Àmbits de debat i diagnosi DAFO
ÀMBITS DE DEBAT:
PRIMER EIX: SOSTENIBILITAT
C1.Economia
- Desenvolupament econòmic local
- Promoció econòmica i emprenedoria
- Polítiques d’ocupació
- Comerç i turisme
- Patrimoni
C2.Territori
-

Model de poble i qualitat de vida
Urbanisme, medi ambient i pagesia
Serveis i manteniment urbà
Accessibilitat i mobilitat

SEGON EIX: CONEIXEMENT I INNOVACIÓ
C3. Talent i bon govern
Educació i coneixement
Ús tecnologies
Transparència i participació ciutadana
Administració electrònica i
simplificació administrativa
Bon govern i rendiment de comptes
Comunicació
Gestió dels serveis públics
















TERCER EIX: COHESIÓ SOCIAL
C4. Persona i societat
-

-

Polítiques d’atenció social i integració,
igualtat, família, gent gran, Infància i
Joventut
Salut i qualitat de vida
Tradició i llegat històric immaterial
Cultura i agents culturals
Esports i lleure
Seguretat ciutadana

-

Entitats, societat civil

PUNTS FORTS
Accessos, comunicacions i telecomunicacions.
Model residencial de baixa densitat, nucli urbà compacte.
Qualitat de vida.
Vitalitat associativa.
Àmplia agenda d’activitats culturals i esportives.
Tradició educativa al municipi (Vedruna, ERA, PIVE, escola
bressol etc.) Disponibilitat d’equipaments culturals i esportius
renovats.
Existència de projectes de sostenibilitat, eficiència energètica,
gestió de residus, viles florides etc.
Capacitat d’acollir i gestionar esdeveniments culturals,
esportius, comercials etc.
Ajuntament sanejat i amb capacitat d’inversió futura, en base
a recursos propis i aliens.
Elevat consens institucional.
Atur inferior mitjana de la comarca i del país.
Renda Bruta Familiar Disponible per habitant lleugerament per
sobre de la mitjana de la província.
Sòl industrial programat per impulsar activitat econòmica.












OPORTUNITATS






Noves modalitats/perspectives de creixement econòmic.
Projecte vertebració de la C-17 com a eix de desenvolupament
econòmic.
Nous marcs legislatius per al foment de la mobilitat elèctrica i
generació d’energia verda.
Efervescència de la identitat nacional i social.
Possible desdoblament línia rodalies Vic -Barcelona (R3).

PUNT FEBLES
Dificultat de visibilitat projectes locals.
Manca d’interlocutor en l’àmbit empresarial.
Escassa cultura de participació i planificació.
Poca sensibilitat ciutadana en l’assumpció de
responsabilitat en els comportaments socials
incívics, i les qüestions col·lectives (nevades, mal
ús paperers, mal ús Pipi -cans etc.)
Recursos turístics escassos (allotjaments i oferta
de serveis).
Baixa dimensió dels mitjans de comunicació locals.
Dèficit en el manteniment urbà (imatge, espais
públics etc.) i mancances de manteniment dels
elements infraestructurals.
Dificultat de mobilitat en transport públic
interurbà.

AMENACES






Crisi política i judicial Estat- Catalunya.
Crisi de l’Estat del Benestar.
Aparició de noves formes de pobresa.
Augment de l’exigència ciutadana pel què fa als
serveis i polítiques públiques.
Major competència dels sistemes de distribució
comercial (grans superfícies) i dels nous
operadors comercials en línia.

