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Contingut
En el marc de la campanya de difusió del PEC i de recollida de propostes i valoracions per
part de la ciutadania, membres del Grup Motor i del Grup Impulsor del PEC van instal•lar
una parada informativa, a la Segona Fira Modernista, l’11 i 12 de febrer 2017, amb la projecció del vídeo del PEC Esparreguera Educa, conjuntament amb una bústia per a deixar-hi les
butlletes amb les valoracions. Per a dinamitzar-ho, hi va haver una actuació itinerant del grup
de teatre amb un plafó del PEC on esparreguerins de totes les edats van escriure els deus
desitjos per a l’educació i per a Esparreguera.
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Buidat de desitjos
GENÈRICS

-		Que segueixi sent un gran poble
-		Més bon humor i ganes de fer coses
-		Futur amb una educació millor

ÀMBIT ESCOLAR

- Anglès a educació infantil (2)
- Més escoles públiques
- Escola pública de qualitat
- Una fira al pati
- Connectar família-escola-institucions
- Conciliar vida laboral amb l’escola
- Animals a l’escola
- Més anglès a les escoles (2)
- Cap nen sense escola pública (més places)
- Menjadors subvencionats
- Jornada escolar intensiva
- Escola per a tothom i millor
- Baixar la ràtio per classe i més professors (4)
- Ensenyar-los a descobrir les seves essències
- Gronxadors al pati de l’escola
- Programa d’educació i salut de qualitat
- Educació oberta
- Programa de conscienciació contra el bullying
- Escola obligatòria fins els 14 anys
- Millorar les pissarres digitals a l’escola
- Mantenir línies de P3
- Més estones d’esbarjo
- Primària i ESO juntes, els nens de 12 anys són nens
- Més escoles bressol
- Programa prevenció fracàs escolar a primària
- Escoles com El Puig

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
- Inclusió d’infants en exclusió (2)
- Més recursos d’igualtat d’oportunitats (2)
- Igualtat entre tots els nens
- Millorar atenció nens amb discapacitats
- Més solidaritat
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EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

- Aprenentatge tingut en compte al llarg de tota la vida
- Espai de lleure tecnològic a l’estiu
- Millora educació ciutadania (3)
- Activitats extraescolars subvencionades
- Més civisme (2)
- Desenvolupar habilitats de cada persona
- Sindicat d’estudiants

CIUTAT EDUCADORA

Espai Públic:
- Aprenentatge tingut en compte al llarg de tota la vida
- Espai de lleure tecnològic a l’estiu
- Millora educació ciutadania (3)
- Activitats extraescolars subvencionades
- Més civisme (2)
- Desenvolupar habilitats de cada persona
- Sindicat d’estudiants
Serveis i Equipaments:
- Festes al poble (3)
- Espais per joves (3)
- Activitats pels nens
- Zona d’oci per la joventut (2)
- Activitats infantils
- Bona atenció sanitària i bons pediatres
- Cinema gratuït
- Pista de bàsquet (descoberta)
- Casals d’estiu
- Llibres de dinosaures
- Més activitats locals
- Millora de la casa de la dona (3)
- Local per festes (2)
- Activitats per a joves (11)
- Més gimnasos
- Creació d’un CAU pels adolescents
- Més espais lúdics
- Molts ordinadors
- Més recursos
- Realització d’un centre cívic
- Casal infantil
- Lloc per infants per desenvolupar creativitat
- Tallers d’arts
- Prevenció delinqüència
- Local per nens (guarderia)
Mobilitat:
- Aparcament gratuït (3)
- Transport públic de qualitat (2)
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- Millorar la mobilitat
- Carrers pels vianants
- Autobús ecològic
- Més aparcament al centre (encara que siguin de pagament)
- Menys zona blava (3)
- Rotondes en condicions
- Arribi el tren (8)
- Asfaltar els carrers de la plana
- Menys zones blaves i mes zones peatonals
- Illa vianants més gran
- Multa a monbus / retirada llicència (2)
- Bus llançadora a Martorell i Castellbisbal (2)
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