PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP – SOM POBLE
PER INCORPORAR ALS PRESSUPOSTOS 2017

Tenint en compte que el nostre grup municipal no pot votar favorablement el pressupost presentat
per l’equip de govern pels motius que ja hem expressat en les negociacions, plantegem un conjunt de
propostes de mínims que en cas d’incorporar-se suposaria que ens abstinguéssim en la votació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Assumir el compromís de destinar una partida econòmica no inferior als 18.000 € pels
pressupostos del 2018 perquè la ciutadania, mitjançant un procés participatiu que caldrà
executar durant el 2017, decideixi a partir de diferents opcions plausibles a què es vol destinar.



Destinar una partida d’entre 12.000 i 25.000€ per realitzar una campanya de publicitat activa,
participació i de debat públic que tingui com a eix vertebrador el servei d’aigua municipal amb
l’objectiu final de recollir la veu de la ciutadania de Torelló. Exemple sobre quines activitats es
podrien dur a terme:




Campanya informativa amb tríptics informatius per repartir a totes les llars del
municipi
Debats públics per presentar els diferents models de gestió.
Crear una exposició amb informació sobre totes les opcions i documentació per
consultar.

BENESTAR SOCIAL


Destinar una partida d’un màxim de 18.000€ per realitzar un estudi tècnic sobre com aplicar
la tarifació social a partir de l’any 2018.

MEDI


Destinar una partida d’un màxim de 18.000€ per realitzar un estudi tècnic i de valoració de
l'adequació del camí de vora Ges a Torelló: propostes per fer accessible el riu Ges des de
Malianta a la Bardissa (baixants al riu, adaptació dels camins actuals, itinerari interpretatiu,
etc.)".
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT


Assignar una ubicació física adequada a l'Espai Dona durant el 2017 i dotar-lo de la partida
econòmica necessària per garantir-ne el funcionament i la dinamització pertinents segons el
projecte presentat en el Pla de Barris.



Destinar una partida de 2.000€ a 5.000€ per realitzar activitats vinculades al 25 de novembre,
dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Per exemple realitzant una
xerrada sobre “Micromasclismes: el masclisme modern”, una exposició (ja sigui externa o feta
pel propi ajuntament) i flyers informatius.



Destinar una partida de 2.000€ per realitzar activitats vinculades al 8 de març, dia
internacional de la dona treballadora. Per exemple realitzant una xerrada, una exposició (ja
sigui externa o feta pel propi ajuntament) i flyers informatius.



Destinar una partida de 1.200€ per a realitzar un taller trimestral sobre igualtat. Exemple sobre
quins tallers podrien ser:







Apoderament de la dona a les empreses.
Conciliació vida laboral i llar.
Sexualitat femenina.
La dona i la menopausa.

Destinar una partida d’un màxim de 9.000€ per realitzar activitats i tallers a les escoles i als
instituts:



Fer tres tallers sobre la dona a cada escola o institut (3x6= 18 activitats x 250€ cada
activitat= 4.500€ totals).
Fer tres tallers sobre el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB) a cada
escola o institut (3x6= 18 activitats x 250€ cada activitat= 4.500€ totals).

CULTURA


Augmentar entre 10.000€ i 20.000€ l’aportació destinada al Festus. Entenem que els
últims anys aquesta activitat cultural ha patit importants retallades que han reduït a la
meitat el seu pressupost. El Festus és un esdeveniment diferent, que mostra l'art emergent
des de disciplines vàries i des d'enfocaments alternatius. És una manera d'acostar tota la
població de Torelló a un tipus de cultura que difícilment té l'oportunitat de gaudir durant
la resta de l'any. Per tot això creiem que cal tornar a apostar pel Festus, entre altres coses
garantint que pugui tornar a programar activitats durant tot el cap de setmana.

CUP TORELLÓ – SOM POBLE
Torelló, 16 de desembre de 2016
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