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La CUP Olot publica 557 propostes
per a millorar la vida de la ciutat
La campanya de recollida d'idees i projectes s'ha fet discretament durant mesos
i ara s'obre a la participació de tothom a través de bústies postals, WhatsApp,
correu electrònic o el web decidimolot.cat

Lluís Riera, regidor de la CUP Olot, durant la presentació de les propostes. | @CUPOlot.

La CUP Olot ha fet públics, aquest passat dissabte, els fruits d'un procés que ha durat mesos,
de trobades amb persones i col·lectius diversos per a recollir propostes, idees i projectes per a
millorar la vida a la ciutat. Tanmateix, aquest procés s'obre, a partir d'ara, a tothom qui vulgui
consultar-les, millorar-les o proposar-ne de noves a través del web decidimolot.cat
(http://www.decidimolot.cat/) .
Per a facilitar la participació de la gent que utilitza menys la xarxa Internet, també se'n posa a
disposició 4 bústies postals: a l'Orfeó Popular Olotí, al Casal de Sant Miquel, al Casal de Bonavista
i a la Pastisseria Cacau. En aquestes bústies s'hi poden deixar per escrit qualssevol propostes.
A més, un grup de persones voluntàries portaran butlletes casa per casa, per a assegurar que
tothom tingui l'oportunitat de dir-hi la seva.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=ZJGxuLOSYz8
A més de la pàgina web interactiva h
( ttp://www.decidimolot.cat/) i les bústies postals, la formació
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assembleària ha habilitat el contacte de WhatsApp 681 608 375 i l'adreça de correu electrònic
olot@cup.cat (mailto:olot@cup.cat) .
Totes les propostes que es rebin seran treballades i la CUP espera poder ampliar i millorar les
557 que ha reunit fins ara.
Aquí podeu veure l'índex dels temes que s'hi tracten:
ÍNDEX PER TEMES

GOVERNEM-NOS
Sobirania popular

Participació http://www.decidimolot.cat/2019/01/participacio.html)
(
Transparència i govern obert (http://www.decidimolot.cat/2019/01/transparencia-i-governobert.html)
Construcció nacional http://www.decidimolot.cat/2019/01/construccio-nacional.html)
(
CUIDEM-NOS
Sobirania sanitària i social

Salut (http://www.decidimolot.cat/2019/01/salut.html)
Cohesió social http://www.decidimolot.cat/2019/01/cohesio-social.html)
(
Esports (http://www.decidimolot.cat/2019/01/esports.html)
Gent gran (http://www.decidimolot.cat/2019/01/gent-gran.html)
Joventut (http://www.decidimolot.cat/2019/01/joventut.html)
OCUPEM-NOS
Sobirania productiva

Economia social i solidària http://www.decidimolot.cat/2019/01/economia-social-i-solidaria.html)
(
Ocupació http://www.decidimolot.cat/2019/01/ocupacio.html)
(
Drets laborals (http://www.decidimolot.cat/2019/01/drets-laborals.html)
Comerç i mercat http://www.decidimolot.cat/2019/01/comerc-i-mercat.html)
(
RECONNECTEM-NOS
Sobirania energètica i alimentària

Alimentació http://www.decidimolot.cat/2019/01/alimentacio.html)
(
Energia i aigua (http://www.decidimolot.cat/2019/01/energia-i-aigua.html)
Residus (http://www.decidimolot.cat/2019/01/residus.html)
Drets dels animals (http://www.decidimolot.cat/2019/01/drets-dels-animals.html)
REPENSEM-NOS
Sobirania de l'espai públic

Habitatge (http://www.decidimolot.cat/2019/01/habitatge.html)
Barris i urbanisme (http://www.decidimolot.cat/2019/02/barris-i-urbanisme.html)
Mobilitat (http://www.decidimolot.cat/2019/01/mobilitat.html)
Espais verds i paisatge (http://www.decidimolot.cat/2019/01/espais-verds-i-paisatge.html)
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Turisme (http://www.decidimolot.cat/2019/01/turisme.html)
RELACIONEM-NOS
Sobirania educativa i cultural

Educació http://www.decidimolot.cat/2019/01/educacio.html)
(
Cultura (http://www.decidimolot.cat/2019/01/cultura.html)
Lleure i oci (http://www.decidimolot.cat/2019/01/lleure-i-oci.html)
Teixit associatiu (http://www.decidimolot.cat/2019/01/teixit-associatiu.html)
CONSCIENCIEM-NOS
Sobirania comunitària

Gènere (http://www.decidimolot.cat/2019/01/genere.html)
LGTBI+ (http://www.decidimolot.cat/2019/01/lgtbi.html)
Solidaritat i cooperació http://www.decidimolot.cat/2019/01/solidaritat-i-cooperacio.html)
(
Acollida (http://www.decidimolot.cat/2019/01/acollida.html)
GESTIONEM-NOS
Sobirania econòmica i administrativa

Administració http://www.decidimolot.cat/2019/01/administracio.html)
(
Gestió econòmica
http://www.decidimolot.cat/2019/01/gestio-economica.html)
(
Municipalitzacions (http://www.decidimolot.cat/2019/01/municipalitzacions.html)
Seguretat (http://www.decidimolot.cat/2019/01/seguretat.html)
TECNIFIQUEM-NOS
Sobirania tecnològica

Informàtica i telecomunicacions http://www.decidimolot.cat/2019/01/informatica-i(
telecomunicacions.html)
Dades obertes i
programari lliure (http://www.decidimolot.cat/2019/01/dades-obertes.html)
Democratització tecnològica
http://www.decidimolot.cat/2019/01/democratitzacio-tecnologica.html)
(
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