sostenible la flota de vehicles de l’Administració local perquè la
substituirem progressivament per vehicles elèctrics.
6. Continuarem ampliant l’oferta d’aparcament gratuït de gran superfície: molls
de l’estació 2, Barri Antic i zona adjacent a la Creu Roja.

TURISME I OCI
1. Amb l’obertura del Museu Casteller de Catalunya el paradigma del turisme, del
comerç i de la mobilitat a la ciutat canvia, per la qual cosa caldrà crear una
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estratègia que conjumini aquests elements. Els esdeveniments al carrer i a
l’entorn del Barri Antic poden ser elements dinamitzadors d’altres aspectes (forns,
pastisseries, comerços, terrasses de bars, restauració, etc.), que han d’estar
planificats amb sentit.

2. Fomentarem, amb una línia de subvencions, l’establiment d’empreses d’oci
nocturn per a joves i persones de mitjana edat, que alhora poden generar altres
dinàmiques comercials, de restauració, etc., perquè poden ser un pol d’atracció
per a gent de la comarca.
3. Mantindrem els esdeveniments gastronòmics per establir canals de
comercialització dels productes de la terra i perquè generen activitat al carrer i,
de retruc, als establiments de la zona. Activitats promocionals al carrer es tradueix
en projecció de la ciutat.

4. Mantindrem els mercats i les fires dins l’oferta turística del municipi. Els
mercats i les fires actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat i
de qualitat.
5. Promourem la creació de més oferta hotelera a fi d’afavorir-ne la pernoctació a
la ciutat.

6. Crearem paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït
als equipaments culturals locals, que continguin especialment productes de
quilòmetre zero. Difondrem aquests paquets mitjançant el portal web municipal i el
portal de turisme de la Generalitat. Els oferirem a les agències de viatge,
especialment dels països de la Unió Europea i de les potències emergents.
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CULTURA
1. L’oferta d’oci i cultura ha de estar a l’abast de tothom amb espectacles que es
despleguin al carrer.
2. Fomentarem la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè les
diferents àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives entre
si i en la seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania. Recuperarem la
coordinadora de festes i revitalitzarem la Xarxa de cultura.
3. Reforçarem el teixit associatiu. Ajudarem i impulsarem les associacions i entitats
ciutadanes com a instruments de participació i organització de la ciutadania i en
promourem les activitats (cal dissenyar circuits de teatre i de música i
potenciar l’art).
4. Crearem nous espais: Narcís Oller, Robert Gerhard i la Casa de la Festa.
5. Portarem la cultura a les escoles amb projectes encaminats a conèixer el
patrimoni cultural local i la creativitat entre els escolars.
6. Reformarem i ampliarem el Museu de Valls perquè esdevingui el motor del
patrimoni cultural i artístic de la ciutat.
7. Farem del Museu Casteller un motor d’atracció cultural i turístic que propiciï
dinàmiques de ciutat noves i amb emprenedoria.
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PATRIMONI
1. Prioritzarem la recuperació d’edificis patrimonials a l’hora de planificar futurs
equipaments de ciutat.
2. Potenciarem les visites i rutes guiades posant en valor els elements patrimonials
vallencs.
3. Potenciarem la Comissió de Patrimoni

com a garantia de preservació:

senyalització adequada, protecció, recerca i divulgació.
4. Continuarem el procés de recuperació de les muralles.

ESPORTS
1. Dissenyarem un parc de salut per practicar esport a l’aire lliure, projecte que
enllaça amb la voluntat de recuperar zones verdes, com l’entorn dels
torrents.
2. Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives escolars a les entitats i la
ciutadania: patis oberts. Aquesta obertura d’instal·lacions facilita l’accés a la
població infantil dels barris perquè pugui dur a terme activitat física i esportiva en
espais condicionats per a aquest ús, donant suport i recursos a l’esport base.
3. Dissenyarem un pla de manteniment d’instal·lacions esportives i abordarem
de forma urgent la reforma i millora de la pista coberta del Vilar.
4. Mantindrem la promoció d'activitats físiques i esportives, com caminades o
bicicletades populars...
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5. Es dotarà el Patronat Municipal d’Esports de més recursos perquè potenciï els
esports minoritaris i l’esport femení.
6. Donarem suport als clubs esportius de la ciutat i establirem sinergies amb ells
per fomentar la pràctica esportiva d’infants i joves.

PARTICIPACIÓ
1. Elaborarem el Pla de participació, desplegant el Reglament de Participació.
2. Millorarem els pressupostos participatius: més difusió i més pedagogia.
3. Reformularem els organismes de participació de la ciutat.
4. Elaborarem un pla estratègic a través de debats ciutadans sobre l'espai públic
(per identificar els reptes i oportunitats de futur de Valls).

SEGURETAT
1. Treballarem per fer realitat la nova seu de la Policia Local en un altre emplaçament.
2. Incrementarem la dedicació de patrulles de la Policia Local
nocturn com diürn.
.
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tant en horari

PICAMOIXONS
Treballarem conjuntament amb els seus veïns i veïnes per dotar l’Entitat Municipal
Descentralitzada

(EMD)

dels

desenvolupament i autogestió.
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recursos

i

inversions

necessaris

per

al

seu

4. UNA CIUTAT QUE SEDUEIXI

Volem un Valls que sedueixi, engresqui i convidi a quedar-s’hi. Per això
apuntalarem quatre pilars: urbanisme i via pública, comerç, turisme i oci i
cultura i esports.
Cal activar la participació ciutadana perquè els vallencs i vallenques
s’impliquin, cada vegada més, en la presa de decisions que els afecta. Per
aconseguir-ho, cal una comunicació més efectiva amb la ciutadania,
mantenir reunions periòdiques amb els barris, les entitats, els consells
escolars, i fer el cafè amb l’alcalde. Els regidors i l’alcalde d’ERC i
Compromís per Valls són propers a la ciutadania i se l’escolten. La posada
en marxa dels Pressupostos Participatius n’és un bon exemple i en farem
més pedagogia.
Els carrers endreçats i nets, com a espais atractius, són una demanda del
sector comercial de la ciutat que compartim tots els vallencs i vallenques.
Uns itineraris segurs, ben adaptats, nets, il·luminats, convidaran a passejar
i a comprar als comerços de la ciutat. Cal redefinir el servei de transport
urbà com un servei que facilita la mobilitat de les persones més vulnerables,
amb autobusos adaptats i tenint sempre en compte les necessitats de la
població.
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És indispensable generar dinàmiques de ciutat activa, en la qual ens agradi
passar una bona estona perquè s’hi fan coses.
Pel que fa la convivència veïnal, és important redactar una ordenança de
civisme que inclogui el projecte de mediador de barri que, juntament amb la
Federació de Veïns, en canalitzi les necessitats.
Cal planificar una ciutat atractiva a llarg termini tenint en compte tots els
agents implicats, la ciutadania i les administracions, en especial la local.
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