
El 25 de maig del 2015, quedem a 88 vots d'obtenir la 3a
regidoria a l'ajuntament. Hi tornem amb dos regidors:
l'Àngel i l'Albert, gràcies a 1711 blanencs. De tot això n'ha fet
tot just dos anys. Encara ara ens emociona recordar-ho.
Encara ens emociona més, però, pensar que estem
treballant amb un programa que llavors era una suma de
bones intencions i que fem reals projectes que ens compro-
meten amb tots vosaltres.

El juny del 2015 assumim el nostre paper en l'oposició,
sempre amb voluntat constructiva, decidits a fer que les
polítiques republicanes entressin a l'ajuntament i a ser
corresponsables amb la major part de grups municipals de
fer governable la ciutat. L'abril del 2016 entrem al govern
després de signar un pacte transparent amb el PSC i CiU. Fa
més d'un any, doncs, que dirigim les polítiques de participa-
ció, de transparència, d'educació, mitjans de comunicació,
serveis jurídics i contractació, recursos tecnològics i
mobilitat.

Ara, a l'eix del mandat, us volem fer saber els compromisos
programàtics que hem assolit en aquest temps; els
projectes que estem duent a terme o els que durem a terme

de forma immediata; i els objectius que ens comprometem a
desenvolupar en els pròxims dos anys.

Hem crescut fent política al carrer i a la institució. Hem dut la
veu de l'independentisme al ple (mocions AMI i suport al
referèndum); hem estat una veu clara en la protecció del
territori i la participació ciutadana (consulta ciutadana C-32
i pressupostos participatius), de l'accés equitatiu a
l'educació (preus progressius a escoles bressol)... Tot això
perquè ho portàvem al programa i perquè creiem que els
compromisos s'han de complir.

A molt estirar setembre, els catalans i les catalanes decidi-
rem el nostre futur i ERC serà un cop més la veu segura del
SÍ a la independència; del SÍ a la Nova República, en la qual
Blanes ha de ser una ciutat exemplar en l'apliacació dels
valors de l'esquerra i del republicanisme.

Encarem dos anys més per construir el #NouBlanes a què
tots aspirem. Acompanya'ns. Vine a ERC i suma't a aquest
moment decisiu per a la nostra Vila i imprescindible per al
nostre país. Dos anys més per aconseguir dos enormes SÍ:
#NouBlanesSÍ i #NovaRepúblicaSÍ.
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Hem modificat el ROM de l'ajuntament per fer públiques les comissions d'urbanisme i hisenda: millora

de la transparència i de l'accés de la ciutadania a la informació.

Hem dut a les aules dels escolars de Blanes projectes educatius en sanitat, solidaritat i formació en

valors. Hem fet que els escolars no perdin la cultura popular en activitats pioneres com la de les

havaneres a l'aula de la mà del Casal de La Cooperativa, o la dansa a les escoles de la mà de l'Esbart.

Hem estat Ciutat Educadora un cop més.

Hem dut a terme la consulta ciutadana sobre la realització de l'ampliació de la C-32, la qual ha rebut

una distinció del Banc de Bones Pràctiques.

Hem posat en marxa la modernització de l'administració local que l'ha acostada més a la ciutadania.

Hem facilitat els tràmits amb una modernització que continuarà la resta de legislatura.

Hem generat un codi de conducta i un registre d'entitats.

Hem desenvolupat els pressupostos participatius i n'hem fet el seguiment facilitant-ne l'estat de

consecució, puntualment, a la ciutadania.

Hem reformulat i redefinit el Pla d'Entorn educatiu de Blanes, després de 5 anys en què no s'havia

desenvolupat.

Hem contribuït a fer possible el POUM amb aportacions essencials a la recerca de consensos màxims.

Particularment d'haver contribuït, al costat dels treballadors i treballadores,ens sentim molt contents

a que representava el tancament de Nylstar, S.A. Sempre hemresoldre el conflicte social i econòmic

estat atents a facilitar solucions o propostes alternatives per a la creació de treball quan el risc de

pèrdua de llocs de treball s'ha fet probable.

Què hem fet?
Per Blanes



� Implementem el Pla d'entorn educatiu.

� A la tardor tornarem a ser Ciutat Educadora.

� Estem elaborant un inventari de patrimoni

municipal que sigui viu i que sigui un reflex real

dels actius municipals.

� Estem tramitant un reglament del Mitjans de

Comunicació públics a Blanes.

� Estem renovant les instal·lacions elèctriques de

tots els centres educatius de primària per

acomplir amb les directrius actuals del

Departament d'Ensenyament.

� Estem renovant el material tècnic imprescindi-

ble per millora el servei públic de ràdio local.

...s’està fent
� Estem en tràmit de renovació de la plica de transport

públic a Blanes.

� Acomplint amb la voluntat i la demanda de la ciutada-

nia, hem tornat a obrir la línia 7 de bus durant els

mesos d'estiu, des de plaça Catalunya i fins als

Càmpings. Ampliem lleument el recorregut de la línia 2

per tal que pugui cobrir les zones de Can Borell i Mas

Moixa.

� Estem a punt d'aprovar per consens un nou reglament

d'usos dels locals socials.

� En barris com S'Auguer i Sa Massaneda estem

fomentant la participació en el pla de barris; alhora, ja

estem donant solució als veïns pel que fa al carrer

Méndez Núñez.

Estem decidits a fer possible que Blanes

esdevingui una Smart-City abans que acabi el

període de govern; o si més no, a deixar les

bases ben fermes perquè ho pugui ser.

Ens proposem elaborar un model educatiu

municipal integral, convençuts com estem que

en la nova República el paper dels municipis

seran determinants en l'elaboració del sistema

educatiu.

Blanes ha de poder tenir al seu abast uns

mitjans de comunicació públics ben dotats,

solvents i independents. Els pròxims mesos

treballarem en aquesta línia.

...el futur




