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ELS NOSTRES COMPROMISOS
UN NOU MODEL DE POBLE

JAUME

MONTSE

YOLANDA

BEA

ANTONIO

GUILLEM

CARME

JOANA

Creiem que era un error plantejar el futur de Cunit com a
ciutat dormitori. Cunit ha crescut molt
els últims anys, extensiva i intensivament, quin futur volem? La qualitat de
vida del nostre Cunit ve determinada per
l’equilibri entre els habitants i el territori,
i aquest paradigma ha de ser clau.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PEL TEU CUNIT

Tenim l’oportunitat de donar
un impuls al nostre municipi
És el moment de crear un
poble actiu, acollidor i renovat
LOLA

LLUIS

JUANI

LAURA

Estimem Cunit
com tu te l’estimes

El futur de Cunit i els reptes que vindran han de ser
compartits amb la majoria de la població possible. Per això volem activar la
participació ciutadana en les presses
de posició i en les decisions estratègiques del municipi, (POUM, i grans
obres i inversions).
TRANSPORT I MOBILITAT

JESÚS

MERCÈ

WILLY

MONTSE

TOPO

TANIA

VARGAS

VISI

El nostre municipi és un municipi extens, tenim 9 km2.
És per això que cal plantejar una mobilitat interna, en termes de bus, o taxi a la
demanda, al mateix temps hem de ser
conscients de la dependència de la mobilitat cunitenca i de la interacció amb
d’altres territoris. Treballar per reclamar
millores en la zonificació tarifaria i en les
freqüències dels serveis actuals.

MILLORA DELS SERVEIS
I NETEJA
Amb la millora de la situació
econòmica de la institució,
podem plantejar la possibilitat de millorar els serveis, en termes de més punt
de recollida, més freqüència de recollida o implementació d’altres serveis
complementaris (Platges i recollida voluminós).
PLATGES I PASSEIG
PER UN CUNIT TURÍSTIC
La Platja i el Passeig marítim
de Cunit són claus pel nostre futur com
a municipi turístic, i també pel futur
de la qualitat de vida del nostre poble.
Hem de ser capaços de revitalitzar la
zona del passeig més enllà de la temporada estiu. La Platja i el Passeig ha
de ser un dels actius per viure Cunit tot
l’any.
LA CULTURA A CUNIT
El nostre municipi és ric en
associacions que tenen la
cultura com el seu motor.
Hem d’aconseguir elaborar una agenda cultural de Cunit amb activitats
temàtiques relacionades amb totes les
entitats del municipi. Patrimoni, història, excursió, cultura i música catalana, andalusa, teatre, pintura, poesia.
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CUNIT DE LES PERSONES
ESPORTS
•

•
•

Col·laboració i reconeixement
de les entitats esportives del
municipi

•

Ajudes i beques a l’esport de
Cunit

•

Potenciar l’esport a les escoles

CULTURA
•
•

•

GENT GRAN I BENESTAR SOCIAL

Comissió de festes (12 mesos,
12 experiències) amb espais per
les entitats
Fer del carnaval i el seu patrimoni, un motor de cultura cunitenca tot l’any i un referent
comarcal
Recuperació dels edificis de
l’Avi Pau i el Casal Municipal

•

Potenciar activitats culturals i
de lleure destinades a la gent
gran
Millorar i potenciar les places
del centre de dia i el servei de
teleassistència, i promoure el
servei de menjador a domicili
Reconvertir el banc d’aliments
en un economat

EL MODEL DE POBLE
HABITATGE
•
•
•

JOVENTUT

Promourem una borsa d’habitatge públic, entre ells, els
pisos buits dels bancs

•

Desenvoluparem un programa
supressió de barreres arquitecòniques pels carrers i habitatges

•

Plans d’ocupació i formació
específics per joves

•

Consell municipal d’infants i
joves

Nova normativa de façanes al
municipi

EDUCACIÓ
•

CUNIT VERD

Promoure el Pla Educatiu 360
(connectar escola - famílies
i tots els recursos actius del
municipi)

•

Defensar jornades intensives a
les escoles del municipi

•

Educació de 0 a 3 anys (Recuperar la llar d’infants Les Marietes i activitats enfocades a la
petita infància)

TURISME
•

Pla d’atracció d’inversors hotelers

•

Pla estratègic de neteja i serveis de la platja

•

Crear turisme actiu: Penedès
Marítim + Costa Daurada +
Eno Turisme Penedès

Projecte Cunit jove: Recuperació
i implantació de Sant Joan, cap
d’any, correbars i noves festes

SEGURETAT

•

Passeig marítim peatonal per
als vianants

•

Obrir el Casc Antic: Pas soterrat
sota la via del C/ Francesc Macià

•

Millores als accessos a les urbanitzacions

NETEJA
•

Més punts de recollida i més
freqüència

Senyalització intel·ligent dels
passos de vianants

•

Facilitats per l’accés a la deixalleria

Reforç nocturn i a l’estiu de la
policia local

•

Campanya de civisme (neteja,
manteniment dels containers...)

•

Policia de barris

•
•

ENTITATS
•

URBANISME

Subvencions per a entitats culturals i socials que col·laborin
al municipi

•

Crear xarxa de locals municipals per posar a disposició de
les entitats

•

Punt d’informació i assessorament per les entitats

CUNIT ECONÒMIC
VIA PÚBLICA I MEDIAMBIENT

INFRAESTRUCTURES

•

•

Potenciar fibra òptica

•

Xarxa de carrils bici a Cunit

•

Connexió bus urbà amb el
transport interurbà (bus i tren)

Fer una xarxa d’espais adaptats
per als animals de companyia i
promoure campanyes sanitàries i de sensibilització de la mà
de les entitats animalistes

•

Manteniment de zones verdes
i fer el gran parc de la plana
del castell

•

Pla de voreres, senyalització
vertical i horitzontal i il·luminació de carrers

CUNIT 2.0
•

Aplicació de Cunit 2.0 (Participació i decisió de les estratègies del municipi)

•

Wifi obert al municipi: places,
platja...

COMERÇ

•

Millorar xarxes de TV i telefonia

•

ECONOMIA

Plans de subvencions per ajudes comercials (Il·luminació,
decoració, reforma...)

•

Revisar els impostos municipals (ibi, brossa...)

•

Campanya comunicació i conscienciació del comerç local

•

•

Agenda comercial de Cunit
(Activitats)

Plantejar una fiscalitat equitativa i proporcionada

•

Potenciar la contractació d’empreses locals

OCUPACIÓ I EMPRESA
•

Co-Working (Espai de treball)

•

Ajudes per a nous emprenedors

•

Potenciar des del SOM plans
d’ocupació propis

