LÍNIA ESTRATÈGICA NÚMERO 1
Avançar en la ciutat cívica i educadora
(cívica i social)

OBJECTIU NÚMERO 1
Impulsar i consolidar Mollet del Vallès
com a ciutat amb una oferta de serveis
personals renovada i amb una activitat
cultural, acadèmica, formativa i de
lleure atractiva.

OBJECTIU NÚMERO 4

OBJECTIU NÚMERO 2

OBJECTIU NÚMERO 3

Millorar la cohesió i vertebració de la
ciutadania a través d’un protagonisme
i dinamisme més rellevant de la
societat civil a la ciutat.

Reforçar els valors de la convivència a
través de la qualificació integral i
constant de la ciutadania.

Potenciar la projecció de Mollet del
Vallès a partir d’una imatge més
moderna i dinàmica, que afavoreixi la
identificació dels molletans amb la
ciutat.

OBJECTIU NÚMERO 5
Fer de Mollet del Vallès una ciutat
model socialment amb una gran
sensibilitat en la resolució de
problemes de les seves persones

RESULTATS VALORACIONS membres comissió impuls de l’any 2015.
Pla Estratègic de la Ciutat Mollet2025.
Comissió d’impuls Avançar en la ciutat social, cívica i educadora.
Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. FORMACIÓ 1/5
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “l’Impuls i consolidació Mollet del
Vallès com a ciutat amb una oferta de serveis personals renovada i amb una activitat cultural,
acadèmica, formativa i de lleure atractiva” –marca amb una X-

⃝ Avança adequadament

Ф S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments. S’està oferint un ampli ventall d’activitats formatives i de
lleure al conjunt d’espais municipals dels barris de la ciutat. Molt notable el treball base
esportiu per a totes les edats i ús de les instal·lacions, ja una mica obsoletes.Fins i tot, fent un
esforç per ampliar l’oferta cultural; tot i la situació econòmica actual. Pot ser caldria, fer un
esforç per augmentar la qualitat d’una part de l’oferta, atès que segurament hi ha formació
més qualificada per un part de la ciutadania.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Vincular la formació més amb competències d’empleabilitat i requalificació _

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. PARTICIPACIÓ 2/5
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Millorar la cohesió i vertebració de la
ciutadania a través d’un protagonisme i dinamisme més rellevant de la societat civil a la ciutat.” –
marca amb una X-

Ф Avança adequadament

⃝ S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari. S’han esforços en el
camp del civisme, la solidaritat amb la gent de la ciutat implicant la xarxa
d’entitats i s’ha avançat en temes participatius de la ciutat, entre el més joves i
la ciutadania.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Fer una bona base per la convivència entre els més joves a les escoles i les entitats esportives i de
lleure, per a què la gent jove pugi amb més consciència cívica.
Premiar a les entitats que fan xarxa en els processos de subvencions.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. CONVIVÈNCIA 3/5
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Reforçar els valors de la convivència
a través de la qualificació integral i constant de la ciutadania.” –marca amb una X-

⃝ Avança adequadament

Ф S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
En el camp dels animals de companyia s’ha fet una bona feina de cercar els seus espais i activitats a la
ciutat. Des del Síndic i els mediadors s’ha mirat de solucionar els problemes i millorar la convivència
als barris i entre les comunitats de la ciutat._

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:

Les entitats amb canalla són claus per a la bona convivència del futur immediat.
Fer més per mostrar el pluralisme de la ciutat i que els costums més diferents s’ensenyin i cerquin
activitats de fusió i compartir-les.
Major recolzament amb els bons propiestaris d’animals, que allunyi les males pràctiques dels incívics.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu. MARCA MOLLET 4/5
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Potenciar la projecció de Mollet

del Vallès a partir d’una imatge més moderna i dinàmica, que afavoreixi la identificació dels
molletans amb la ciutat.” –marca amb una X-

Ф Avança adequadament

⃝ S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
S’ha consolidat una imatge de ciutat que està amb les famílies i que cuida molt aquests segment, al
mateix nivell que fa anys que ha fet amb la gent gran. Les activitats per al públic i segment familiar
són molt contínues i formen part de l’agenda molletana. Aquesta projecció està posant en valor els
elements de la ciutat, especialment parcs i places, per al conjunt d’activats.

U o dos dos projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:

_

Continuar incluent entitats de Mollet amb el conjunt d’activitats de la ciutat i amb aquelles que tenen
més projecció. (MIT, Fira Entitats, Festes Majors, Gallecs, Festa Esport)
Fer una gran activitat a Gallecs que uneixi l’espai a Mollet en la memòria de la gent de Catalunya.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu. SOCIALMENT 5/5
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Fer de Mollet del Vallès una ciutat
model socialment amb una gran sensibilitat en la resolució de problemes de les seves persones” –
marca amb una X-

Ф Avança adequadament

⃝S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
S’ha consolidat una gran xarxa d’ajuda a les persones. Molts col·lectius, especialment amb
discapacitats, tenen una ciutat on viure molt autònament i amb dignititat. Les entitats del quart
sector estan coordinades i fan molta feina de la mà de les institucions de la ciutat.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Incrementar la capacitat de la bossa de lloguer.
Protecció per a famílies amb problemes reals de residència i serveis energètics, i actuar contra la gent
que s’aprofita d’aquesta situació.

