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La CUP de Sant Cebrià , fomentant

activitats on poder trobar-nos grans, petits i joves, gent del nucli i gent de les

urbanitzacions. Tothom volem i tothom podem fer poble.

Només la

CUP ha deixat clara la seva oposició al projecte de Can Mates o a convertir el poble en

una ciutat. Hem de preservar el nostre entorn paisatgístic

. Reclamem que

es protegeixi el nostre entorn natural perquè és el motiu pel qual molts vivim aquí.

neix amb l'objectiu de dinamitzar i cohesionar el poble

Una tasca de dinamització que
els partits que fins ara han tingut responsabilitats a l'ajuntament no han estat capaços de
fer. Volem un poble viu i participatiu. Hem de recuperar l'orgull de ser cebrianencs i
cebrianenques.

No compartim que el poble hagi de créixer fins a un 80% més o que es vulgui fer un parc
temàtic en un de les poques zones rurals que queden al poble i a la comarca.

. A nosaltres, a diferència d'altres
partits de recent creació, no ens mou cap interès urbanístic ni especulatiu

Volem
continuar sent un poble, sí. No volem ser una ciutat ni un dormitori. Volem seguir sent la
Porta del Montnegre.

TRANSPORT: MILLOREM LA CONNEXIÓ DEL POBLE

ECONOMIA: FOMENTEM COOPERATIVES

NACIÓ, LLENGUA I CULTURA POPULAR

GENT GRAN

POLITIQUES DE GÈNERE

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Una de les principals mancances del poble és l'enllaç amb els altres pobles. Cal crear,

aprofitant la riera, un

Caldria replantejar les franges horàries i recorregut,

amb una major oferta d'oci. amb una

enquesta prèvia

Paral·lelament es poden

Treballarem per impulsar totes aquelles iniciatives encaminades a aconseguir la llibertat

de la nostra nació. Promourem

. Dinamitzarem la

organitzant al

municipi trobades per fomentar el seu impuls.

Cal amb xerrades a les escoles o al Punt

Jove.

Hem d'exigir transparència en l'acció de govern i

apostar en la mesura que sigui possible per concretar uns

Promoure

.

camí segur que no impliqui cap impacte ambiental que condueixi a
Sant Pol per evitar els perills que suposa caminar per la carretera.

prioritzant la connexió Sant Cebrià-
estació de Renfe. Potenciar el servei d'un bus nocturn perquè els joves puguin desplaçar-
se a d'altres municipis del Maresme Sopesar

quin servei de bus seria rendible i sostenible per a la resta de la població
durant tot l'any, tots els dies de la setmana.

Evitar macroprojectes com el parc temàtic de Can Mates i apostar per un creixement
econòmic que es fonamenti en la creació de llocs de treball a partir d'ocupacions
emergents en relació amb l'entorn el qual pot arribar a ser un referent a nivell comarcal,
impulsant fórmules cooperativistes.

Cal apostar també per l'economia de proximitat. Tenim un producte com la maduixa que
ens dóna un segell propi que cal aprofitar. Establir un pla integral que englobi iniciatives
com la creació d'una casa-museu on s'hi pugui trobar tota la informació d'aquest
producte, visites guiades als camps de maduixes, informació a les escoles etc.

promoure fires, festivals o aplecs d'altres característiques que
serveixin per atraure gent dels pobles veïns.

cursos de català gratuïts i el programa de parelles
lingüístiques per estendre l'ús social del català creació de colles de
cultura popular actualment inexistents (gegants, capgrossos, grallers etc)

Cal fugir del paternalisme predominant envers aquest col·lectiu per part d'aquest
Ajuntament. dignificar la figura de la gent gran

Volem establir mesures de suport per a les dones com assessorament legal específic o
campanyes per a la igualtat de gènere en tot àmbit social i en totes les edats.

Cal activar els consells de participació i que les entitats tinguin veu al ple amb la
modificació del reglament municipal.

pressupostos participatius, on la
gent pugui dir quines han de ser les prioritats per part de l'ajuntament.

consultes populars quan s'aprovin projectes de gran abast per conèixer l'opinió
dels habitants del poble
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DEFENSEM EL TERRITORI

URBANISME COHERENT, CREIXEMENT RACIONAL

COHESIÓ SOCIAL: FEM POBLE
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Oposició al projecte de Can Mates:

El Parc Natural, un recurs a aprofitar

Creació d'un centre de reutilització

Fer del CEIP una escola verda.

Rebuig al POUM

No podem hipotecar el futur del nostre poble i del nostre entorn natural
Can Mates no és

negociable.
No podem mirar de progressar trinxant el territori

Amb convenis amb altres
administracions podríem potenciar molt aquest fet, promovent jornades, rutes en bici, a
peu o en cavall, curses de muntanya, descobertes de l'entorn o excursions escolars o
escalada.

Som un poble, i NO volem deixar de ser-ho.
Tenim una cicatriu enorme que travessa el poble, una

carretera amb trànsit pesant i perillós i les noves zones tenen una densificació que no es
correspon al que tocaria.

Considerem totalment desmesurat plantejar un creixement de fins al 80% del nostre poble
quan un dels nostres principals problemes és la descohesió social. ja hi ha un
percentatge de pisos buits, ja siguin en venda o lloguer, prou alt per satisfer la demanda
existent.

itineraris escolars, pacificar el trànsit, integrar les urbanitzacions,
cuidar el centre, fer un accés nou per Castellà d'Índies i donar prioritat als vianants
al carrer Centre fer una variant de la carretera que no passi pel
centre del poble

construint un parc

temàtic que acabarà amb un dels pocs pulmons verds que ens queden.

Nosaltres, a diferències dels altres partits, no estem oberts a cap tipus de

negociació. ni beneficiant operacions

especulatives.

Tenim el Parc del Montnegre a tocar del poble i no l'aprofitem.

Recuperar camins de domini públic que estan tancats.

on la gent pugui deixar el que ja no necessita

perquè un altre ho pugui aprofitar pagant un preu simbòlic.

Hem crescut com un gegant amb peus de

fang, i cal aturar-se i pensar.

Per tot plegat, defensem les següents mesures:

A més,

Cal establir

, a banda de

.

Posarem totes les eines al nostre abast per

per a la gent del poble

fomentar la cohesió social en un poble dispers
amb poques activitats conjuntes i intergeneracionals que no ajuden a establir lligams
entre la gent que hi viu.

Creació d'un Ateneu Popular al centre del poble que serveixi de punt de trobada
.

Promoure iniciatives com el Banc del Temps per fomentar la relació entre la gent
gran i els joves i entre varies famílies.
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LES URBANITZACIONS FORMEN PART DEL POBLE

MILLOREM ELS SERVEIS BÀSICS

ATENEM LES DEMANDES DELS JOVES

Les urbanitzacions formen part de la realitat del poble. Durant massa anys se'ls ha donat
l'esquena

Cal superar i integrar els
veïns de les urbanitzacions dins de la vida del poble. També cal implantar mesures
urgents:

Garantir serveis bàsics com el clavegueram, les escomeses elèctriques
(soterrades), l'enllumenat, paviments i voreres en condicions, així com carreteres
d'accés dignes. També que el servei de telefonia i internet arribi amb qualitat i que
s'ofereixi servei de transport públic i escolar.

El creixement de la població no s'ha vist compensat amb una millora dels serveis bàsics.

Prioritzar el CAP augmentant servei com pediatria o l'atenció general en un
context de retallades.

Replantejar la política d'instal·lacions municipals prioritzant l'ocupació
d'aquestes per a la gent del poble. No és coherent tenir un CAP minúscul i una
caserna de la policia desmesurada a les necessitats.

els serveis públics siguin gestionats per l'ajuntament per fugir
de les subcontractacions que només comporten precarietat laboral i uns costos
més elevats. Quan no pugui ser d'una altra manera prioritzarem la contractació
de cooperatives.

Lluitarem perquè la Generalitat es comprometi a fer un institut per als
municipis de la Vallalta.

Incidirem més directament en els serveis socials per aconseguir un repartiment
més just dels recursos i que aquests treballin pel benestar de les persones més
desprotegides fent un ús correcte de les lleis i dels drets d'aquestes persones.

Optimització de recursos entre els municipis de la Vallalta per mancomunar
serveis.

El jovent és el col·lectiu més desatès del poble. Cal implantar polítiques actives que
permetin als joves a desenvolupar-se en el seu important procés vital.

Potenciar l'oferta d'oci
una programació continuada de concerts creació d'un

esplai

i s'han establert barreres artificials entre la “gent de tota la vida” i els nouvinguts,

que han dificultat que els nous veïns sentissin el poble com a seu.

Treballarem perquè

també

Actualment el Punt

Jove és una barreja d'infants i joves amb necessitats diverses. Volem que tinguin espais

més ajustats per tal d'atendre hegemònicament les sol·licituds dels propis joves. L'Ateneu

també pot servir com a punt de trobada per aquest col·lectiu.

promovent, per exemple, o la

que realitzi activitats durant tot l'any.
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