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Junts pel Vendrell surt al carrer per
presentar la seva gent i el seu
programa
La candidatura vol crear una regidoria específica pels barris marítims

Acte al Doctor Robert | JPV

Junts pel Vendrell ha presentat el seu programa electoral al carrer del del Doctor Robert. La
formació que lidera Eva Serramià ha volgut aprofitar aquest format de paradeta vermut per explicar
resumidament algunes de les seves propostes per a les eleccions municipals. Les propostes es
basen i organitzen a partir dels tres eixos que treballa la formació: les persones, l'economia i el
territori.

Entre les més destacades hi ha des d'un pla de xoc de neteja viària i civisme i amb més educadors
de carrer, la proposta d'un model educatiu "Educació360", de la Fundació Jaume Bofill, per treballar
l'educació amb totes les etapes de la vida, la millora del transport públic entre les urbanitzacions i
els barris marítims amb el centre i l'hospital amb una línia circular, el Regidor dels Barris Marítims per
treballar amb les associacions i veïnes i veïns d'aquests barris i tenir una relació més directa amb
l'Ajuntament, potenciar el turisme, la rehabilitació en lloc de la construcció extensiva, l'agroecologia i
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els serveis d'atenció a la gent dependent i gent gran com a sectors econòmics a potenciar.

També es proposa rebaixar la taxa d'obertura d'establiments comercials, revisar la taxa
d'escombraries perquè qui més recicli menys pagui, fer gratuït el servei de teleassistència per a
gent gran, seguir les bonificacions per a famílies vulnerables, monoparentals o amb persones
depenents a càrrec i un sistema de beques públiques per les activitats extraescolars, com per
exemple estudiar a l'Escola de Música Pau Casals, l'aula de ceràmica o l'escola Fenosiana.

Finalment, també es posen sobre la taula millorar l'espai públic amb carrers més cívics (Sant
Xavier, Cristina Baixa, carrer Flors i Berguedà, avinguda Sant Vicenç) i potenciar els equipaments
públics: es proposa que el Casal Familiar es converteixi en un centre cívic del barri de la Carretera
de Valls i entorns, la segona biblioteca que necessita la ciutat conjuntament amb el Casal d'Avis
del Tancat i la Casa de la Cultura com el gran equipament de ciutat dels propers anys per treballar
i el ric teixit associatiu del Vendrell.
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