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Programa Electoral  
Som Poble   
Pla d’Acció Municipal 2019-2023

 
El Pla d’acció de SOM POBLE es fonamenta en tres línies estratègiques amb una 
visió de futur que va més enllà dels propers 4 anys i que planteja un Ajuntament 
que sigui una institució eficient, transparent, resolutiva i oberta a la plena 
participació ciutadana.

a) Volem trobar fórmules que facin possible aprofitar al màxim els recursos 
humans de que disposem. Capitalitzar l’experiència de les persones que han tirat 
endavant l’Ajuntament en la darrera legislatura; la transversalitat i la capacitat 
de treballar en equip des de l’associacionisme dels que han creat aquesta nova 
candidatura i les possibilitats de participar de tota la ciutadania.

b) Volem un municipi cada cop més autosuficient i sobirà dels seus propis 
recursos. Polir encara més la gestió municipal i vetllar per engegar projectes 
d’economia productiva i de remunicipalització (com el de central hidroelèctrica de 
Sort).

c) Volem que la implicació de tots i la possibilitat d’inversió municipal ens 
permetin desenvolupar projectes innovadors, amb projecció, singulars i 
compromesos amb el territori, que ens enorgulleixin de ser d’on som, millorin 
la nostra qualitat de vida; i que ens facin possible dir que el futur també és a la 
muntanya.

Aquesta és la nostra visió i la nostra aspiració com a poble; la que ens ha de 
permetre treballar amb uns objectius clars i dirigir prioritàriament els nostres 
esforços. I en base a aquesta, hem desenvolupat el següent programa.
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ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Organització i estructura de la gestió

Som poble neix de l’experiènca de 4 anys d’equip de govern i de la il·lusió de 
persones vinculades a les associacions locals, culturals, educatives, esportives  
Som Poble apostem per una administració local, àgil i propera. L’objectiu 
principal és afavorir la bona gestió per tal d’optimitzar al màxim els recursos 
humans i econòmics disponibles. 
Considerem fa que les polítiques municipals han d’estar llaurades a base 
d’estratègies i plans de futur, a curt, mig i llarg termini. És per això que el nostre 
Pla d’Acció Municipal, tot i tenir una previsió quadriennal, desplega també tot un 
seguit de propostes i estratègies a llarg termini.
Considerem que cada regidor ha d’assumir el desenvolupament de les seves 
tasques dins la seva àrea, i responsabilitzant-se. Per tot això és necessari 
comptar amb eines participatives com els consells municipals sectorials o les 
assemblees de poble i fer que aquestes eines estiguin vinculades a l’acció de 
govern. També és prioritari fer un repartiment dels recursos en funció de la 
importància de les qüestions per al municipi i no del pes polític de les regidories. 
Això exigeix més reflexió col·lectiva de l’equip de govern i major interacció amb la 
ciutadania.

Estructura de l’Ajuntament

Estructurar l’Ajuntament a través de les següents regidories, consells 
sectorials municipals i taules temàtiques amb l’objectiu de fomentar models 
de democràcia participativa. Algunes d’aquestes regidories poden estar 
agrupades sota la responsabilitat d’una sola persona:
 

1. Regidoria d’Esports
2. Regidoria de Joventut
3. Regidoria de Cultura i Educació
4. Regidoria de Participació, Associacions i Entitats.
5. Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Emprenedoria i Ocupació
6. Regidoria de Turisme 
7. Regidoria d’Agricultura i Ramaderia
8. Regidoria de Medi Ambient.
9. Regidoria d’Obres públiques i Urbanisme
10. Regidoria de Pobles
11. Regidoria de Salut i Benestar Social
12. Regidoria d’Hisenda i Governació
13. Regidoria de Administració, Règim Interior i Serveis Municipals
14. Regidoria de Coordinació Institucional, Comunicació i Noves Tecnologies

A més, proposem la creació de possibles Consells que permetint la implicació 
d’entitats i ciutadans a les diferents àrees, com ara:

   - Consell Municipal d’Esports
   - Consell Municipal de Joventut
   - Consell Municipal de Cultura i Patrimoni
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   - Comissió Permanent de Participació Ciutadana
   - Taula d’Entitats del municipi
   - Consell Municipal Assessor de Dinamització Econòmica
   - Consell Municipal de Turisme
   - Taula de Comerç
   - Taula d’Artesania
   - Consell Municipal de Pobles
 - Consell Municipal d’Infants

GESTIÓ, GOVERNACIÓ  I TRANSPARÈNCIA

La transparència en la gestió és un dels compromisos junt amb la millora en 
l’accés a la informació per part dels ciutadans a totes les qüestions públiques.

• Impulsar la renovació i modernització de l’ajuntament a través de 
la implementació de noves tecnologies a favor de les demandes de 
l’administració digital.

• Implantar eines i dinàmiques per afavorir el treball en equip i la 
coordinació entre equip tècnic i equip de govern per la millora de l’eficàcia 
i la planificació de les tasques de l’ajuntament, així com a mesura de 
transparència cap a la ciutadania .

• Impulsar la formació contínua de regidors i tècnics per tal de millorar les 
seves respectives tasques.

• Afavorir la coordinació interna entre l’equip de govern i l’equip tècnic, així 
com la coordinació externa amb altres administracions supramunicipals i 
els consells municipals.

• Ens comprometem en la contínua millora del portal de Transparència i en la 
potenciació de la Seu Electrònica.

• Continuar afavorint l’accés públic a la informació dels projectes de 
l’Ajuntament a través del web.

• Impulsar les noves tecnologies i millorar l’impacte social de l’Ajuntament 
com ara la web, el blogs de comunicació o les xarxes socials per tal de 
millorar la comunicació i la participació del veïnat.

• Vetllar per la transparència en el sistema de contractacions i afavorir la 
contractació d’empreses locals i d’economia social, així com les que siguin 
respectuoses amb el medi ambient i tinguin unes condicions laborals justes 
per als seus treballadors. 

• Impulsar i prioritzar la coordinació amb el Consell Comarcal per a 
l’optimització de tasques i recursos.

• Mantenir el pagament a proveïdors dins dels terminis legals establerts.

Finançament, taxes i hisenda

Apostem per generar mecanismes de sobirania econòmica del municipi, que es 
comprometi a aplicar una fiscalitat justa.

• Aplicar mesures per al manteniment dels comptes municipals sanejats i 
presentar a començament d’exercici un estudi de viabilitat del pressupost 
municipal que garanteixi l’aplicació de les accions del Pla d’Acció Municipal 
marcades per cada any.

• Treballar al màxim per a la captació de recursos extres, via subvencions 
ordinàries i extraordinàries, així com d’altres mètodes de finançament via 
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patrocinis.
• Gestionar amb eficàcia els recursos financers del municipi
•  Aplicar criteris igualitaris, transparents i justos per al pagament de les 

taxes municipals a tots els pobles.
• Millorar l’eficàcia d’altres serveis o infraestructures municipals que 

aporten ingressos directes al municipi.

Atenció ciutadana

• Apostem per posar al dia l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i continuar 
promocionant l’ús de l’Ajuntament virtual i la realització de tràmits via 
electrònica.

• Afavorir i impulsar l’actual model d’Ajuntament Virtual via web, per tal de 
poder fer consultes, suggeriments i tràmits en línia (via e-TRAM des del 
Consorci per l’Administració Oberta de Catalunya)

• Acostar l’ús d’Internet i les eines i xarxes socials de l’ajuntament al ciutadà
• Implementar un sistema unificat d’instàncies ciutadanes, per millorar el 

seu processament i la brevetat de resposta.

COMUNICACIÓ

Cal continuar millorant el sistemes i canals de comunicació interna del municipi.  
Ajudats de les noves tecnologies, considerem que és clau aconseguir un bon 
servei que doni resposta a les demandes socials afavorint la qualitat de vida i la 
cohesió social.

• Continuar reforçant el paper del web municipal com a eina central de la 
comunicació municipals vers la ciutadania.

• Generar eines de comunicació per tal de fomentar la transparència de 
l’ajuntament vers la ciutadania, com ara un butlletí digital genèric o la 
potenciació de notícies.

• Continuar afavorint l’ús de l’eBando (App per a mòbils) per mantenir al 
veïnat informat sobre l’activitat de l’ajuntament.

• Donar informació periòdica de les activitats de les regidories a través de la 
web, així com dels informes d’alcaldia a cada Ple Municipal.

• Promocionar l’agenda pública i consultable de l’alcaldia i regidories.
• Reforçar i renovar la imatge visual del municipi a partir de l’actualització 

de la imatge corporativa municipal a través de les seves aplicacions.

Participació 

• Implementar circuits i espais estables de participació mitjançant 
reglaments de Participació que estiguin incorporats al ROM (Reglament 
Orgànic Municipal).

• Generar propostes participatives com consultes o referèndums locals 
que valorin la participació i de determinats processos on tothom es pot 
implicar.

• Potenciar sistemes de participació ciutadana digital per reforçar les 
accions de participació com ara la plataforma Muneval http://www.
muneval.es

http://www.muneval.es
http://www.muneval.es
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• Crear un consell per la participació i una Comissió Permanent de 
Participació Ciutadana que serà l’encarregada d’establir els processos i 
mecanismes de participació ciutadana durant la legislatura, garantint la 
seva transparència i neutralitat.

• Impulsar un Consell Municipal d’Infants, com a òrgan de participació 
infantil, un espai on, els nens i nenes dels pobles, poden exercir el seu 
dret  a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i 
elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar 
aquells aspectes dels seus pobles que considerin necessaris.

• Continuar potenciant els pressupostos participatius joves com una 
iniciativa d’èxit.

• Ampliar tots aquells espais possibles de participació ciutadana com ara: 
consells municipals sectorials, taula d’entitats, etc, vinculats a diferents 
regidories... amb instruments de participació i comunicació ciutadana 
orientats a entitats i ciutadans...

• Consolidar, i fer efectiva,  la proposta de Consell de Poble iniciada la 
legislatura anterior. Aquest consell ha de servir per afavorir la participació 
dels diferents nuclis en aspectes relatius a cada poble. Impulsar 
pressupostos participatius de pobles que permetin desenvolupar projectes 
que uneixi interessos i necessitats comuns del veïnat de cada nucli. 

• Afavorir la participació als plens, continuarem potenciant la emissió en 
streaming i d’altres mesures participatives en temps real.

• Afavorir el debat dels pressupostos municipals a partir de pressupostos 
participatius.

• Planificar reunions obertes de les regidories de cada àmbit amb els seus 
respectius sectors afectats a través dels “Consells municipals sectorials de 
participació”.

• Generar una bústia física i online de propostes ciutadanes que puguin ser 
debatudes i votades pels ciutadans, així com també presentades als plens.

• Disseny d’enquestes senzilles a incloure en la web de l’Ajuntament per 
a sol·licitar l’opinió sobre un determinat assumpte municipal que ho 
requereixi.

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Cal continuar apostant per l’enginy i potenciar projectes innovadors i creatius 
que fomentin i aprofitin les potencialitats del territori més enllà del turisme. 
Entenem que calen aquests tipus de propostes per tal de posar-ho en valor, sent 
alhora respectuosos amb el medi ambient.  

Dinamització econòmica i ocupació

• Compromís amb l’ocupació i el foment de l’emprenedoria i es especial amb 
el sector juvenil a través de l’Oficina Jove i Jornades com “Arrela’t al Pallars 
Sobirà – Jornades de Networking professional”

• Suport al retorn del joves a través del programa Odisseu.
• Incorporació a l’oferta formativa del territori cicles de formació dual, 

que fomentin augmentant la col·laboració entre els centres de formació 
professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes

• Mesures de contractació municipal criteris de responsabilitat social.
• Gestió coordinada de l’agenda d’esdeveniments al llarg de l’any per tal 
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de repartir l’impacte econòmic al llarg de tot l’any sense repercutir 
negativament sobre el comerç local.

• Establir mecanismes de coordinació i interrelació entre emprenedors i 
empreses per fomentar vincles econòmics i associar idees de negoci.

• Impulsar les funcions de l’AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local) al municipi, especialment per a la revitalització econòmica i 
sociocultural dels pobles.

Emprenedoria i Empresa

• Diagnosi conjunta amb el sector per tal de conèixer les principals 
problemàtiques i definir una sèrie d’actuacions prioritàries per 
desenvolupar-les de manera global

• ·Cal potenciar l’emprenedoria i l’empresa (sobretot Micro-empreses i 
PIMES) per tal d’afavorir el desenvolupament rural amb clau de futur.

• Promoció de l’economia local, afavorint la creació de xarxes i projectes 
interconnectats.

• Promoció del cooperativisme.
• Revisió del finançament i la fiscalitat progressiva i aplicació d’un sistema 

de bonificacions per incentivar les noves activitats econòmiques en 
el municipi dins unes línies de qualitat, sostenibilitat, especialització i 
responsabilitat social.

• Impulsar polítiques de dinamització econòmica local que tinguin en compte 
diferents sectors i que es treballin de manera coordinada amb altres 
municipis per tal de generar més força comarcal

• Fomentar el cooperativisme i l’autoocupació en coordinació amb l’Ateneu 
Cooperatiu del Pallars

• Actualitzar sistemàticament i periòdicament el directori d’empreses locals 
fomentant la comunicació dels canvis que es produeixin.

 
 
Comerç 

• Diagnosi conjunta amb el sector del comerç per donar resposta a les 
principals problemàtiques i demandes del sector per tal de generar un pla 
estratègic de comerç

• Apostem afavorir la dinamització del teixit local del petit comerç ja que és 
aquest comerç el que pot generar una població viva i connectada.  

• Afavorir el comerç i el producte local de qualitat com a valors identitaris 
i propis del territori amb accions específiques de difusió i prioritàriament 
acordades amb el sector.

• Promoure la cooperació i la cohesió entre comerciants a partir 
d’experiències de millora de sector, com ara coneixement de bones 
pràctiques.

• Replantejar amb la participació i el consens de comerciants i ciutadania el 
model de mercat setmanal de Sort

• Impulsar el consum de proximitat i el mercat local (cicle tancat).
• ·Potenciar Fires de Consum local com ara la Fira de Nadal o la fira 

d’artesans.
• Promoure iniciatives de millora urbanística de l’espai públic (eix comercial 

i espais comercials més actius), amb la finalitat d’unificar i millorar la 
imatge de Sort. 
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• Afavorir i consolidar les fires coordinant dates amb el sector.
• Impulsar la formació continuada dels comerciants a través de cursos 

especialitzats sobre aparadorisme, màrqueting, comunicació del producte, 
etc.

• Aprofitar el poder transmissor dels comerços per donar visibilitat a les 
marques turístiques a través de suports com ara les bosses comercials, 
treballant així de manera coordinada en la potenciació de les marques 
turístiques de Sort com ara la de Destinació Turística Esportiva i la 
Destinació Turística Familiar.

• Liderar procesos cooperatius per a millor el espais públics i l’eix comercial, 
especialment en moments d’especial activitat, festes o esdeveniments 
concrets.

Fires locals i esdeveniments

Les fires locals així com d’altres esdeveniments són un important mitjà per 
impulsar l’economia local de manera periòdica. Cal continuar treballant en la 
consolidació i renovació continua de les fires locals i impulsar-ne de noves.

• Continuar fomentant i donant suport les fires locals: Firal del Formatge de 
Catalunya, Fira de Tardor, Fira Natura, Fires d’artesans, Fira de Sant Joan 
i  Fires de segona mà.

• Reforçar i consolidar el Festival Lo Llumener
• Continuar fomentant i donant suport a fires d’artesania i productes locals 

de petit format a Sort i a altres pobles, com ara la Fira dels Productors 
Artesans a Sort.

•  Foment de trobades, congressos i festivals que li donin a Sort un perfil 
propi com a destinació pirinenca de referència.

• Continuar donant suport a les fires o festes temàtiques de promoció dels 
productes agroalimentaris i de la cultura gastronòmica al llarg de l’any

 

FESTES

• Cal repensar el Carnaval de Sort per potenciar la seva singularitat i 
renovació i intentar que sigui reconegut Patrimoni Festiu de Catalunya

• Cal continuar impulsant la línia de sostenibilitat de gestió de la Festa Major 
de Sort i impulsar la participació per tal que esdevingui un model més 
plural i inclusiu.

• Consolidar les Falles de Sort i treballar perquè en formin part del calendari 
de Falles del Pirineu

• Reforçar la política de suport a les festes majors de cada nucli.
•  Impulsar la participació a les festes de tots els sectors.

TURISME

Apostem per un sector turístic estratègic que aposti per revaloritzar el 
patrimoni natural, la cultura  i el paisatge des de l’ecoturisme i el patrimoni del 
municipi. Volem posar en valor un turisme respectuós, responsable, sensible i 
sostenible amb l’entorn.

• Dissenyar un Pla de Dinamització Turístic municipal que tingui en compte la 
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participació per tal d’establir una estratègia de consens i en coordinació 
amb la resta de la comarca.

• Potenciar i o millorar equipaments i serveis actuals per a enfortir Sort 
com a DTE (Destinació Turística Esportiva) i DTF (Destinació Turística 
Familiar):

• Perquè Sort continuï com a referent en aigües braves establir 
un calendari anual de competicions en totes les modalitats amb 
competicions turístiques com el Ral·li i d’altres oficials, potenciant 
la seva informació a partir de kayaksort.cat.

• Renovar el protocol i la informació orientada als esportistes 
d’altres països a nivell de Destinació Turística Esportiva

• Cal que la marca Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa 
s’adapti als nous temps i sigui paraigües de totes les competicions 
i activitats de riu que es realitzen d’abril a octubre, així com de 
diferents tipus d’activitats de caire sociocultural.

• Generar una taula/consell assessor municipal de turisme integrat per 
associacions professionals de turisme, comerç,  tècnics de l’ajuntament, 
assessors i experts independents.

• Reobrir el Punt d’Informació Turística Municipal, reobrint el local de 
sota la plaça, i aprofitant altres espais com la Presó Museu Camí de la 
Llibertat... que es complementin amb l’Oficina Comarcal de Turisme, el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional.

• Elaborar una proposta de rutes turístiques, a difondre des del Punt 
d’Informació Turística Municipal, en les que es visibilitzin els diferents 
recursos turístics existents al municipi i de forma prioritària s’incideixi 
en la visita als productors agroalimentaris, i artesans interessats en 
participar en la realització d’experiències gastronòmiques.   

• Potenciar nous i diferents tipus de turisme en base a la qualitat, com ara 
el turisme de Natura i l’ecoturisme, el turisme cultural, el turisme rural, 
turisme esportiu i de senderisme... i en especial des de la perspectiva de 
turisme familiar.

• Potenciar l’entrada al Parc Nacional des del nucli de Llessui. 
• Identificació i promoció dels principals miradors. 
• Reforçar un Turisme Cultural a través de projectes com l’església de Seurí 

i la Vall d’Àssua i el Batlliu, un paisatge de novel·la.
• Reforçar Sort com a destí turístic esportiu per a la seva singularitat com 

a principal població d’accés al riu Noguera Pallaresa. Capital d’aigües 
braves i esports d’aventura. 

• Millora la infraestructura del camp de regates i el seu manteniment. 
• Potenciar la GASTRONOMIA com a eina de promoció econòmica, turística 

i cultural a través de col·laborar i potenciar projectes ja consolidats i 
d’altres per desenvolupar: (elaboració d’un calendari d’esdeveniments 
gastronòmics)

o   La Gran Festa dels Banyuts, de carn de caça, a l’hivern
o   Lo Calder del Mandongo, Mandongo popular, Dijous Gras
o   Fira de Formatges artesans de Catalunya, per Setmana Santa
o   Festa de la Vaca Bruna (a definir), al mes de Maig
o   La Festa del Corder Xisquet, Fira de Tardor, Novembre

• Renovar el material comunicatiu de Sort i generar una imatge turística 
moderna i de qualitat a través diferents mitjans que tingui en compte les 
diferents opcions turístiques del territori: turisme esportiu, ecoturisme, 
turisme rural, turisme familiar, turisme d’hivern, turisme accessible... 
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Concretament el senderisme a través de rutes georeferenciades de bici i de 
senderisme mitjançant l’app Natura Local. 

• Mapejar els espais singulars del municipi, així com zones de pícnic i fonts 
des de la perspectiva d’afavorir un turisme familiar. 

• Renovar els plafons i els senyals indicadors a Sort i als pobles per tal de 
potenciar el coneixement del patrimoni local.

 
POBLES, PLANIFICACIÓ I URBANISME

Pobles vius 

Entenem que la singularitat del municipi de Sort passa per entendre la 
complexitat d’un municipi format per 15 pobles. Tots ells demanen d’una atenció 
sovint particular per tal de donar uns serveis municipals equiparables i justos 
per a tothom. Per afavorir una política de pobles transparent, coordinada i justa 
que no caigui en el centralisme de Sort, proposem una sèrie d’accions que en 
part donen continuïtat a les ja iniciades a la legislatura anterior:

• Des de la regidoria de pobles continuar promovent una coordinació 
periòdica amb tots els representats dels pobles (associacions de veïns) per 
tractar temes comuns, planificació d’obres públiques, agendes i estats de 
comptes amb el màxim de participació.

• Creació de la brigada de pobles (donar continuïtat al pla de neu, 
desbrossaments periòdics, revisió general d’enllumenat, neteja) 

• Establir un pla periòdic de neteja dels carrers dels pobles, almenys tres 
vegades l’any.

• Establir el compromís de fer un retorn del 25% del percentatge de l’IBI 
anual recaptat als pobles en inversions als propis pobles. Cada nucli rebrà 
el retorn directe del 20% recaptat al propi nucli i el 5% restant del total 
recaptat als pobles

• Comprometre’ns al manteniment del mobiliari urbà dels pobles així com 
d’espais comuns i simbòlics de cada poble.

• Suport a les festes populars, aplecs i festes Majors dels pobles com a part 
del patrimoni cultural intangible i que són a més un excel·lent instrument 
de cohesió social i d’integració ciutadana, especialment del jovent i de les 
associacions culturals relacionades.

• Establir un millor sistema de revisió, reparació i neteja de la senyalització 
dels camins.

• Vetllar per a adequar el Pla de prevenció d’incendis als pobles.
• Establir un sistema àgil per a la revisió de l’enllumenat públic, així com el 

recanvi de bombetes foses en un màxim de 24h, un cop s’ha rebut un avís 
d’incidència.

• Continuar netejant els cementiris un cop l’any, coincidint amb la festivitat de 
Tots Sants, que és quan molta gent els visita.  

• Revisar el condicionament de camins entre nuclis habitats, i en especial 
d’aquells que tenen una incidència especial en la interconnexió dels 
diferents pobles.

• Millorar la informació d’interès públic als pobles a través d’una xarxa de 
plafons i mapes explicatius actualitzats.
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URBANISME I SERVEIS PÚBLICS

Apostem per un municipi ordenat i pensat per les persones.
• Apostem per un projecte de renovació integral del Parc del Riuet atenent 

les demandes recollides al Procés Participatiu dut a terme al 2018 i com a 
espai multifuncional per Sort i el municipi.

• Diagnosi inicial de les necessitats urbanístiques de cada poble. Caldria fer 
un informe de les diferents obres a finalitzar i s’hauria d’establir un ordre 
de prioritats per tenir un full de ruta clar, prioritzant la seguretat i els 
accessos a serveis, així com el clavegueram, l’enllumenat públic i el bon 
estat dels equipaments i locals públics als pobles del municipi.

• Instal·lar a Sort més papereres, un pipi can i expenedors de bosses per 
excrements de gossos tal com s’ha fet a d’altres municipis de la comarca.

• Instal·lar Cartells de Benvinguda a Sort com a promoció del municipi
• Articular una bona relació de serveis entre els pobles del municipi.
• Reconsiderar els espais públics, fer uns espais més agradables i 

participatius. Cal millorar i estudiar les cessions d’espai públic a terrasses 
i establiments, per tal de no limitar l’accessibilitat del vianants, eixamplar 
voreres si cal o ampliar les zones de vianants.

• Millorar la connexió i la informació entre els centres dels pobles (creant i 
senyalant punts de sortida) i les rutes senderistes, de passeig i els camins 
vells… per tal de millorar-ne l’accessibilitat i visibilitat. (Ex: Camí de les 
Vernedes, desconnectat del poble de Sort, que té l’accés per la carretera 
del polígon)

• Estudiar una zona de vianants en el del tram de la c13 per Sort, o si més no 
la seva remodelació per tal d’afavorir les terrasses i els comerços sense 
anar en perjudici de l’espai públic per a vianants.

• Revisió de l’estat de voreres i paviments en pobles que poden tenir 
problemes a l’hivern per tal d’afavorir la seguretat i viabilitat en condicions 
de gel o neu.

•  Eliminar aquells espais del municipi que acumulen runes o brutícia.

Xarxa d’equipaments 

Renovar el mapa d’equipaments amb una anàlisi de l’estat actual, usos, 
necessitats, pla de millora, perspectives de futur, sostenibilitat, etc. Cal 
estudiar possibles reubicacions que s’adaptin a l’ús o al perfil d’usuari indicat, 
visibilitat, per tal de treure’n el major profit i adequar-ho a l’escala del municipi i 
de la comarca.

• Aprofitar les obres fetes amb motiu del Campionat del Món al Riu, per 
reforçar l’espai destinat al Freestyle.

• Desenvolupar un projecte d’ús per l’edifici de l’antic Museu de les 
Papallones a Pujalt en col·laboració amb la població

• Treballar per finalitzar projectes com:
• o   Central Hidroelèctrica de Sort
• o   Espais de la Piscina Municipal i poliesportiu que poden ser utilitzats 

com a gimnàs i ser en part cedits a projectes externs com ara 
associacions esportives o culturals.

• o   L’Ubla d’Altron
• Continuar desenvolupant el projecte de Piscina Municipal i els seus espais: 

bar i terrassa.
• Reobrir el Punt d’Informació Turístic de Sort



13

• Continuar millorant la Llar d’Infants, Casa Xorret i Casa Natzaret.
• Millorar l’edifici de vestuaris de l’escola de piragüisme.
• Creació d’un skatepark tipus street
• Reforçar la xarxa d’equipaments públics i el seu manteniment.
• Crear un espai per auto-caravanes i punt de recàrrega de cotxes elèctrics.
• Aplicar al màxim criteris d’eficiència energètica a tots els edificis i 

equipaments de l’Ajuntament.

Arquitectura 

Revisar la política arquitectònica al municipi per tal de millorar la conservació 
dels elements locals més representatius com és el Castell i tots aquells elements 
culturals i patrimonials susceptibles de formar part d’un Catàleg de Béns 
Culturals d’Interès Local (BCILs) i per tant, protegits.

• Fomentar l’arquitectura bioclimàtica i les energies renovables als edificis 
públics i privats. I potenciar les iniciatives privades que decideixen apostar 
per la bioconstrucció a través d’incentius o descomptes en les taxes. 
Reforma façanes i adequació d’edificis per donar una imatge al municipi. 

• Fomentar la preservació de l’arquitectura tradicional pirinenca com a 
tret identitari i considerar-la un valor a mantenir, tant en l’estructura dels 
pobles com en construccions aïllades amb una tipologia pròpia com són les 
bordes.

 

Habitatge 

Potenciar un política d’habitatge en coordinació amb el Consell Comarcal i 
l’Oficina d’Habitatge.

• Fomentar l’habitatge de lloguer social i la masoveria per fixar la població 
jove i atraure’n de nouvinguda.

• Valorar la possible adaptació d’edificacions públiques per a promoure’n l’ús 
com a habitatge de protecció oficial. 

• Realitzar un mapeig d’habitatges buits al municipi, que permeti entendre , 
tant la problemàtica dels desnonaments  i la proporció d’habitatge social, 
com la relació entre el número de primeres i segones residències amb les 
conseqüències que d’això se’n deriva.  A partir d’aquí realitzar polítiques 
que afavoreixin l’HPO i les primeres residències.

• Actuar conjuntament amb la PAH Pallars amb la feina que de mediació amb 
les entitats bancàries. 
 

Accessibilitat 

Volem continuar apostant per un municipi més segur i accessible per a tothom 
coherent amb el que ha de ser un poble al segle XXI adaptat al futur. Ens 
comprometem amb l’eliminació de barreres arquitectòniques.

• Realitzar un estudi que determini els punts encara crítics respecte a 
l’accessibilitat per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques d’una 
manera progressiva al municipi.

• Donar continuïtat a l’adequar (en funció d’un estudi previ) les voreres i 
escales, i crear rampes per tal que les persones grans, discapacitades i 
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cotxets de nadons puguin tenir-hi accés; crear places d’aparcament a tot 
el municipi.

 
TERRITORI I MEDI AMBIENT

Som Poble ens comprometem amb el territori en clau de comarca per tal de 
defensar els seus espais agraris com els espais naturals.

• Redactar un pla de mesures ambientals que garanteixi el futur 
desenvolupament del nostre municipi i el seu manteniment per a les 
generacions futures: un compromís amb l’Agenda 21.

• Reduir els subministraments i els consumibles de l’Ajuntament en la 
mesura del possible

• Crear un programa d’eficiència energètica per al municipi.  Aquest 
inclourà punts com ara:

o   Una gestió responsable de l’aigua;
o   sistemes alternatius de rec, d’horta i de boca;
o   programa de detecció i reparació de fuites;
o   aplicació de mesures de baix consum per a l’enllumenat públic;
o   Establiment de mesures de reducció del consum energètic dels 

habitatges, etc.
• Pla Global d’Eficiència Energètica (Hi ha empreses que cobren en funció de 

l’estalvi generat).
• Millorar la eficiència energètica del municipi i reduir la despesa de 

l’enllumenat elèctric implantant LED de manera progressiva a l’enllumenat 
públic.

• Fomentar les energies renovables com ara la biomassa i l’energia solar.
• Potenciar una millorar de l’ordenació forestal dels boscos municipals per 

al seu aprofitament.
• Aplicar un Pla de neteja d’antics bancals i marges del municipi
• Reconsiderar el sistema de transport i apostar per solucions de transport 

elèctric.
• Promoure les iniciatives per compartir el vehicle particular, augmentar el 

transport públic, el consum responsable de proximitat i ecològic.
• Afavorir la millora i rehabilitació dels camins amb l’ajuda dels veïns dels 

pobles. En coordinació amb l’associació de camins vells.

Medi Natural 

• Potenciar campanyes de conscienciació mediambiental i del coneixement 
dels valors naturals locals del municipi i de la comarca.

• Establir una política d’aliances amb els Parcs de la comarca per afavorir el 
seu coneixement i també aquells punts que són portes d’entrada als parcs 
des del municipi de Sort.

• Donar suport a les entitats de conservació dels espais naturals i als Parcs.
• Potenciar el recursos locals a través de senders a través de les 

plataformes turístiques i App’s públiques.
• Condicionar els camins als voltants dels pobles per al seu gaudi de passeig 

a través del manteniment (neteja i desbrossament) prioritzant la xarxa de 
camins que connecten pobles.

• Fomentar la creació d’un agrupament escolta per afavorir els valors de la 
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solidaritat i el respecte per la natura.

Mon rural, revitalització 

Impulsar polítiques de revitalització dels pobles a partir d’afavorir l’assentament 
de famílies durant tot l’any.

• Condicionar i millorar els serveis bàsics dels pobles per equiparar-los com 
a mínim amb els de Sort.

• Ordenar el territori, netejar els camins i rius.
• Potenciar els camins vells i el seu ús a través de la seva millora mitjançant 

ajuts i campanyes d’implicació ciutadana i voluntariat.
• Defensar el medi ambient  a través de polítiques de dinamització econòmica 

que adoptin criteris de sostenibilitat.
• Potenciar el desenvolupament sostenible dels hort locals de cada poble, així 

com la gestió d’espais comuns o cedits per a la creació d’horts comunitaris 
allà on hi hagi demanda.

 Model energètic 

Afavorir la sobirania energètica a través de la producció d’energia elèctrica a 
través de la Central Hidroelèctrica de Sort

• Afavorir una política municipal cap al residu zero.
• Contribuir a crear un model d’ajuntament que esdevingui un referent a 

nivell d’estalvi energètic i en quant a aposta per les energies renovables, 
com l’energia solar i la biomassa.

• Implantar calderes de biomassa a l’ajuntament
• Estudi d’estalvi i d’eficiència energètica dels equipaments del municipi i 

energies renovables.
• Canvi enllumenat públic. 

 

PAGESIA, AGRICULTURA I RAMADERIA

Volem donar suport a la pagesia a través de les següents accions:
• Fer una diagnosi conjunta amb el sector per tal de conèixer les principals 

problemàtiques i definir una sèrie d’actuacions prioritàries per 
desenvolupar-les en conjunt.

• A partir del cadastre fer un cens de les terres rústiques (agrícoles i 
forestals) de titularitat municipal i potenciar un pla de gestió de terres 
agràries (banc de terres), i forestal (aprofitament de biomassa) i d’aquesta 
manera afavorir l’auto-ocupació vinculada al sector primari i aprofitar els 
seus recursos naturals.

• Treballar conjuntament amb els pagesos per tal d’afavorir el relleu 
generacional amb noves incorporacions.

• Recuperar finques privades  - previ consentiment amb el propietari - que 
no s’aprofiten per a l’activitat ramaderia, per tal de valorar la seva inclusió 
en un banc de terres. Aquest banc podria ser gestionat per l’Ajuntament, 
perquè les terres siguin destinades a petits projectes agrícoles 
d’autoconsum o d’altres propostes que impliquin tant l’aprofitament 
d’aquest espais com el seu manteniment.
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• Innovar per proposar noves activitats productives al sector que siguin 
viables i que connectin pagesia i/o ramaderia amb el turisme.

• Apostar per la finalització del l’escorxador i la sala de desfer com a 
estratègia de dinamització estratègica comarcal per poder facilitar el 
tancament del cicle productiu i afavorir l’autonomia dels pagesos/es en la 
part comercial.

• Establir una estratègia conjunta entre els agents directament implicats 
buscant el màxim consens i la seva participació d’una manera voluntària.

• Dinamitzar la comercialització de productes agraris mitjançant el petit 
comerç, el mercat local i fires sectorials amb la participació de les 
productores, comerciants, restauradors i tots els espais comercials del 
municipi i l’Ajuntament. L’objectiu és que es conegui el municipi en la seva 
vessant més rural i els productes que ofereix a través de la venta i del 
consum.

• Establir espais de transmissió de coneixements entre pagesos i 
consumidors.

• Revitalització del mercat local fent una clara aposta pel mercat de pagès i 
els productes “fets ací” marca pallaresa.

• Coordinació amb la restauració local i la pagesia del municipi.
• Impulsar i participar en un espai col·lectiu de venda directa en el municipi i 

de mercat de pagès.
• Menjadors i festes gastronòmiques que depenguin directament de 

l’Ajuntament.
• Fomentar la vinculació del turisme amb la pagesia, des de projectes 

com “Benvinguts a Pagès” i d’altres per tal de crear rutes gastronòmica 
basades en productes locals (Ex: la ruta del formatge, “del braguer al 
plat”...), integrant les activitats del Museu del Pastor, de les formatgeries, 
els cellesr i tots aquells agents del sector que vulguin entrar a l’agenda 
turística del municipi, etc.

• Visibilitzar en qualsevol acció que porti a terme l’ajuntament el producte 
local i la tasca de les productores en el municipi.

• Afavorir l’agroecologia a través de programes formatius amb un doble 
objectiu: coneixement i formació professional orientada a l’autoocupació.

• Aprofitar el saber fer de la gent gran dels nostres pobles i d’aquelles 
persones que tinguin experiència hortícola i fructícola. Afavorir la 
transmissió d’aquests coneixements. Es fomentarà l’establiment de 
relacions d’auto formació d’hortolà a hortolà per establir una cadena 
d’ajuda i aprenentatge mutu.

• Potenciar la creació d’horts comunitaris: escolars, intergeneracionals i 
també la recuperació d’espais en els pobles per a horts per a famílies.

• Potenciar el coneixement, producció i consum de les varietat locals 
tant d’horta com de fructicultura i les races autòctones vinculades a la 
ramaderia.

• Donar suport al banc de llavors locals en col·laboració amb les persones 
implicades en el banc de llavors del Baix Pallars i el Consell Comarcal.

• En relació amb el punt anterior estudiar la possibilitat de potenciar un 
petit planter al municipi.

• Fomentar la custòdia d’arbres fruiters de varietats locals per part dels 
veïns i veïnes del municipi i afavorir aquells projectes amb una vessant 
més productiva.

• Continuar la tasca d’impuls de les races locals ramaderes a través de les 
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fires, formacions específiques i altres activitats.
• Establir nexes de col·laboració amb l’Escola de Pastors de Catalunya: 

ajudar en les tasques de relleu generacional, formació continua, banc de 
terres i relació amb els pagesos.

 

NOVES TECNOLOGIES

Continuem apostant per noves tecnologies com a eines de futur i com a via per 
una administració electrònica més accessible, eficient i simplificada.

• Cal apostar per la fibra òptica municipal i la seva possible distribució i 
comercialització un cop estigui implementada la xarxa de fibra pública a 
Sort.

• També apostarem per altres sistemes com el 4G i el 5G o internet per 
satèl·lit, allà on no arribi la Fibra. Cal continuar treballant per fer arribar 
les Noves tecnologies a tothom i amb les màximes possibilitats: per a 
l’ajuntament i els equipaments, les empreses i les llars.

• Habilitar els punts de connexió a la xarxa telemàtica d’accés lliure i gratuït 
FREWIFI  com els planificats a la darrera legislatura i pendents de un ajut 
europeu WIFI4EU al Camp de regates, la Piscina el Parc del Riuet i Casa 
Xorret.

• Millorar i apostar per la renovació periòdica dels equips informàtics dels 
diferents equipaments de l’Ajuntament

• Ampliar els llocs de connexió gratuïta de la Biblioteca i de l’Oficina Jove a 
partir de la Xarxa Punt Tic de la Generalitat de Catalunya.

• Participar en els Premi RuralApps, per fomentar la tecnologia mòbil en el 
sector agroalimentari i rural.

• Fomentar la creació d’un espai Maker en coordinació amb l’Escola Àngel 
Serafí i Casanovas i INS Hug Roger, a través d’ajuts de la Xarxa Punt Tic

CULTURA I EDUCACIÓ

 
Cultura i teixit associatiu

Cal continuar fomentant l’associacionisme a través de l’assessorament, els ajuts 
i la cessió d’espais per a fomentar la creació d’entitats com a base de l’acció 
cultural. Som Poble entenem el teixit associatiu com una part activa vital i neces-
sària per a la generació d’activitat cultural del municipi.

• Continuar promovent convenis amb entitats locals per arribar a acords de 
benefici mutu entre ajuntaments i ens culturals i socials. 

• Afavorir la diversitat i l’intercanvi cultural a partir de projectes i 
festivals, que  tenint en compte les diferents manifestacions culturals: 
cultura  tradicional, musical, arts, arts escèniques i dansa, teatre, cinema, 
literatura, poesia...

• Continuar potenciant la convocatòria d’ajuts per entitats i projectes socio-
culturals anuals.

• Afavorir des de l’ajuntament, biblioteca o oficina Jove i altres àrees, 
dinàmiques que impliquin la formació i l’educació cultural a través de:

1.  Tallers i cursos diversos de fotografia, arts plàstiques, 



Programa Electoral Som Poble 18

creativitat, escriptura,...
2.  Consorci d’Escola de música i dansa del Pallars
3.  Escola de música folk
4.  Clubs de Lectura
5.  Clubs de cinema
6.  Xerrades-debat diversos
7.  Tallers/ escola de teatre i dansa
8.  Afavorir una escola de circ i arts escèniques
9.  Espais de creació

• Continuar reforçant una política de programacions estables de passis 
de cinema (Doc del mes i Cicle Gaudí) amb la participació i col·laboració 
d’entitats o cineclubs.

• Afavorir el consum cultural de qualitat per part de la ciutadania a partir 
d’una programació cultural diversa, integradora, oberta i estable en 
diferents àmbits com ara el Teatre (cicle de teatre), la música (cicles de 
concerts) i la creació artística (exposicions periòdiques).

• Continuar apostant per la participació de Sort en el Festival de Música 
Antiga del Pirineu (Femap).

• Promoure i donar suport a la creació i el manteniment de festivals, fires 
i esdeveniments culturals que tinguin com a fi potenciar la música, l’art 
contemporani, l’art urbà, la literatura i la poesia o les arts escèniques. (ex. 
Maldaltura, Jam Pallars...)

• Continuar potenciant el projecte de “la Vall d’Àssua i el Batlliu, un paisatge 
de novel·la” com a projecte de dinamització del turisme cultural vinculat a 
la literatura.

• Potenciar l’agenda de festes locals i festes majors del municipi i comarca 
procurant no solapar activitats i facilitar-ne l’accés.

• Dinamitzar un agenda cultural i continuar potenciant la informació 
cultural del municipi a través del butlletí cultural CULTUReS (paper i web).

• Impulsar una coordinadora d’associacions culturals.
• Apostar plenament pel català a l’administració i el pallarès.
• Donar més visibilitat a rutes i activitats del municipi fent ús del pallarès.
• Promoure els creadors i artistes locals a través del projecte i del directori 

“Alt Pirineu Crea” altpirineucrea.cat, que ha estat una iniciativa de 
l’Ajuntament de Sort en pro de la visibilitazació dels creadors i de la seva 
obra a diferents disciplines.

• Promoure els artesans locals, així com els seus treballs des d’una 
perspectiva de renovació dels antics oficis i d’impuls dels oficis singulars.

Patrimoni i història 

• Apostem pel fomentar la difusió del patrimoni i de la memòria històrica  
local.

• Ens comprometem a inventariar, catalogar i protegir el patrimoni cultural 
material i immaterial propi: com per exemple el pallarès i les tradicions 
locals, a través de projectes i donant suport a les entitats locals que hi 
treballin.

• Potenciar el projecte de la intervenció artística de Santi Moix a l’església 
de Seurí com a projecte singular de Comarca i Alt Pirineu a nivell d’art 
contemporani, que pot tenir un important impacte a nivell de turisme 
cultural.
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• Establir accions de senyalització i difusió dels elements patrimonials 
immobles del municipi.

• Generar publicacions per a la difusió del patrimoni cultural del municipi en 
particular i de la comarca en general.

• Continuar col·laborant amb l’Arxiu Comarcal dins d’una política cultural.
• Continuar impulsant el projecte de la presó-museu  “Camí de la Llibertat” 

apostant per una musealització de la presó de dones i de la millora del 
projecte com a Centre d’Interpretació de la Memòria històrica de la 
Comarca a Sort.

• Impulsar diferents tipus de Rutes Culturals al municipi, geogràfiques i 
temàtiques.

• Promoure camps de treball nacionals i internacionals per donar a conèixer 
el municipi, arranjar el patrimoni i generar intercanvi cultural.

• Potenciar i revisar el projecte de condicionament del Castell de Sort i el seu 
pla d’usos com a equipament cultural.

• En comprometem a pressionar a la Generalitat perquè realitzi un estudi 
i un registre del petroglifs de la Vall d’Àssua, per tal de poder posar-los 
posteriorment en valor a través de la seva difusió i visita.

• stablir trobades entre gent gran i infants per afavorir l’intercanvi 
intergeneracional de coneixements sobre l’entorn.

Equipaments culturals i educatius 

• Treballar per aconseguir el finançament per la 2a fase de la Biblioteca 
Comarcal de Sort. I un cop realitzada, treballar per a potenciar una 
programació d’activitats culturals a la biblioteca estable.

• Treure el màxim profit d’equipaments com l’Oficina de Turisme de Sort en 
coordinació amb el Consell Comarcal, com a espai d’exposicions, xerrades i 
activitats culturals.

• Treballar en la creació de projectes per a l’Ubla d’Altron i l’antic Museu de 
les Papallones.

• Revisar i reestructurar alguns dels espais públics en funció del seu ús i les 
necessitats de les entitats.

• Continuar potenciant i renovant l’espai del Teatre-cine dels Til·lers, per tal 
de convertir-lo en l’espai escènic de referència a la comarca.

• Reforçar el paper del Centre d’Entitats Casa Xorret, com un veritable hotel 
d’entitats, renovant els seus equipaments i mobiliari, així com dinamitzant el 
seu ús sociocultural. 

• Potenciar i continuant la renovació de Casa Natzaret com a Oficina Jove.
• Continuant la renovació de la Llar d’Infants els Malfargats de Sort.

Educació i formació per a tothom 

• Reforçar el paper del municipi i el seu paper com a membre dels Consells 
Escolars i com a responsable d’espais educatius com la Llar d’Infants, el 
Casal d’Estiu, l’Oficina Jove o la Biblioteca Municipal.

• Ens implicarem i participarem dels projectes pedagògics de l’escola 
bressol, l’escola de Sort i l’Institut, per tal de reforçar-los en col·laboració 
amb les AMPES i AFA.

• Treballarem per adequar o trobar una nova localització per la Llar d’Infants 
com a projecte a mig termini, ja que la feina realitzada els darrers 4 
anys ens demostra que és un projecte complex i no assumible de forma 
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immediata
• Impulsar el projecte Sort: un poble educador . Un projecte educatiu 

intergeneracional de poble, participatiu i obert,  que impliqui infants, joves 
i adults.

• Potenciar un cicle de Xerrades i Tallers en clau educatives destinat a 
potenciar una política educativa conjunta entre famílies, comunitat i 
mestres.

• Potenciar les activitats educatives de “Tots Fem Escola” impulsades des de 
l’Oficina Jove. Dossier recull de propostes educatives del Pallars Sobirà. 
(http://joves.pallarssobira.cat/projectes/conselljove/fem-escola/)

• Continuar col·laborant i donant suport a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) a 
Sort, com a delegació comarcal.

• Continuar apostant i donant suport al Consorci de l’Escola de Música i 
Dansa del Pallars com a membre actiu del consorci

• Potenciar els horts escolars com a eines educatives.
• Potenciar en coordinació amb les AMPES les activitats extraescolars, i en 

especial les esportives per tal d’oferir un ventall d’activitats.
• Foment del dialecte pallarès a la llar d’infants, a l’escola i a l’institut de Sort 

a través de cursos, xerrades, conta-contes i d’altres activitats.
• Promoure les iniciatives de recuperació de les tradicions i costums.
• Potenciar l’Escola d’adults i l’oferta dels 4 cicles formatius de Formació 

Professional a l’Institut Hug Roger III, com a apostes de futur per Sort i 
Comarca

• Coordinar cursos amb Consell Comarcal i d’altres organismes públics de 
la comarca com ara parcs i museus i especialment fomentar els cursos 
d’estiu.

• Potenciar cursos formatius al telecentre tenint en compte les necessitats 
de la ciutadania i afavorir l’intercanvi de coneixements, l’actualització, 
l’especialització, el reciclatge i l’impuls cooperatiu i emprenedor.

• Afavorir el civisme ciutadà a través de xerrades i debats.
• Coordinació permanent amb les AMPAs de la llar d’infants, l’escola i 

l’institut, així com amb la resta de la comunitat educativa.
• Treballar en coordinació amb el Casal Cívic de Sort per a la promoció de 

cursos i tallers per a totes les edats.
• Afavorir la música, les arts i l’esport per al infants.
• Afavorir l’art amb materials reciclats.

JOVENTUT

• Apostem per una política de joventut conjunta a nivell de comarca en 
favor del retorn i l’arrelament al territori del jovent que ha marxa fora a 
estudiar.  

• Continuar apostant per l’Oficina Jove i el Punt d’informació Juvenil (PIJ) i 
de les seves activitats en coordinació amb el Consell Comarcal

• Elaborar el nou Pla local de joventut (2020-2024) amb la participació del 
sector.

• Creació de la taula sectorial i Consell Municipal de Joventut.
• Continuar dedicant una part del pressupost a uns pressupostos 

participatius joves.
• Fomentar l’arrelament del jovent fent ús d’eines com ara la Borsa de 

treball permanent i temporal per als joves (períodes vacacionals) que 

http://joves.pallarssobira.cat/projectes/conselljove/fem-escola/


21

necessiten complementar les vacances amb un treball.
• Crear una borsa de voluntariat.
• Implicació amb el Pla de Garantia Juvenil, una iniciativa a nivell europeu 

per reduir l’atur juvenil. En aquesta línia es pot crear una borsa de treball 
de pràctiques per a estudiants universitaris o de cicles, per tal que puguin 
desenvolupar-se en un lloc de treball a la comarca/municipi.

• Fomentar la participació dels joves a les festes populars i les festes dels 
pobles. Implicar-los en l’organització i la participació.

• Treballar en un projecte d’Skate Parc al poliesportiu en col·laboració amb 
els joves.

• Interconnectar millor la Joventut del Pirineu.
• Treballar en col·laboració amb el Consell Comarcal en l’Oficina d’Habitatge 

per afavorir el lloguer als joves.
 
SALUT, BENESTAR I COHESIÓ SOCIAL

• Dret a la salut i a una sanitat pública i equitativa és una necessitat bàsica 
per a tota la població. Però la salut no és només una qüestió individual, 
exclusiva de cada persona. La salut col·lectiva, de tots i totes, depèn 
sobretot de condicions socials, econòmiques, culturals, ambientals, 
polítiques i de gènere.

• Una gran part de factors que determinen la nostra salut són externs al 
sistema sanitari i estan relacionats amb les variables de salut laboral, medi 
natural, sobirania alimentària, repartiment de tots els treballs i creació 
de llocs de treball per la cura de les persones, salut pública i comunitària, 
temps pel lleure i la participació de les persones en la vida pública.

• Volem un Sistema Nacional de Salut gratuït en el moment de l’ús, 
assegurant-ne la transparència, equitat, universalitat, qualitat, eficiència, 
autonomia de gestió i avaluació independent. Amb un codi ètic comú de tots 
els serveis. Fomentant la participació real del personal de la sanitat i de 
ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del Sistema, territorials i de 
centres sanitaris.

• En aquest sentit, és necessària la implicació dels municipis en la lluita per 
uns serveis sanitaris i sociosanitaris que donin resposta a les necessitats 
de la població, defensant uns serveis públics, universals i de qualitat.

• Cal actuar sobre els veritables determinants de la salut: les condicions 
de vida de les ciutadanes (pobresa, treball, educació, dieta, habitatge, 
salubritat...) i vetllar per un correcte ús dels recursos, que donin resposta 
a demandes creixents sobretot pel que fa als aspectes sociosanitaris –
atenció a persones malaltes, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, 
malalts mentals.

• Per això els governs, a tots els nivells, han de ser responsables de posar 
“salut en totes les polítiques” i donar una especial rellevància als treballs 
socials. Apostem per:

• Garantir els drets de les persones.  Dret a respectar l’autonomia i llibertat 
individual en les decisions sanitàries.

• Dret a una salut i una sanitat pública per a totes i tots, de qualitat i accés 
garantit. Cal una política de medicament al servei de les persones. Cal 
evitar i lluitar per revertir la tendència de privatització-mercantilització 
i biomedicalització de la salut i la sanitat, apartant-la de la influència del 
complex industrial mèdic-farmacèutic i tecnològic.

• Millorar el sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer 
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un pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats 
de salut actuals. Cal que l’Atenció Primària i Comunitària, propera a les 
persones i comunitats, sigui la porta d’entrada al sistema, amb dotació 
pressupostària pròpia i suficient.

• Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, 
amb programes de salut i altres activitats organitzades, potenciant 
el treball sobre la tolerància i la inclusió de totes aquelles persones 
amb malalties mentals, diversitat funcional i tots aquells col·lectius 
especialment sensibles al tipus de societat que vivim.

• Donar suport a les polítiques d’inclusió i activitats d’entitats com les de 
l’Associació Salut Mental Pallars.

Cohesió Social 

• Volem treballar per una millor convivència i atenció a les persones més 
necessitades dels serveis públics i socials.

• Famílies i qualitat de vida
• Coordinar-se amb els serveis socials del Consell Comarcal
• Mediar entre les persones en risc d’exclusió i les entitats financeres, 

empreses de subministraments,... per minvar els efectes de la pobresa 
hipotecària, energètica i laboral.

• Afavorir l’ús del català com a vehicle d’integració.
• Estudiar la possibilitat d’oferir serveis de transport a demanda per als 

veïns del municipi de cara a poder assistir a activitats del casal de la gent 
gran, biblioteca o altres serveis de tarda.

• Realitzar un informe sobre la qualitat de vida i l’habitabilitat del nostre 
municipi, per tal de conèixer tots els indicadors i afavorir una millor 
política.

• Afavorir la qualitat i adequació dels espais públics per als nens i les seves 
famílies

• Treballar per habilitar un espai de criança, intercanvi i joc per a les 
famílies amb canalla.

• Establir cada any un calendari d’activitats fixes per a famílies a on 
aparegui la programació de l’esplai, activitats d’animació, tallers, etc.

• Fomentar i col·laborar en tot el possible en l’acollida de nouvinguts
• Oficina d’acollida del nouvingut sigui de Barcelona, Romania, Argèlia 

o Jaén per poder explicar la cultura, els equipaments, els serveis 
municipals, etc.

• Desenvolupar polítiques de gènere, d’igualtat i contra la xenofòbia.
• Cursos de català i/o pallarès gratuïts en els quals també s’ajudi i informi 

als nouvinguts de cara a millorar la seva adaptació.

Gent gran

• Apostem per una sanitat pública i un serveis socials que tinguin en compte 
la diversitat, la resolució de conflictes a través de la mediació, l’atenció a la 
gent gran, però a més caldrà fomentar activitats i espais per la gent gran i 
per la trobada intergeneracional.

• Ajudar a difondre les activitats del Casal Cívic de Sort i fomentar les 
activitats que millorin els vincles intergeneracionals i interculturals 
respectant els espais i les necessitats dels padrins i les padrines. Millorar 
els serveis de la residència i les condicions laborals de les treballadores.
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• Potenciar activitats i espais de trobada entre la gent gran

ESPORTS 

• Reforçar Sort com a capital de les aigües braves i de la NOGUERA 
PALLARESA i per tant dels esports vinculats al riu i la marca de Destinació 
Turística Esportiva.

• Seguir promovent competicions a nivell internacional
• Apostem pels esports com a elements integradors i socialitzadors a 

més de lúdics. Volem apostar per la promoció de l’esport a través de les 
associacions esportives i l’escola 

• com una manera d’afavorir la integració, la socialització, la cohesió social, 
la cooperació i la salut a més de la vessant lúdica.

• Actualitzar i modernitzar equipaments esportius, així com potenciar el 
Camp de regates de l’Aigüerola amb espais pels esportistes (vestuari-
canviador, lavabos i magatzem de material).

• Donarem suport a les totes entitats esportives municipals i comarcals 
com l’AEP i ens comprometem amb el manteniment dels equipaments i 
instal·lacions esportives.

• Potenciar i acollir competicions que afavoreixin la visibilitat de Sort a nivell 
internacional

• Afavorir en especial aquelles activitats pròpies i singulars del territori: 
esports de riu, esports d’aventura, escalada, esqui...

• Compromís amb la potenciació del Centre BTT, millorar la informació 
editada via web: penjant rutes i Tracks (també amb una App).

• Rutes de bici descens. Circuit trial. Circuit infantil...
• Promocionar l’esport i el lleure de la població de sort, la que hi viu durant 

l’any i pot fer ús d’instal·lacions com són poliesportiu, camp de futbol, camp 
de regates etc.. així com el senderisme, hípica etc. que pugui ser gratificant 
pels habitants i d’on en puguin sorgir col·lectius.

• Potenciar un projecte d’Skate Parc.
• Potenciar els cursos de tecnificació i especialització d’esports específics a 

la comarca com el piragüisme, escalada, curses de muntanya, triatló... i en 
especial, de determinades modalitats d’esquí o esports de neu: Snow, Free-
ride, Descens, Free-style, Esquí de travessia i Raquetes.

• Condicionar carrils bici i espais per patinets.
• Adequació d’una pista esportiva polivalent.

 
 
INDEPENDÈNCIA, PAÏSOS CATALANS I REPÚBLICA

• Entenem els municipis com el marc territorial de referència des d’on posar 
en marxa o continuar impulsant des de baix:

• La construcció de la República catalana
• La ruptura democràtica cap a la independència;
• L’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu, 

transformador i per l’emancipació social, de gènere i medi ambiental.




