
Valls ha de ser la CIUTAT de la 
participació, de l’economia  
circular, de les iniciatives, de la 
planificació en comú, de nous  
models de gestió, de la formació 
per tota la vida, de l’ajuda mútua, 
del voluntariat, dels valors.

Valls ha de ser  la CAPITAL que 
s’adapta als canvis, que genera 
llocs de treball, que s’implica,  
que il·lusiona, que és sensible,  
solidària, oberta al món, verda, 
que emprèn grans projectes,  
que lidera la comarca.

Amb els vallencs i les vallenques 
farem que Valls sigui DEFENSORA 
dels drets dels nens, de la gent 
gran, de la igualtat de gènere,  
de les energies netes, dels més 
febles, de les coses senzilles.

Busquem el  compromís i la  
implicació de tots els vallencs  
i vallenques: dels treballadors,  
dels emprenedors, dels empresaris, 
dels comerciants, dels creadors  
culturals, dels agents econòmics i  
socials, dels esportistes, dels joves,  
de la gent gran,  de les mestresses de 
casa, de les entitats i associacions... 

ENTRE TOTS PODEM  
FER EL VALLS QUE VOLEM

per Valls més i millor
VOTA Rosa Maria Ibarra

pel que realment importa

Educació:
 Millorar el repartiment de l’alumnat entre els diferents 
centres vallencs, per tal que no hi hagi segregació escolar.

 Constituir la “Taula de l’Educació”, per tal de tenir una 
comunicació directa entre els centres i així tractar temes de 
planificació, però també temes urgents, com l’assetjament  
o bullying.

 Crear un programa comú d’activitats extraescolars,  
on tots els alumnes hi podessin assistir, independentment  
de l’escola on anessin.

 Incrementar la dotació econòmica al Projecte de  
l’Estudi Assistit.

Famílies i infants:
 Pla contra la pobresa infantil, que no només garantiria 
els recursos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques,  
si no que incidiria en trencar el cercle de l’exclusió.

 Recuperar el programa “Minuts menuts”, destinat a 
famílies amb infants, per tal de poder tenir cura dels infants 
mentre els pares busquen feina, fan formació, etc.

 Escola de pares, orientada als pares i mares o cuidadors 
dels infants per donar eines per educar als fills.

 Coordinació amb les associacions i entitats del tercer  
sector a Valls, per tal d’optimitzar els recursos que 
s’esmercen en les famílies en situació més desafavorida.

 Treballar amb les entitats  i associacions de lleure de 
Valls per incloure als nens i nenes en situació de risc social.

 Garantir a tots els infants la participació en activitats 
extraescolars, colònies, etc.

 Atenció primera en Serveis Socials de manera immediata.

 Posada en marxa d’una Oficina d’Atenció a la Víctima  
de Maltractaments.

Joves:
 Potenciar els serveis per als joves: casal de joves,  
oficina jove.

 Creació del Consell Municipal de Joves i el Consell  
Municipal dels Infants.

Gent Gran:
 Universalització del servei de Teleassistència.

 Creació del Consell Municipal de la Gent Gran.

 Retorn de la Llar de Jubilats a  Ca Xapes.

Persones amb discapacitat:
 Servei específic adreçat a persones amb discapacitat. 

 Creació del Consell Municipal de les Persones  
amb Discapacitat.

 Pla Local d’accessibilitat: adequació dels diferents espais 
públics i culturals per les persones amb  discapacitat.

 Recolzar l’activitat de les entitats que treballen amb  
persones amb discapacitat.

Habitatge:
 Execució del Pla Local de l’Habitatge.

 Engegar les accions necessàries per l’obtenció 
d’habitatge destinat al lloguer a preu assequible.

 Acompanyament a les famílies en pitjor situació econòmica 
perquè no perdin la seva vivenda.

REDUIREM LA DESIGUALTAT

pel que realment importa

Posa’t en contacte amb nosaltres 
a través del nostre whatsapp

Envia el teu  
missatge al número   

664 316 978

AFAVORIREM L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Ocupació:
 Identificar els sectors on hi pot haver ocupació, i fer  
actuacions de formació per inserir-hi laboralment als aturats 
i aturades, perquè Valls no segueixi essent la ciutat del 
Camp de Tarragona on més ha incrementat l’atur en  
els últims 4 anys.

 Subvencionar la contractació indefinida de vallencs  
i vallenques: joves, majors de 45 anys i persones  
amb discapacitat.

 Garantir una acció d’orientació professional a tothom 
que ho necessiti, aconseguint la màxima inserció laboral.

 Subvencionar la quota  de la Seguretat Social als  
emprenedors que iniciïn la seva activitat, durant els  
primers 6 mesos.

Empresa i Emprenedors:
 Creació de l’oficina d’atenció de l’empresa, en què  
empresaris i emprenedors puguin fer tots els tràmits  
en un sol lloc.

 Taxa 0 per a noves empreses i emprenedors.

 Creació d’un portal econòmic virtual, com a eina per 
obtenir informació específica sobre allò relacionat amb 
l’empresa i l’ocupació a Valls.

Turisme:
 Creació del Patronat de Turisme.

 Liderar la comarca oferint paquets turístics conjunts,  
aprofitant la capacitat d’atracció de la marca Costa Daurada.

 Utilitzar el Museu Casteller com a pol d’atracció de  
turisme, que generi també negoci en el comerç.

Agricultura:
 Difondre els productes agrícoles de Valls, posant en valor 
el fet que siguin de Km 0. 

 Recolzar al sector agrícola vallenc perquè sigui present 
en fires del sector.

Comerç: 
 Liderar l’aliança entre Ajuntament i comerciants per tal 
de potenciar el comerç. S’han de programar activitats per 
generar que  els vallencs i vallenques es quedin a Valls  
a comprar.

 Mobilitat a Valls: s’ha de repensar la mobilitat a la ciutat. 
La mobilitat no pot ser un problema per als comerciants.

 Gratuïtat de les zones blaves a Valls els dissabtes  
a la tarda.

 Potenciar els productes vallencs en l’àmbit gastronòmic. 
Treballar amb el sector de la restauració per tal de fer  
de Valls un punt de referència del turisme gastronòmic  
de qualitat.

Indústria:
 Dotar al Polígon de les 
infraestructures de noves  
tecnologies necessàries  
perquè sigui competitiu.

 Potenciació del Polígon 
Industrial de Valls:  
presència en fires  
internacionals per  
afavorir la implantació de 
noves empreses, i per tant, 
nous llocs de treball.

www.ibarravalls2015.cat



FAREM UN  
AjUNTAMENT  
MéS PROPER  
I MéS  
TRANSPARENT

FAREM LA CULTURA  
MéS PARTICIPATIVA
 Espai Música: recuperar l’església de Sant Francesc 
com equipament multifuncional d’activitat cultural,  
especialment dirigit a les activitats musicals de la ciutat.

 Centre d’interpretació d’art religiós a l’Església  
del Carme.

 Centre d’interpretació del passat industrial vallenc.

 Voluntat de treballar amb les empreses de Valls  
a qualsevol nivell: gestió, actuació, muntatge i d’altres.

 Potenciar les festes de Valls, més enllà de Sant Joan: 
Santa Úrsula, la Candela, Sant Jordi, Carnaval, etc.

 Potenciar Mas Miquel com a àmbit  
cultural a l’aire lliure.

 Promoure i recolzar les entitats  
culturals vallenques.

 Recuperar el concurs de curtmetratges.

POTENCIAREM L’ESPORT  
PER A TOThOM
 Garantir l’existència a tots els barris d’espais per  
a la pràctica esportiva lliure.

 Recuperar els programes esportius que fomenten 
la pràctica de l’esport en aquells nois i noies en risc 
d’exclusió social.

 Implementar un programa de natació per a tots els 
nens i nenes, per tal que, quan acabin la primària,  
tots sàpiguen nedar.

 Treballar coordinadament amb clubs i entitats  
esportives de Valls per promocionar i potenciar  
l’esport de base.

 Creació dels parcs de salut per a la gent gran,  
a fi de promoure un estil de vida activa.

 Aprofitar els XVIII Jocs del Mediterrani del 2017,  
i la dotació econòmica que comporta, per millorar els 
equipaments, i donar a conèixer la ciutat a tot arreu.

 Remodelar la piscina coberta del Fornàs i la  
zona adjacent.

 Garantir espais d’aparcament en condicions a prop 
de les grans zones esportives.

 Liderar, també en esports, la comarca, potenciant el 
Consell Esportiu de l’Alt Camp, com a eina bàsica per 
incentivar l’esport escolar.

PICAMOIxONS
 Promoure el creixement sostenible de Picamoixons, a través de la promoció d’habitatge en els terrenys municipals.

 Arranjament del carrer de Sant Isidre i Sant Josep.

 Canalització del clavegueram al Torrent de les Guixeres.

 Millorar l’atenció dels serveis socials en l’àmbit de Picamoixons.

FONSTCALDES
 Arranjament del C. Major consensuat amb els veïns. 

 Construcció de les parets de tancament de la pista poliesportiva.

 Millorar el transport públic entre Valls i Fontscaldes.

MILLORAREM ELS CARRERS I PLACES
 Millora de la connexió peatonal i l’enllumenat entre els     
barris del Sud  de la ciutat.

 Solucionar els problemes de pressió i abastiment d’aigua  
en alguns barris.

 Pla de manteniment continu de la via pública.

 Remodelació del Passeig dels Caputxins i carrers adjacents. MILLORAREM ELS SERVEIS
 Un espai digne per la policia local.

 Millora de la Residència de l’Alt Camp.

 Millora del Centre Socio-Sanitari. 

 Ubicació de l’Escola de Música en un espai idoni.

 Creació d’un butlletí electrònic 
amb informació d’interès per  
la ciutadania.

 Establiment d‘horaris de visita 
dels ciutadans i ciutadanes per  
a l’Alcaldessa i els Regidors.  
De manera que cap ciutadà tardi 
més de quinze dies  
a ser rebut.

 Bústia de queixes: el ciutadà  
ha de poder expressar i obtenir  
resposta en aquells temes que  
cregui oportuns en un termini 
màxim de quinze dies.

 Farem real l’Ajuntament virtual, 
per facilitar a la ciutadania les 
consultes i les gestions des  
de casa a través de la xarxa  
els 365 dies de l’any.

 Pressupost participatiu:  
possibilitat de decidir per  
part dels vallencs i vallenques  
la destinació de  
determinades partides del  
pressupost municipal.


