RESULTATS

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 2
Millorar la cohesió i vertebració de la
ciutadania a través d’un protagonisme
i dinamisme més rellevant de la
societat civil a la ciutat.

OBJECTIU NÚMERO 4

OBJECTIU NÚMERO 5

OBJECTIU NÚMERO 3
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.

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

VALORACIÓ 2017 dels objectius de la Comissió d’impuls Avançar en la ciutat
social, cívica i educadora
FORMACIÓ 1/5
Durant l’any 2017, 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

50%S’impulsa lentament

50% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:. Cert creixement en temes
culturals de dansa, ball. Temes educatius estables, sense novetats i mantenint formació
ocupacional

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Major treball en xarxa al Baix vallès i comarcal per atraure innovació educativa a les nostres ciutats.

PARTICIPACIÓ 2/5
Durant l’any 2017, 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-

50% Avança adequadament

50%S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: Mútliples processos participatius
i decissoris a la cuitat i sobre diverses qüestions. Eina STEP ha complementat les butlletes paper.
Programa de treball amb joves, impulsat pels seus projectes directament.

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

CONVIVÈNCIA 3/5
Durant l’any 2017, 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-

50% Avança adequadament

50%S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: Escoles amb les seves
activitats i clubs amb escoles formatives, bàsics en els processos de convivència. Bona oferta
dels centres cívics de barri per dignificar la diferència.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Obrim finestes, Escoles de formació esportives.

MARCA MOLLET 4/5
Durant l’any 2017, 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-

50% Avança adequadament

25%S’impulsa lentament

25% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: Projectes internacionals i de
projecció de ciutat per viure en marxa. Equilibri rural (Gallecs) i urbà (nucli amb activitats,
comerços i serveis)

U o dos dos projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Mollet ciutat europea de l’Esport i Viles florides

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu. SOCIALMENT 5/5
Durant l’any 2017, 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-

50% Avança adequadament

50%S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: Xarxa de salut extensa i
innovadora territorial. Serveis socials, que amb dificultats, donen resposta a les
demandes ja no tan creixents. Programes municipals actius contraresten
problemes d’ocupació i socials.

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

Programes d’ocupació. Oferta de la xarxa de salut que manté els serveis, pot ser amb llistes més
llargues. Actuacions dels serveis socials en la mediació de desnonaments i talls aigua/llum/aigua.

Apunts de la Comissió d’impuls en la VALORACIÓ Pla Estratègic de Ciutat Mollet
2025... període 2016.
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”
75% s’impulsa lentament. (raons i projectes), S’han mantingut els serveis de formació educativa i

formativa i amb major avanç en temes laborals (EMFO)/ Escoles i centres privats poca oferta
innovadora i motivadora per a alumnat. Nova biblioteca. Guanyar pes audiovisual.

Millorar la cohesió i vertebració de la ciutadania a través d’un protagonisme i dinamisme més rellevant
de la societat civil a la ciutat
75% avança adequadament. (raons i projectes) Combatre el fracàs escolar amb el reforç escolar.
Interacció de les entitats de diferents àrees per cooperar.

Reforçar els valors de la convivència a través de la qualificació integral i constant de la ciutadania
50% S’avança adequadament/50% lentament (raons i projectes) Associacionisme com espais de
convivència. Inversions a barris per dignificar-los. Ajuts a joves amb dificultats.

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
75% S’avança adequadament (raons i projectes) Consolidades activitats de referència territorial i
comarcal amb participació d’entitats. Urbanisme que camina cap a majors espais amplis per a les
persones i menys trànsit que permet activitats.

Fer de Mollet del Vallès una ciutat model socialment amb una gran sensibilitat en la resolució de
problemes de les seves persones
75% S’avança adequadament (raons i projectes) Esforç persona i econòmic envers els col·lectius amb
dificultats per la crisi. Infants amb dificultats ajudes alimentàries i formatives accessibles. Esport com a
complement de salut per a la prevenció i bon hàbits.

