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volem fer més
per Blanes
per la seva gent
pel futur

E L  N O S T R E  P R O G R A M A

Blanencs i blanenques

Us presentem la versió reduïda del nostre programa 

electoral. En aquestes pàgines podreu llegir els punts 

principals que volem desenvolupar i les línies estratègi-

ques claus per millorar Blanes. 

El potencial de recursos naturals, culturals, esportius, 

geoestratègics i de desenvolupament econòmic i social 

de Blanes és enorme i cal fer un esforç important per 

aconseguir que esdevinguin una veritable font de 

riquesa i de benestar per a la nostra gent.  

A més, l’atenc ió a les persones i les seves necessitats 

fonamentals a nivell educatiu, cultural, de serveis de 

suport i assistencial és una prioritat ineludible que 

volem atendre des de la màxima responsabilitat.  

Finalment, estem convençuts que la millora de la 

qualitat democràtica s’ha de fonamentar en dos pilars 

essencials: la participació ciutadana i la transparència. 

Volem donar veu a la ciutadania, a les entitats i 

associacions en la definició de l’acció de govern i 

garantir la màxima transparència amb tot el que el 

govern executa. Per això, ens comprometem amb una 

nova forma de governar des de la proximitat, la 

participació de la ciutadania en la presa de decisions i 

la transparència en la gestió de l’acció de govern.

Esperem generar confiança i que ens recolzeu en 

aquesta nova etapa. Perquè ara, volem fer més. 



Promoció de la ciutat 
Elaborarem un Pla estratègic de desenvolupament econòmic 

amb la implicació de tots els agents econòmics i socials que 
permeti créixer, ampliar i rendibilitzar el potencial de Blanes, 
generar llocs de treball i millorar la qualitat de vida dels 

blanencs i les blanenques. Volem posar en valor el teixit comercial, 
hoteler, de restauració etc. i, per aquest motiu, un dels eixos principals del nostre 

programa electoral és la promoció de la ciutat. 

• Potenciarem el Consell de Turisme i el de Desenvolupament econòmic de la ciutat .

• Continuarem amb la realització de �res locals i millorarem la seva difusió, tot procurant que 
siguin pols d’atracció que  reverteixin alhora en bene�ci del teixit comercial i empresarial 
blanenc. 

• Seguirem participant en �res nacionals i internacionals per donar a conèixer Blanes arreu.

• Volem replantejar l’actual oferta d’oci amb els agents socials i empresarials per millorar-la i 
atreure visitants.

• Treballarem amb l’idea de millorar els accessos a Blanes i oferir una bona imatge de 
ciutat.

• Convocarem un concurs d’idees per urbanitzar la plaça dels Dies Feiners com a plaça del 
poble.

• Iniciarem la tramitació per aconseguir un espai museístic relacionat amb la vida al mar, 
amb la història de Blanes relacionada i lligada al mar, la pesca i el turisme.

• Desenvoluparem campanyes de civisme per millorar la convivència ciutadana i la imatge de 
la vila.

• Treballarem per millorar els cartells indicatius i la senyalització dels punts turístics de 
Blanes. 

• Donarem suport als emprenedors i empresaris facilitant-los formació i assessorament per 
orientar-los en el seu desenvolupament empresarial; crearem les bases per atorgar ajuts a 
l’emprenedoria i simpli�carem els procediments administratius per a la realització d’activitats 
comercials o empresarials.

Ciutat Esportiva de Blanes
 La Ciutat Esportiva de Blanes és un equipament municipal de primer ordre però s’ha de 

continuar desenvolupant:

• Treballarem per completar el projecte inicial de la Ciutat Esportiva: una piscina, una 
residència esportiva i un segon camp de fútbol

• Continuarem organitzant campionats internacionals de referència que posin en valor la 

nostra ciutat a nivell nacional i internacional i ampliarem l’actual oferta per a estades de clubs

• Mantindrem l’aposta per desenvolupar el teixit esportiu dels clubs de Blanes oferint-los la 
màxima col·laboració.

Territori 
El manteniment i millora dels espais urbans són cada vegada més necessaris i importants. El 

conjunt d’actuacions en el territori i a la via pública han de facilitar la qualitat de vida de tots 
els blanencs i blanenques.

• Realitzarem campanyes anuals de pavimentació i seguirem treballant per eliminar les 
barreres arquitectòniques a tot el poble.

• Millorarem els accessos de Cala Bona.

• Arranjarem i obrirem els camins de ronda.

• Adequarem i modernitzarem la zona turística.

• Construirem les noves dependències policials i dels Serveis Socials per oferir millor servei 
a la ciutadania.

• Elaborarem el Pla de mobilitat de Blanes amb la participació de les entitats veïnals i de la 
ciutadania en general.

Medi ambient
• Renovarem la �ota de recollida d’escombraries, canviarem els contenidors i millorarem el 

sistema de recollida.

• Desenvoluparem el pla plurianual de prevenció d’incendis.

• Millorarem la jardineria dels espais urbans de tot el municipi i l’e�ciència hídrica per 
rebaixar el consum d’aigua.

•Implementarem l’e�ciència energètica a l’enllumenat públic.

• Vetllarem per la correcta aplicació del conveni amb la propietat del Jardí botànic Pinya de 
Rosa.

Ocupació de persones aturades
• Continuarem oferint formació per a les persones aturades amb una bona difusió de l’oferta.

• Seguirem treballant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per facilitar l’ocupació de les 
persones aturades al nostre municipi.

• Promocionarem el Club de la feina. 

• Oferirem descomptes, promocions i ajudes en els preus públics per muntar negocis.

Per Blanes
i el seu desenvolu-

pament econòmic i 

social
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12 - Maria Lluïsa Colomer Pla
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16 - Maria Massó Turón
17 - Josep Baeza Castilla
18 - Judith Llorens Juan
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21 - Maria Dolors Oms Bassols
22 - Francisco Maestro Martínez o Joan Josep Garcia Lázaro
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Acció social
• Crearem la Taula local d’Acció Social per gestionar els recursos 

dels Serveis Socials.

• Mantindrem els programes d’ajuts i atenció a les famílies, 
infants i joves i els ajuts per a l’adquisició de llibres de text per a 
alumnes de primària i secundària.

• Reforçarem la gestió d’ajuts i beques als menjadors escolars.

• Mantindrem les ajudes bàsiques d’emergència, els comptadors solidaris i boni�cacions en 
el subministrament elèctric i de gas.

• Potenciarem el servei d’acollida de les persones immigrades des de l’àmbit lingüístic, 
laboral i coneixement de la societat catalana.

• Continuarem treballant amb la Taula local pel dret a l’habitatge en col·laboració amb les 
entitats socials i seguirem pressionant a les entitats bancàries per aconseguir que destinin 
habitatges per al lloguer social.

• Actualitzarem el Pla local per a la igualtat de gènere.

• Potenciarem la Comissió de cooperació i solidaritat per mantenir l’esperit solidari del poble 
de Blanes adjudicant projectes de cooperació al tercer món.

• Potenciarem el Consell de les persones grans per atendre millor les seves necessitats i 
fer-los més partícips.

• Millorarem l’homenatge a les persones grans i impulsarem la seva participació activa en la 
realització d’activitats.

Educació
• Mantindrem i augmentarem la qualitat del servei de les nostres escoles bressol. 

• Augmentarem els recursos educatius adreçats als alumnes del centres educatius de Blanes: 
potenciarem el programa d’activitats extraescolars i ampliarem, d’acord amb la comunitat 
educativa,  la utilització dels patis fora de l’horari escolar.

• Mantindrem l’O�cina Municipal d’Escolarització per facilitar l’escolarització dels alumnes 
durant tot el curs i equilibrar-la a nivell de centres.

• Desenvoluparem el Pla d’absentisme de la ciutat per evitar o reduir l’abandonament dels 
estudis dels nostres escolars.

• Facilitarem el manteniment de la Unitat d’Escolarització Compartida per col·laborar amb 
l’educació de l’alumnat de secundària en risc d’exclusió.

• Col·laborarem amb el servei comunitari dels centres que imparteixen Educació Secundària 
Obligatòria.

• Oferirem la màxima col·laboració a l’Escola O�cial d’Idiomes, l’Escola d’adults i el Consorci 
de Normalització Lingüística per mantenir i millorar l’actual oferta formativa i reforçar la seva 
difusió.

Cultura
• Farem operatiu el Consell Municipal de Cultura. 

• Fomentarem la integració dels veïns des de l'activitat cultural i potenciarem la participació 
activa de les entitats culturals.

• Dinamitzarem la xarxa municipal de locals i espais per a la difusió de la Cultura en els barris.

• Donarem suport a la creació, així com a la gestió i promoció cultural.

• Dinamitzarem la cultura amb programacions estables: programació estable de teatre, 
programació estable de concerts i programacions estables a les sales d'exposicions.

• Crearem una Aula de Teatre ubicada en el Teatre de Blanes.

• Treballarem per fer realitat la creació d'un Centre de formació artística que englobi Aula de 
Música i Aula de Dansa.

• Cercarem convenis de col·laboració amb altres institucions per millorar l’oferta cultural i 
artística.

• Crearem un portal a internet per promocionar a artistes i entitats locals.

Biblioteca 
• Continuarem treballant per millorar el servei i aconseguir que la Biblioteca Comarcal de 

Blanes sigui més propera als ciutadans.

• Volem millorar els horaris d’obertura per donar resposta a les necessitats dels nostres joves.

• Ampliarem l’oferta de la Sala Jove. 

Arxiu
• Redactarem i desenvoluparem el Pla de difusió dels fons de l'arxiu municipal.

• Seguirem fent exposicions de fotogra�es, pintura i escultura d’autors blanencs.

Joventut
• Recolzarem el Consell Local de la Joventut per donar-li un paper rellevant en la concreció 

de les polítiques locals  i actuacions adreçades als joves.

• Desenvoluparem actuacions i programes que responguin als seus interessos reals i siguin 
fruit de la seva participació activa en la detecció de necessitats i el desenvolupament de les 
mateixes.

• Continuarem potenciant les activitats de Morralla i la seva autogestió perquè responguin 
millor al que els joves necessiten.

• Facilitarem un espai i servei d’orientació per a l’emprenedoria integrat en el servei de 
promoció econòmica de la ciutat.

Per la
seva gent

per millorar els 

serveis i l’atenció

a les persones
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Participació i transparència
Estem convençuts que la millora de la qualitat democràtica s’ha de fonamentar en dos pilars 

essencials: la participació ciutadana i la transparència. Per aquest motiu:

• Ampliarem les comissions temàtiques de participació, grups de debat, jornades participati-
ves, etc. 

• Realitzarem audiències públiques de participació ciutadana per tractar qüestions d’interès 
general

• Millorarem els canals de comunicació locals: el portal web i la ràdio de l’Ajuntament

• Continuarem apostant per la Fira d’Entitats com a espai d’intercanvi i promoció del teixit 
associatiu del nostre municipi

• Donarem suport a les entitats de forma continuada per al desenvolupament de les seves 
activitats i facilitarem la seva difusió

• Impulsarem una estratègia d'obertura de les dades públiques que maneja l’ajuntament.

Modernitzar i reformar l’administració
Volem millorar l’atenció personalitzada al ciutadà perquè la comunicació entre la ciutada-

nia i l’Ajuntament sigui més satisfactòria i e�cient.

• Crearem sistemes de gestió administrativa que millorin els procediments  actuals per tal 
que esdevinguin més àgils i efectius.

• Potenciarem el portal web de l’Ajuntament per agilitzar els tràmits administratius i 
millorar la informació i comunicació amb la ciutadania.

• Reforçarem la Línia directa com a eina de relació i comunicació directa entre la ciutadania i 
l’Ajuntament.

• Desplegarem la carrera professional del personal que treballa a l’Ajuntament.

•  Implementarem el GIS, Sistema de Gestió Digital del Municipi.

 

Pelfutur

volem fer més
blanes.socialistes.cat

@MiquelLupy

Psc Blanes
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