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CONVIVÈNCIA:
A Olivella, el més important són les persones que hi viuen, i la
seva qualitat de vida. En un entorn privilegiat, envoltat de
natura i amb una ubicació propera a les capitals de comarca i
també de la província de Barcelona, Olivella esdevé un poble
estratègicament ideal per dur una vida de qualitat.
Malgrat la mancança d’estructures bàsiques de sanejament i
de transport públic, Olivella disposa de punts molt positius que
la fan atractiva per habitar, visitar, fer esport... Cal però,
potenciar i fomentar aquests punts i crear-ne de nous per
atraure també el turisme, el comerç, i tot allò que faci
d’Olivella, un poble de referència.

Ordenances municipals:
Un dels punts que creiem que cal corregir, és el compliment
de les ordenances per tal de garantir una bona convivència,
amb civisme i respecte, als veïns i veïnes i a l’entorn. Volem
que els nostres carrers siguin segurs, nets, ben enllumenats,
correctament asfaltats i indicats.
Per això creiem convenient apropar a tothom les ordenances
existents, i aprovar-ne de noves si escau, per a tenir-ne tots
coneixement de les pràctiques que s’han de dur a terme per
no caure en incompliments. Les ordenances municipals són
una bona eina per organitzar i regular la nostra convivència.
Acomplir-les és tasca de tots.

Els agents municipals d’Olivella vetllen a diari per detectar fets
que no s’adeqüen a les normes establertes i és la seva funció
dirigir els comportaments erronis per a garantir la seguretat i
els drets de totes les veïnes i veïns. Compten amb el nostre
recolzament per a emprar els protocols d’actuació quan
esdevinguin aquests fets. Davant el règim sancionador, volem
primer donar l’opció d’advertiment, que impliqui la coneixença
d’allò que no és correcte per a poder corregir la pràctica.
Només en cas de reincidència en l’incompliment de la
normativa advertida, comportarà l’aplicació de la sanció
determinada en cada cas. Per això s’engegarà una secció de
Gestió d’Expedients, que asseguri la correcta execució de les
sancions.

Feminisme i equitat:
Esquerra Republicana de Catalunya, fonamenta els seus
ideals en la igualtat de totes les persones, sense distinció de
gènere. Per això cal vetllar per fer efectius els drets de les
dones en igualtat de condicions en tots els àmbits, i evitar
qualsevol discriminació per raó de gènere.
En el món laboral les dones continuen sent discriminades. La
bretxa salarial entre dones i homes segueix essent del voltant
del 25%. Sociològicament a les dones se les assigna la cura
d’infants, de gent gran i dependents, les tasques domèstiques.
Aquestes càrregues perjudiquen l’accés a llocs de treballs,
llocs de direcció, i a la vida política.

Esquerra Republicana de Catalunya, fomenta la paritat en les
tasques, tant laborals com domèstiques. Presenta una llista
que alterna home i dona per una paritat més efectiva.
També la dona és víctima d’una major violència. El
maltractament per part de la parella, les violacions i abusos,
l’assetjament, són lacres socials que cal remetre. L’educació
en la igualtat és fonamental per a trencar antigues creences
masclistes que creuen en la superioritat d’un ésser humà
sobre altre per raó de sexe.
Volem promoure sessions informatives a càrrec de diferents
professionals que ens apropin als principis d’equitat i de
respecte entre dones i homes.
Es revisaran les ordenances municipals i el Reglament
d’Ordenació Municipal d’acord amb la Llei 17/2015 per tal de
garantir la igualtat efectiva en tots els òrgans municipals i
aquells en els quals l’Ajuntament participi.

Gent gran:
Els nostres grans són la nostra història en vida, la veu de
l’experiència, els treballadors i treballadores que ens van obrir
el camí per arribar on som ara. Mereixen el nostre
reconeixement i agraïment, i sobretot la nostra atenció.
El casal d’avis és el punt de trobada d’aquells que busquen
una activitat adreçada al sector de la tercera edat. Cal tenir un

ventall d’opcions que els permetin participar en tasques que
mantinguin el seu estat físic i mental actiu. Que mitjançant l’oci
puguin ser productius aportant manualitats i peces tèxtils, que
podran oferir en paradetes de mercats i festes majors
d’Olivella, els quals recursos es reinvertiran en el propi casal.
També volem apropar l’actualitat amb xerrades informatives i
formatives de temes que siguin del seu interès (dietètica,
telefonia mòbil, xarxes socials, seguretat...).
Altre aspecte que hem de tenir molt present és que en
ocasions, les persones grans són víctimes de l’oblit i del
descuit. Sovint pensem que ho poden fer tot, com sempre han
estat fent. Però la realitat és que la tercera edat presenta, de
vegades, una dependència difícil de detectar. Anar a un
especialista, a fer la compra, o preparar un dinar, són tasques
que es poden complicar amb l’edat. Volem formar un equip
d’assistència social, que contacti de forma habitual amb els
nostres avis per si els cal algun tipus d’ajut. Contactarem amb
organitzacions de voluntaris que ens aportin idees per
fomentar l’ajut i puguem implementar un sistema de detecció
d’abandonament i de cerca de solucions.

Infants i joventut:
Els infants són la garantia de la vida dels pobles i la
sostenibilitat del nostre sistema social, cultural i econòmic. Cal
convertir els nostres municipis en espais en els quals els
pares i mares puguin gaudir d’una vida social corresponsable.
Cal doncs pensar en horaris de les activitats públiques que

convidin a la participació igualitària de dones i homes, espais
de jocs per als infants en la via pública i els espais públics,
transports municipals que pensin en persones de totes les
edats i amb tota mena de condicions: del cotxet infantil al
caminador o cadira de rodes. Cal pensar i visibilitzar tota
mena de famílies i que els nostres municipis siguin llocs on
viure a totes les edats de la vida de manera agradable i en
condicions d’igualtat.
Les i els joves d’Olivella han de trobar al poble, possibilitats
d’oci i d’inserció al món laboral. Recuperant els locals
municipals, podrem oferir espais on desenvolupar activitats,
coordinant i organitzant-les amb pròpia iniciativa.

URBANISME I SEGURETAT:
Escombraries i deixalleria:
En determinades ocasions s’ha comprovat que en els punts
de recollida les escombraries són fora dels contenidors, bé per
manca de capacitat, bé per descuit en deixar-les. A banda de
l’aspecte, això pot comportar problemes de salubritat, atracció
d’animals, contaminació de l’entorn, complicacions per al
buidat de contenidors i inclús accidents.
Per tal d’evitar que la brossa resti fora dels recipients indicats,
cal fer un estudi per analitzar si calen més contenidors, o més
dies de recollida, o afegir nous punts de contenidors.

Cal fomentar el reciclatge amb noves campanyes que ajudin a
conèixer millor la funció de cada recipient i els avantatges que
comporta, tant pel municipi com per al medi ambient. Cal
potenciar una consciència més ecològica per dirigir l’esforç de
totes i tots a la construcció d’un futur més net, que respecti al
medi i contraresti el canvi climàtic que està patint el nostre
planeta. Cada acció que realitzem des del nostre poble,
contribuirà al benestar global, i servirà d’exemple als nostres
fills i filles que creixeran en la cultura d’aprofitament correcte
dels recursos.
La deixalleria és una estructura que beneficia el poble amb la
recollida de mobles vells, electrodomèstics, ferralla, piles, olis i
tota una gran gamma de residus, i s’encarrega de la seva
selecció i destinació definitiva. A més a més, compta amb un
servei de recollida a domicili de forma gratuïta, contactant
prèviament amb els responsables a l’Ajuntament. Aprofitar
aquests serveis contribueix positivament al manteniment
correcte dels nostres carrers lliures d’andròmines. Reforçar les
seves funcions comportarà una Olivella més neta i
organitzada.
Altre objectiu d’Esquerra Republicana de Catalunya a Olivella,
serà fomentar la reducció en l’ús de plàstics, per a poder ser
el primer municipi lliure de plàstics.

Carrers i accessos:
Les entrades al municipi, a les urbanitzacions i al casc antic,
han de convidar als visitants a entrar-hi. Han d’estar polides i
ben senyalitzades. Els passos elevats que obliguin a reduir la

velocitat, han de ser fixos, amb material d’obra i pas de
vianants, i cal substituir els que siguin amb peces ancorades.
La bona il·luminació és també un aspecte a tenir present, no
solament en aquestes zones d’entrada, sinó en totes les vies
de circulació internes (carrers). En molts sectors, la llum és
escassa i pot resultar un perill en no tenir una bona
visualització. La incorporació de més punts de llum donaran, a
més a més, una major seguretat, tant als vianants com als
habitants de les cases. Per tenir més llum amb un cost menor,
hem previst incloure detectors de moviment per anar obrint i
tancant llums, a mida que s’acosti o s’allunyi el vianant, tot
deixant uns punts sempre fixos. També s’hauria de plantejar
un canvi de bombetes a leds que tinguin un baix consum. Dins
del marc de la sostenibilitat, es farà un estudi de costos
d’afegir a l’enllumenat un sistema de plaques solars que pugui
autobastir-se amb energia renovable.
Els clots que sovint trobem als nostres carrers necessiten
alguna cosa més que curar-se amb pedaços periòdics. És
normal que vivint envoltats d’arbres, aquests creixin estenent
les seves arrels i esquerdant els paviments. Cal trobar
solucions fixes que permetin una llarga duració a
l’arranjament.
Per tal de millorar la seguretat als carrers i acabar amb
comportaments incívics, instal·larem càmeres de control en
punts estratègics. En paral·lel, crearem un departament de
Gestió d’Expedients, que asseguri el correcte processament
d’avisos i sancions. El pressupost que generi aquest
departament, servirà per a complementar el dels agents.

Foses sèptiques:
Les darreres gestions que s’ha fet del POUM, permeten
mantenir, pel moment, la gestió d’aigües residuals de manera
individual pels habitatges que ja estan construïts i acabats. Tot
i així cal prevenir abocaments, accidentals o provocats
indegudament, tant a la via pública com a zona verda.
Conscienciar de la importància dels bons usos per a una bona
convivència i respecte del medi ambient és feina de tots i
totes. La contaminació del sòl, no solament perjudica els
residents propers, sinó a tota la comunitat, qui haurà d’afrontar
grans costos de neteja de descontaminació, si donat el cas,
les institucions públiques detecten aquesta necessitat.
Per a noves construccions s’haurà d’acomplir la normativa de
control que es determini per al tractament d’aquestes aigües
residuals.

Locals municipals:
L’Ajuntament té la potestat sobre diversos locals d’ús públic.
N’ha de garantir el correcte ús, així com el seu manteniment
per a assegurar les activitats que s’hi realitzin.
Alguns d’aquests locals estan molt deteriorats i el seu ús
queda limitat o pràcticament anul.lat.

Condicionarem els locals existents i estudiarem la creació de
nous, si hi ha mancança, i els posarem a disposició dels veïns
i veïnes, per a un ús coordinat de les instal.lacions.

EDUCACIÓ I CULTURA:
L’educació és la transmissió de coneixements, experiències i
tradicions a través de les generacions. Els valors cívics, la
cultura, l’art, la llengua, les creences religioses, la investigació,
les noves tecnologies i avenços, tot es comparteix dins un
conjunt de persones que conviuen, és a dir, dins la societat.
Compartir, conèixer i respectar els diferents aspectes de les
diverses cultures, permet créixer i enriquir el poble que
aconsegueix l’equilibri i la bona harmonia en la diversitat.
Volem aprofundir en l’intercanvi cultural per tal que ens ajudi a
conèixer, entendre i respectar els costums i orígens que la
gent que conforma Olivella.
Per això programarem trobades de les colles i associacions
que ens mostrin les seves activitats, donant-les a conèixer per
obrir les portes a més participants. Convidarem d’altres de
fora del poble per a tenir una major gamma d’aquestes
mostres.
Escoltarem les seves peticions per tal de donar-les l’impuls
que des de l’Ajuntament es pugui oferir per a que puguin
desenvolupar les seves activitats amb major facilitat.

ESPORT, OCI I TURISME:
Rutes:
Gràcies a l’entorn ple de natura que gaudim, els nostres
voltants són atractius per als esports a l’aire lliure. Ciclistes,
runners, excursionistes... molta gent s’acosta a les nostres
carreteres i camins rurals per a la pràctica d’esports. Volem
donar a conèixer les nostres rutes i fer-les més atractives amb
major senyalització, documentació i punts de descans i
bastiment d’aigua potable.
Aprofitarem la benvinguda per a donar informació de
restaurants i comerços locals i oferir als visitants una àmplia
informació d’horaris i serveis.

Instal.lacions esportives:
Tenim un camp de futbol amb instal.lacions complementàries
del que volem treure un major rendiment. Promoure l’esport al
poble serà prioritari. També oferirem el lloguer de les
instal.lacions per a activitats externes del poble. Els ingressos
que es puguin obtenir contribuiran al manteniment i millora de
les pròpies instal.lacions.
La piscina municipal, amb un ús limitat l’any, necessita un fort
manteniment per a donar un bon servei, amb les instal.lacions
en ple funcionament, les zones d’esbarjo segures i oferir un
servei de bar i menjador. Cuidant i potenciant l’afluència de

visitants aconseguirem que els mitjans dedicats siguin
emprats en benefici de totes i tots.

Espai polivalent:
Volem disposar d’un espai ample amb sostre per destinar-lo a
un espai polivalent de multiservei: esports, exposicions, fires,
festes i altres actes. Creiem que una inversió en un actiu fix
reduirà el cost que habitualment es fa amb la instal.lació
temporal de carpes, podent destinar aquest estalvi a la
col.locació i manteniment d’aquest cobert. Per altra banda, es
disposarà d’un nou espai, disponible durant tot l’any, en profit
també de les colles i associacions d’Olivella.

Anella Verda:
Els consellers d’Esquerra Republicana de Catalunya al
Consell Comarcal del Garraf, vam debatre sobre la necessitat
de posar en valor els potencials que tenim a la nostra comarca
i la necessitat d'una política comuna entre els diferents
ajuntaments. Vam reivindicar l'Anella Verda que ens defineix
com a comarca i que està delimitada pels parcs naturals del
Garraf, d'Olèrdola i del Foix (enllaçant el pantà amb la
desembocadura).
Entenem que això afavorirà els municipis petits i també ens
enriquirà apostant per una comarca més sostenible, on el
medi ambient tingui un valor imprescindible a l'hora de
presentar-nos. Això potencia un turisme rural i més sostenible
i poder afavorir petits hotels, càmpings i/o habitatges d'ús

turístic en entorns més rurals i forestals. I als municipis de la
costa, que ja tenen equipaments turístics, els donem una altra
activitat per poder oferir.
Creiem que l'entorn natural s’ha de promoure i connectar-lo
entre municipis i comarques, incentivant les excursions a peu i
en bicicleta, protegint els elements de pedra seca i
cohesionant-nos com a comarca. El projecte del Camí
Ramader de marina que ens uneix amb el Pirineu és una bona
oportunitat per connectar-nos entre nosaltres i connectar-nos
amb la resta del país.
Per això inclourem Olivella en el pla comarcal de l’Anella
Verda, per potenciar les opcions de turisme i ser un referent
en el respecte al medi ambient i sostenibilitat.

ERC Olivella
olivella@esquerra.cat
http://esquerra.cat/olivella
Facebook i Twitter ERC Olivella

