
  

El poble a l'Ajuntament:
Entre tots i totes

FEM EL PROGRAMA!



  

MATADEPERA VIVA

ALTERNATIVA CONCRETA AL CAMP DE GOLF

Una zona verda a l'abast de tothom (zona de pícnic, esports de lleure...)

CASAL POPULAR ELS PINS

Espai municipal autogestionat per l'assemblea del CP Els Pins

OBERTURA D'ESPAIS MUNICIPALS

Que tothom pugui donar vida als espais municipals (patis d'escoles, camps 
esportius...)



  

MATADEPERA ECOLÒGICA

MATADEPERA FORESTAL

Cura, desbrossament i neteja

Explotació dels recursos: Biomassa i aprofitament municipal

Escola de formació agroforestal

MATADEPERA SOTENIBLE

Criteris ecològics en el dia a dia de l'Ajuntament

PARC NATURAL

Pla de dinamització



  

MATADEPERA SOCIAL

HABITATGE

Pla de dinamització d'habitatges buits, lloguers socials...

TRANSPORT PÚBLIC

Assemblea d'usuàries, detectar necessitats (reduir o augmentar capacitat 
busos en funció de les necessitat

MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS 

Estudiar la municipalització de serveis com l'aigua



  

PLA DE XOC CONTRA LES DESIGUALTATS

Cap desnonament a Matadepera, assistència a les persones que ho 
necessitin, subvencionar projectes socials dins i fora del poble...

IGUALTAT DE GÈNERE

Servei d'assessoria municipal en defensa dels drets de les treballadores 
de la llar, estudiar ajudes pel pagament de guardaries i residències de 

gent gran, més prevenció de la violència de gènere...



  

MATADEPERA ASSOCIATIVA

Afavorir el relleu intergeneracional a les entitats

Vincular les entitats i les escoles

Organitzar una fira d'entitats municipals

Agilitzar la burocràcia

Ferm compromís per continuar millorant any rere any les festes populars 



  

MATADEPERA JOVE

Garantir la permanència de la joventut a Matadepera 
(lloguers més baixos, afavorir els pisos compartits de 

joves...)

Afavorir espais d'oci no consumista pel jovent (fomentar 
llocs de trobada, oci nocturn al poble...)

Afavorir la implicació del jovent a les entitats



  

MATADEPERA CULTURAL

Treballar la cultura popular a les escoles i fomentar la seva 
participació a les festes populars

Afavorir i promocionar la producció cultural local

Potenciar les activitats culturals a l'espai públic obertes i 
dirigides a tothom



  

MATADEPERA DEMOCRÀTICA

Transparència econòmica i pressupostària: retre comptes de 
tots els números municipals a la web de l'Ajuntament

Crear eines de participació perquè els matadeperencs i 
matadeperenques s'impliquin en les decisions municipals



  

CODI ÈTIC DE L'ASSEMBLEA

Els regidors i regidores destinaran el seu sou a l'assemblea, que 
destinarà aquests diners a l'activitat política local

Els regidors i regidores no repetiran més de dues legislatures

L'actuació dels regidors i regidores estarà subjecte a les decisions de 
l'assemblea

L'assemblea no es finançarà mitjançant préstecs bancaris



  

TRIEM ELS NOSTRES REPRESENTANTS!
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