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Presentació
Les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) som candidatures independentistes i
d’esquerres del Països Catalans que, des de l’àmbit local, treballem per bastir un país
més lliure i més just. Entenem que la política local és l’àmbit més proper a la ciutadania
i, per tant, la construcció nacional també s’ha de fer des dels ajuntaments. Malgrat el
limitat marge d’acció d’aquesta institució, té prou possibilitats com per modificar
l’actual municipalisme regionalista i bastir un projecte de país basat en els municipis i
els seus representants.
Ens comprometem a defensar un programa d’actuació basat en: L’aprofundiment de la
Democràcia Participativa, com a eina indispensable per fer de la nostra societat una
organització respectuosa amb la voluntat popular i per avançar cap a la transformació
socialista de l’estructura social i productiva. Aconseguir un Canet integrador i
socialment igualitari: respectant sempre la diferència, l’ajuntament ha de treballar per
aconseguir la igualtat de drets, garantir l’accés als serveis públics (ensenyament,
sanitat, etc...) i unes condicions de treball dignes a tota la seva ciutadania.
Des de l’ajuntament és necessari garantir el desenvolupament econòmic, social i
territorial sostenible que, lluny d’accions mediambientals aïllades, tingui com a
referència un model de territori equilibrat globalment, per tal d’aconseguir una millora
real en la qualitat de vida de la majoria de la seva població compatible amb el
tractament respectuós amb l’entorn natural.
Dinamitzar el teixit associatiu i promocionar l’autoorganització ciutadana, com a
fonament per assegurar una societat amb persones lliures, responsables i solidàries. En
el context mundial en què ens movem, la CUP es compromet a generar dinàmiques per
tal d’aconseguir unes viles i ciutats solidàries amb els pobles que lluiten pel seu dret a
la vida i a la dignitat, ja sigui des de l’àmbit de l’actuació institucional com des de la
promoció educativa dels valors que fan possible aquesta solidaritat. El nostre
compromís no s’acaba en l’acció programàtica, ja que pensem que tant els
ajuntaments com els representants municipals hem de tenir un paper clau en la
construcció d’una societat catalana plenament lliure i solidària.
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 El nostre codi ètic:
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ENTRE TOTES HO FAREM TOT, VOTA’T I ENTRA
A L’AJUNTAMENT AMB LA CUP
1. Un ajuntament al servei de les persones
 Més democràtic i més participatiu

La participació ciutadana en la presa de decisions públiques ha de ser entesa com un
projecte estratègic de l'Ajuntament. Volem treballar per establir mecanismes de
participació ciutadana per tal de potenciar un veritable funcionament democràtic de
les polítiques municipals (assemblees de barri i taules específiques en qüestions com
seguretat, pressupostos i temes específics), garantint la participació del màxim de
persones possibles.
A Canet els mecanismes que s'anomenen «de participació ciutadana» només són
consultius. Cal fer un pas més enllà i transformar els consells de participació de ciutat,
sectorials, etc..., obrint-los a tothom i garantint, prèvia adequació del Reglament
Orgànic Municipal (ROM), que les seves propostes puguin ser traslladades i debatudes
directament al Ple.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
Tot i que la major part del pressupost municipal no es pot fer de manera participativa
(consums d'energia de equipaments municipals, contractes amb empreses externes,
sous treballadors municipals ...), el capítol "d'inversions" és el que s’hauria de treballar
de forma més participativa pel conjunt dels ciutadans. Establint els mecanismes
perquè tinguin la informació imprescindible per la correcta presa de decisions i tenint
en compte el pressupost disponible, han de ser els ciutadans els que decideixin les
prioritats d’inversions del municipi, evitant així el clientelisme i assumint amb
responsabilitat les prioritats del municipi. També les bases de subvencions a entitats
han de ser consensuades pel conjunt de la ciutadania.
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1. Apostem per fer una modificació del ROM, de manera que les persones i col·lectius
que conformem Canet puguem participar de manera activa en els Plens municipals
aportant propostes d’interès comú. Tanmateix, proposem l'aprovació de mesures
provisionals de participació fins a la data d'aprovació del reglament orgànic
municipal (ROM).
Volem garantir el caràcter obert dels plens i flexibilitzar els mecanismes de presa
de petició de paraula i presentació d'iniciatives ciutadanes. També proposem que
els Plens es puguin aturar quinze minuts en cas que un dels punts de l'ordre del dia
provoqui debat i deixar intervenir les i els ciutadans per escoltar les seves
propostes i demandes.
2. La creació del Consell de la Vila , on estiguin representades totes les associacions i
col·lectius de la vila, perquè puguin fer propostes directament a Ple sense passar
pels partits. Aquest haurà de funcionar de manera assembleària i a l’hora de fer les
propostes haurà de respectar el medi ambient, l’interès col·lectiu i els drets
humans.
3. Impulsar la creació de plataformes electròniques que segueixin la filosofia de
«govern obert» per permetre la participació directa de la ciutadania en les
decisions col·lectives.

 Més transparent

Creiem fonamental que les persones que conformem el municipi tinguem tota la
informació gestionada des del consistori, per tant, proposem:
4. Facilitar l'accés a la documentació pública municipal, donant informació clara i
objectiva de la gestió municipal.
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5. Engegar audiències públiques per explicar detalladament totes les partides del
pressupost municipal a la ciutadania.
6. Publicar totes les despeses generades pels càrrecs electes a càrrec del municipi.
7. Millorar el web municipal perquè sigui més clar, entenedor i de fàcil navegació.

 Més sostenible

8.

Eliminar conceptes del personal electe com les juntes de govern i les comissions
de govern, redistribuint-ne les quantitats, eliminant-ne els costos i evitant
l'enriquiment dels càrrecs electes a costa de l'erari públic.

9.

Establir mecanismes de control per gestionar les despeses fora del sou (dietes,
transport, etc...) que s'han de reduir al mínim imprescindible per qüestions
laborals.

10. Cap càrrec polític electe superarà el llindar de 1.400/1.600€ de retribució
mensual.
11. Treballar per recuperar la gestió dels serveis municipals que en l'actualitat
l'ajuntament ofereix en règim de concessió (Aigua, recollida de residus, escola
bressol...), per tal que els interessos de la ciutadania estiguin per sobre dels
interessos privats. La privatització, a més de la pèrdua de control de l'ajuntament
sobre serveis essencials per a la comunitat, es fa a costa dels drets laborals dels
treballadors i les treballadores que els presten i no garanteix la igualtat d'accés
per a tothom als mateixos. Cal tenir en compte, a més, que les empreses
adjudicatàries entren en la lògica capitalista i prioritzaran l'obtenció de beneficis
privats per sobre del benefici social que ha de perseguir qualsevol servei públic.
12. Establir convenis amb entitats i associacions del poble per a la gestió de serveis
públics i activitats municipals quan sigui viable.
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13. Començar a operar amb entitats de banca ètica i en funció dels resultats
transferir-hi gradualment tots els comptes de l'Ajuntament.
14. Fer justícia social amb els impostos, subvencionant l’Ibi per a afavorir les famílies
amb les rendes més baixes i fer que les rendes més altes paguin més.
15. Impulsar una auditoria per veure quina part del deute és il·legítim.

 Tecnologies de la informació i comunicació

16. Portar a terme l'Ajuntament electrònic (AJUNTAMENT EN LÍNIA) per a facilitar la
participació dels ciutadans i la tramitació administrativa dels particulars (ejuntament), tot potenciant el web municipal com a eina accessible d'interrelació
amb els veïns i veïnes del municipi, no només per a realitzar consultes i gestions
sinó per a establir un diàleg real amb els responsables municipals.
17. Treballar per a implantar programari lliure o gratuït en tot l'equipament
informàtic de l'Ajuntament, des de l'ofimàtica fins al sistema operatiu, prèvia
formació del personal quan sigui necessari, per tal de millorar els serveis
informàtics de l'Administració i alhora generar estalvi econòmic en no haver de
pagar llicències.

2. Urbanisme i mobilitat
 Per un model territorial més racional i sostenible.

Treballem per assolir un model de planificació territorial, entès com a espai de
participació democràtica i d'aprenentatge social, el qual no tan sols ha de servir per a
ordenar l'entorn, sinó també per a compassar els canvis del paisatge amb les
necessitats reals i d'una forma racional, sostenible i més assumible en termes
ambientals.
6

canetdemar@cup.cat :: www.canetdemar.cup.cat :: fb; CupCanetDeMar :: Twitter; @CUPCanet

Per a la CUP la planificació territorial ha de servir també per a cercar estils de vida,
pacífics i respectuosos amb el patrimoni que llegarem a les generacions futures i amb
la memòria dels i les presents. Per tant, també ha d'esdevenir el motor d'un canvi
social i cultural compartit, el pretext per a reconstruir una idea de model territorial
més consensuat, el dret de tots i totes a la vila.
La vila s'ha de concebre i construir per als ciutadans i ciutadanes, amb espais oberts i
públics, ha de ser un espai integrador, generador de col·lectivitats i complicitats, ha de
parar especial atenció a l'ambient natural, la neteja, el mobiliari, la il·luminació, el
manteniment contra la degradació, a la supressió de barreres que generen
percepcions d'aïllament i amb actuacions que fomentin el contacte entre les persones.
L'aposta ha de ser d'espais comuns vers espais privats, col·lectivitat vers individualitat,
concentració vers dispersió, integració vers segregació.
Creiem important establir un compromís amb una planificació urbana sostenible i
cohesionada, que tingui en compte les necessitats reals de Canet i alhora que es
preservi la seva identitat i es garanteixi el sentiment de pertinença de tothom.
Els Espais Verds urbans actuen com a element de millora de la qualitat de vida dels i les
ciutadanes, alhora que augmenten la cohesió social i socialització dels veïns i veïnes. El
manteniment adequat d'aquets espais és imprescindible per tal d'evitar l'augment de
costos que representa a llarg termini haver de regenerar, davant els costos d'un
correcte manteniment, així com possibles problemes d'insalubritat .
Així mateix, creiem que els veïns i les veïnes han de participar activament en el disseny
de nous espais o millores en els espais existents, ja que són els veïns i les veïnes les
usuàries i millors coneixedores de les necessitats d'aquests espais.
18.

Fomentar el coneixement i el debat entorn del Pla general d'ordenació
urbana municipal (POUM) mitjançant tallers participatius, jornades
pedagògiques i altres activitats.
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19.

Crear una comissió urbanística oberta a tota la ciutadania on
periòdicament es pugui fer seguiment, a nivell ciutadà, de l'evolució del
POUM, presentar propostes i estudiar-ne la viabilitat.

20.

Informar directament de les actuacions urbanístiques previstes per part
de l'Ajuntament a tots els veïns i veïnes afectats.

21.

Fer un pla de millora de les vies urbanes en mal estat.

22.

Mantenir un mobiliari urbà adequat a tots els carrers i places del municipi.

23.

Recuperar espais degradats i en desús del poble per tal de tornar-los a
donar un ús ciutadà i comunitari i preservar els terrenys municipals per
no dilapidar el patrimoni del poble.

24.

Creació d’un espai d’esbarjo tancat per a gossos, amb l’objectiu que
tothom qui tingui gos disposi d’un lloc específic per portar-lo a córrer i
jugar sense estar lligats, quelcom que no poden fer als parcs i jardins de
la Vila, on poden molestar altres persones. Obrir una zona de la platja
degudament senyalitzada (de l’antiga caserna de la guàrdia civil fins al
club de vela) durant tot l’any per al lliure accés de les persones amb
animals de companyia.

 Compromís de defensa d'un habitatge digne i assequible per a tots els

canetencs i canetenques
Cal promoure l'assumpció per part de l'administració local de les funcions d'aval i
mediació per a garantir l'accés a l'habitatge, així com establir una major capacitat
d'intervenció del mercat immobiliari local i dictaminar les prioritats socials i
econòmiques per a la seva reconversió i lluitar contra l'especulació del sòl. Per això
proposem:
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25. Elaborar un Pla local d'habitatge, per determinar les propostes i els compromisos
municipals en política d’habitatge, així com conèixer en profunditat la situació
actual del parc d'habitatges a Canet. Els primers passos, fonamentals per tal de
poder planificar l'ajuda necessària, seran elaborar un cens d'habitatges buits i un
cens de persones amb problemes per accedir a un habitatge digne i assequible.
26. Crear una oficina d'habitatge social.
27. Crear serveis municipals de suport a les persones i famílies en risc d'ésser
desnonades per motius econòmics. Si en darrera instància des de l’ajuntament no
es pot evitar el desnonament, aquest ha d'oferir el màxim suport a les persones o
famílies afectades i un reallotjament digne en règim de lloguer social o en
habitatges expropiats.
28. Elaborar una guia de serveis d'habitatge: ajuts actuals, promocions i cooperatives
d'habitatge entre d’altres.
29. Fer actuacions tributàries per a evitar que hi hagi pisos buits, sobretot d'aquells
en mans d'entitats bancàries i grans propietaris i impulsar la reconversió
d'habitatges buits prioritàriament a habitatges socials de lloguer i d'acolliment
temporal.
30. Promoure ajudes a la rehabilitació, en funció de la renda.
31. Cal contestar la criminalització a què es veuen sotmeses les persones que no
poden pagar i defensar que l'Ajuntament no denunciï ocupacions d'immobles si
no ho fan els seus propietaris o propietàries.

 Compromís d'una mobilitat sostenible i alternativa

Pensem que s'ha de prioritzar el transport públic, la defensa dels vianants i l'ús de la
bicicleta a tot el municipi. Proposem fer-ho de la següent manera:
9
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32. Incrementar les zones de vianants i creació de camins escolars segurs: promoure
l'estudi i el debat públic sobre l'augment de les zones de vianants, com el debat
encetat pel Consell Municipal de Medi Ambient sobre la peatonalització de
diferents carrers i/o Places (c/Ample, c/Castanyer, Plaça Macià, c/La Font).
Apostem per un model de vila en defensa dels vianants i de l'ús de la bicicleta per
sobre del vehicle privat, amb ús exclusiu per a vianants, amb zones de passeig i
assentament d'activitat lúdica i comercial. En zones de baixa densitat de població
i de trànsit també es pot donar prioritat al vianant mitjançant la tipologia de la
pavimentació (llambordins, peces de formigó sense limitació de la calçada, etc...),
el dimensionat de la calçada, el traçat de les vies, passos de vianants elevats,
etc... així com la creació de camins escolars segurs.
33. Potenciar el transport públic: promoure la competitivitat del transport públic en
relació amb el vehicle privat augmentant les freqüències i capacitats, a través de
polítiques tarifàries, afavorint la coordinació de les diverses xarxes i eliminant les
barreres arquitectòniques existents.
34. Posar en marxa iniciatives i mitjans per a l'augment de l'ús de la bicicleta en
detriment del cotxe particular per al desplaçament per la vila.
35. Realitzar un pla de protecció i millores al nucli antic.
36. Pacificar la NII al seu pas per la nostra vila. Actualment és una via que ocupa una
gran franja del nostre poble amb les seves voreres estretes a la qual hi donem
l’esquena. Volem fer un projecte per a reduir la velocitat dels

vehicles i

augmentar l'espai per a les persones.
37. Dotar el poble d'una xarxa d'aparcament en sòl públic més àmplia .
38. Millorar paisatgísticament la perifèria i els accessos al municipi i eliminar,
traslladar i/o rehabilitar els elements, usos i activitats que la degraden.
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3. Medi ambient
Des de la CUP creiem en un model de país ecològicament sostenible, on la defensa del
territori és un dels eixos principals. Des de les CUP de tot el país s'impulsa un model de
protecció del territori, on l'atac de les grans infraestructures no trinxin el nostre país.
Creiem en un model de reciclatge que ens porti cap al " residu 0 ".
Encaminar cap una transició energètica cap a models sostenibles, lluny de la
dependència de energies contaminants i oligopolis energètics. Així com la gestió
municipal de l'aigua com a recurs estratègic que és.
Defensem la sobirania alimentària, el consum de productes locals i de proximitat,
ecològics, produïts amb criteris de responsabilitat ambiental i de respecte a
treballadors i treballadores, defensem el model cooperativista de producció, evitant
canals de distribució de llargues distàncies, estalviant així en combustibles fòssils.
Els boscos de Canet són en la seva majoria de titularitat privada, per això creiem
imprescindible reforçar i buscar les fórmules necessàries per tal de mantenir aquest
patrimoni, que a la fi és de tots. Creiem que s’ha de potenciar aquest recurs amb
l'ampliació de rutes senyalitzades per a l'aprofitament turístic del nostre paisatge.
Estem totalment a favor de la recollida selectiva porta a porta. Creiem en
l'aprofundiment d'aquest model, potenciant la pedagogia per a augmentar el volum
de reciclatge que hem assolit al nostre municipi i incorporant les millores que es
proposin des de la participació ciutadana.
La CUP, però, discrepa profundament en l’adjudicació d’aquest servei a empreses que
no aporten cap valor a la nostra societat (sense cap o nul·la sensibilitat ambiental,
laboral o social) més enllà de buscar resultats econòmics. Apostem fermament per
estudiar la municipalització del servei o en l’adjudicació d’aquest a centres especials de
treball que promoguin l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció en
el mercat laboral, com l’exemple recent a Celrà.
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Per tot això proposem :
39. Auditoria energètica de tots els edificis municipals, mitjançant els serveis que
posa a disposició el Consell Comarcal, així com posar a l'abast dels ciutadans i les
ciutadanes de Canet els serveis d'auditoria energètica de les empreses o
particulars del municipi.
40. Manteniment de les plaques d'energia fotovoltaica ja existents en les escoles del
municipi, les quals actualment no tenen servei de manteniment ni se sap el seu
estat.
41. Establir mecanismes, per tal que el Consell de Medi ambient pugui fer propostes
directament a Ple sense passar pels partits. Aquest haurà de funcionar de manera
assembleària i a l’hora de fer les propostes haurà de respectar el medi ambient,
l’interès col·lectiu i els drets humans bàsics.
42. Potenciar l'ús de bosses de roba o en el seu defecte, acostar als comerços de
Canet la possibilitat de fer servir bosses de paper.
43. Estudiar la implantació de fonts d'energia renovables als equipaments
municipals, com les calderes de biomassa.
44. Vetllar per a l’acompliment d'eficiència energètica de l'enllumenat públic.
45. Lluitar fermament contra el desdoblament de l'autopista, ja que no podem
acceptar que es malbarati més el territori, recolzant totes les iniciatives sorgides
des de la societat civil en la defensa del territori (Preservem el Maresme). Tot i
que som conscients que aquest projecte està aturat per la conjuntura econòmica
de crisi, hem d'estar atents a qualsevol moviment en aquest sentit.
46. Impulsar la creació d'un banc de terres, amb la intermediació de l'ajuntament,
per a endegar al nostre municipi l'impuls de la sobirania alimentària, l'alimentació
sostenible i de km 0.
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47. L'aigua és un bé de primera necessitat i no una mercaderia. Apostem fermament
pel retorn al control públic del servei de distribució d'aigua.

Amb el raonament que "només s'estima allò que es coneix, només es respecta allò que
es coneix i només es coneix allò que se'ns ensenya a descobrir”, creiem que és
important:
48. Realitzar un cens i catalogació d'arbres rellevants, per mides, emplaçaments
simbòlics o edat, al nostre municipi.
49. Inventari i difusió del patrimoni natural.
50. Inventari i difusió de les especies animals que viuen o passen temporades a la
nostra vila, per a conscienciar i educar-nos tots plegats de la riquesa del nostre
entorn.
51. Impulsar la creació de grups de persones que de manera voluntària i que sota
direcció dels serveis tècnics municipals i amb l'ajut imprescindible de
l'ajuntament, pugui tenir cura o fer millores dels espais verds, que a la fi són de
tots, augmentant l'estima dels ciutadans i les ciutadanes pel nostre patrimoni
natural.
52. Aplicació de les mesures de millora del servei de recollida "porta a porta" de les
escombraries, tornar a restablir el repartiment de pots d’orgànic per a tots els
habitatges de Canet, per a evitar l’embrutiment de la via pública.
53. Millores en els punts d'emergència, sorgides dels tallers de participació
ciutadana, com per exemple establir punts d’emergència amb control d’accés i
vigilància.
54. Vetllar perquè les empreses que presten serveis al poble ho facin utilitzant
vehicles ecològicament sostenibles.
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55. Apostar per la naturalització de les platges, amb l'impuls de les parcel·les de
vegetació, interconnectar Canet amb els pobles veïns amb l'arranjament de
camins que permetin l'accés per a persones i/o bicicletes.
56. Compliment de l'Agenda XXI per part de l'Ajuntament, ja que actualment no
complim gran part de les mesures que l'agenda XXI preveu. Així com la
implantació de la gestió i protecció que preveu l'Estudi de rieres (aquests
documents són fruit de la participació ciutadana i això els fa importants i s'han de
tenir ben en compte).

4. Igualtat de drets i suport a les persones (Acció social i ciutadania)
Des de la CUP pretenem potenciar la transformació de la societat. Una vertadera
transformació passa no només pel canvi de les estructures sinó també de les relacions
humanes basades en una ètica justa que promogui la reciprocitat i la solidaritat, a
través del reconeixement de l'altre i de la pluralitat de subjectes i gèneres.
El repte social és incorporar la idea que la igualtat és una condició per a la llibertat i per
tant, cal ser coherents també en el repartiment dels beneficis de l'activitat humana per
a evitar els problemes de la desigualtat.
En aquest sentit, cal superar l'actual concepció emprada pels successius governs
municipals que redueix la ciutadania i els seus drets a simples usuaris d'uns serveis
personals, basant l'acció municipal en l'assistencialisme vers determinats col·lectius
enlloc d'encarar el repte de garantir la igualtat efectiva entre tots els ciutadans i
ciutadanes, deixant de tractar-nos com a usuaris o persones tractades.
Cal situar la ciutadania com a subjecte de drets i deures més enllà de la seva edat,
classe social, gènere i procedència. En la mesura que l'acció social municipal se situï en
aquestes coordenades, tots els col·lectius es veuran atesos perquè les iniciatives
s'adreçaran a totes les persones per igual.
14
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Hi ha diferents mecanismes per tal de treballar cap a una major quota de cohesió
social, però més enllà de l'assistencialisme, creiem que la garantia d'un exercici ferm
dels drets a l'Educació i la Sanitat són dues eines per a superar la cohesió social entesa
en termes de serveis assistencials.
Tothom té uns drets pel fet de viure a Canet de Mar i l'Ajuntament té el deure de
garantir-los. Cal la integració de tots els ciutadans i ciutadanes, especialment dels
col·lectius més desafavorits: joves, famílies monoparentals, famílies nombroses,
famílies amb risc d'exclusió social, gent gran i persones amb discapacitats.
Cal establir amb rigor i aplicar amb equilibri l'interès a utilitzar a l'hora de valorar les
persones amb necessitats i establir quines són aquestes necessitats de manera
equitativa i objectiva. Només així evitarem situacions discriminatòries i injustes.
Cal millorar els serveis socials generals, a través d'un major desenvolupament amb
implantació de les prestacions bàsiques dels programes i d'una major dotació als
equips socials de base.
És important que des de l'àrea de serveis socials es realitzi una tasca de conscienciació
i orientació sobre criteris a tota la resta d'àrees i organismes municipals per tal que la
problemàtica de les persones amb dificultats sigui un aspecte a tenir en compte en
totes les actuacions municipals i no només en aquelles que porti a terme el
departament de serveis socials.
Cal millorar la coordinació entre les entitats del poble i els Serveis Socials per a
treballar conjuntament amb la població més vulnerable i que ha de donar com a
resultat una major atenció en situacions cròniques.
 Gent gran
Les polítiques públiques adreçades a les persones grans han de redefinir-se i dissenyarse per tal de respondre eficaçment a un increment notable d'un envelliment actiu i
participatiu.
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57. Creació d’un centre dia de gent gran amb un projecte educatiu.
58. La creació d’un consell de gent gran amb veu i vot respecte les seves necessitats
per a poder incidir de manera activa vers les accions que es fan en els serveis.
59. S’ha establir un banc del temps intergeneracional on intercanviar coneixements,
aptituds i recursos.
60. Afavorir l’atenció assistencial de la família com a entorn desitjable d’envelliment,
de manera complementària als serveis assistencials que pertoqui.
61. Adequar l’habitabilitat de Canet de Mar a les condicions i necessitats de la gent
gran. En aquest sentit, cal incorporar les necessitats de la gent gran en el disseny
urbà de l’espai públic. Igualment, és molt important facilitar l’accessibilitat i
adaptació dels habitatges de la gent gran.
62. Promoure l’associacionisme com a eina de participació en la societat.
63. Fomentar l’oci per a la Gent Gran, tant ajudant a la millora i dinamització dels
casals d’avis, així com potenciant les activitats lúdiques que organitzen les
entitats que treballen el lleure per a la gent gran.
64. Fomentar l’oci i la relació intergeneracional entre joventut i gent gran. Fer una
jornada per donar-hi el tret de sortida i després facilitar espais i activitats que
puguin compartir.

 Joventut
Actualment ens trobem amb un Ajuntament i una Regidoria de joventut pràcticament
inactiva, la qual no realitza un suport real a les associacions de joves que existeixen a
dia d’avui, on no es fomenta l’associacionisme ni la participació ni el lleure educatiu ni
la creació ni la mobilitat internacional. La relació de l’Ajuntament amb aquest col·lectiu
actualment es redueix a tenir-los en compte per a muntar les Barraques de la festa
major.
16
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Les i els joves són molt més que això. Són persones amb inquietuds diàries i diverses
que van més enllà d’activitats puntuals o organització de concerts (que benvinguts
siguin, tot sigui dit). Són persones amb necessitats específiques (formatives,
motivacionals, de lleure i oci, laborals...) que creiem que actualment des de
l’Ajuntament de Canet no s’estan escoltant i encara menys cobrint des de cap servei.
Alhora ens trobem amb un “Canet Jove” amb un Pla de Joventut caducat des del 2012,
on més de la meitat dels projectes portats a terme a dia d’avui estan destinats a
adolescents de 12 a 18 anys i ens trobem amb un escàs nombre de projectes dedicats
a joves de més de 18-20 anys.
Així doncs, considerem que les polítiques de joventut han d’estar dissenyades a partir
de les demandes i propostes dels propis joves, així com de les necessitats que s'hagin
pogut observar i han de ser portades a terme per professionals especialitzats, amb la
col·laboració d'altres agents com les entitats del territori.
Creiem en la necessitat d’un protagonisme jove. Cal situar els joves en el centre de les
polítiques de joventut i fer que en siguin els actors visibles. Creiem fermament en la
participació real i vinculant com a procés i que aquesta esdevingui una metodologia de
treball en tot allò relacionat amb el col·lectiu jove, de manera directa o a través
d'interlocutors legítims. Per tant, creiem convenient realitzar les següents propostes
d’acció:
65.
 Facilitar la creació d’un Casal de joves, autogestionat per les pròpies joves del
municipi, però amb un recolzament del consistori, no amb una relació de
supeditació de l’espai cap a l’Ajuntament, sinó de col·laboració horitzontal real
entre ambdues organitzacions.
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66.
 Crear un Consell de joves, el qual no sigui només un òrgan consultiu sinó també
executiu d’accions i de decisions, és a dir, que tingui veu i vot en tots aquells
àmbits que facin referència al jovent del poble. Alhora, serà un òrgan que
funcioni de manera assembleària i en el qual hi podran participar tots aquells
joves que ho creguin oportú, tot respectant unes bases establertes pel propi
Consell.
67.
 Incentivar la implicació dels joves no organitzats, així com ajudar a la constitució
formal d’organitzacions de joves ja formades, per a facilitar la participació en la
vida municipal, fomentant un esperit de treball lluny del materialisme.
68.
 Establir un punt d’informació juvenil (PIJ), el qual es converteixi en punt de
referència per a adolescents i joves en diverses matèries: recursos educatius,
associatius, laborals, accés a l’habitatge, salut i hàbits saludables,el qual estigui
ubicat al centre del poble i amb facilitat d’accés. Creiem que el punt hauria
d’estar dinamitzat per una educadora que realitzés activitats orientades a les
diverses inquietuds dels adolescents del poble.
69.
 Crear una Oficina Jove de Treball independent del Servei de Punt d'informació
juvenil (ja que en d’altres municipis podem observar que el PIJ està esdevenint un
calaix de sastre molt poc eficaç), amb àmplies funcions i recursos tant econòmics
com humans. Garantir l'accés del jovent a un lloc de treball i vetllar per a evitar
les situacions de precarietat i explotació.
70.
 Disposar d'un centre de planificació familiar per al jovent.
71.
 Crear les figures de l’educador/a de carrer, el qual pot ser un punt de referència
pels adolescents i joves (12 – 19 anys) del poble, realitzant acompanyaments en
un territori neutre i no invasiu del propi espai de l’adolescent, creant un vincle de
confiança i esdevenint una figura de suport en un àmbit no formal.
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72.
 Crear un programa educatiu gestionat des de la regidoria de salut paral·lelament
amb educació per a treballar temes de salut i hàbits saludables (sexualitat,
drogues...)

 Infància i família
Una mateixa persona pot esdevenir el dia de demà un individu amb certs recursos
depenent del model educatiu que ha rebut a l'escola, depenent de com ha estat
l'educació en l'àmbit familiar i en general, de com ha estat tractat per part del seu
context educatiu i social. Actualment els infants, més enllà dels recursos educatius
formals (que en si ja són d'obligatori servei públic) com és l'escola primària, no tenen
cap reconeixement ni servei per part de l'ajuntament de Canet de mar.
L'ajuntament com a ens públic i en part, responsable de donar poder a la seva població
a través de diversos recursos, ha de facilitar als infants del territori serveis on es
promogui l'autonomia, la cultura, la col·lectivitat, el compromís, la cohesió, el
cooperativisme... a través d'activitats lúdiques com poden ser esplais, educadores i/o
monitores de carrer... on l'educadora, des de la seva condició de passador de cultura,
ha de donar a l'infant l'oportunitat d'aprendre per ell mateix, de crear la seva identitat
i fomentar-ne els seus propis valors.
Un bon treball pedagògic, educatiu, social i holístic des de la infantesa promou unes
persones més autònomes, empàtiques i resilients de cara a la vida adulta. Per tant, des
de la Cup apostem per a oferir a l'infant més espais educatius dins l'àmbit no formal,
d'oci i de temps lliure i que donin resposta al canvi d’estructures familiars que es
donen avui dia.
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Per tant, creiem necessari promoure la creació de:
73.
 La figura de l’educadora al carrer, la qual de manera participativa amb les famílies
i els infants, promourà activitats de lleure i oci en els diversos espais públics del
municipi.
74.
 Creació de projectes intergeneracionals en el marc d’educació no formal i/o
formal. És un element de gran riquesa l’intercanvi de recursos propis de cada
edat i de les respectives experiències de vida.
75.
 Potenciar el lleure educatiu més enllà de les extraescolars, oferint un espai fora
de les escoles.
76.
 Creiem necessària la creació d’un Centre obert infantil i juvenil que atengui les
possibles necessitats d’infants i joves del poble i així potenciar la integració i la
prevenció de possibles situacions de risc.
77.
 Conservar, millorar i crear zones d’esbarjo pensades per als infants i/o parcs
infantils. Entre d’altres accions proposem l’obertura dels patis de les escoles per a
ampliar l’oferta d’espais d’ús públic per al joc i el lleure.
78.
 La creació d’una escola de famílies on establir un espai per compartir recursos
pedagògics, de suport, gestió del temps i de tot el que aquestes creguin oportú…
amb acompanyament educatiu.

 Gènere i Igualtat:
Definim el sistema patriarcal com aquell que es basa en una organització social on el
col·lectiu homes ostenta el poder, és a dir, és el sistema de dominació del col·lectiu
homes sobre la resta de col·lectius. Aquesta organització social implica una divisió de
funcions i àmbits socials en relació al sexe. Històricament a les dones se’ns ha relegat a
l’àmbit privat (tasques de la llar i cura dels fills/filles) i als homes a l’àmbit públic (on es
gestiona el poder). El procés de socialització que implica la vida ens educa per a
realitzar aquestes tasques socials assignades en funció al sexe i amb ell van adjunts tot
un seguit de valors i actituds (rols de gènere). També entenem que el sistema20
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patriarcal és el que sustenta el propi sistema capitalista i que aquests dos es
retroalimenten constantment. Per tot això proposem:
79.
 Lluitarem per a eliminar els micromasclismes de la nostra vida municipal.
80.
 No diferenciarem les feines amb prejudicis home-dona
81.
 Rebutjarem la publicitat sexista
82.
 Rebutjarem la cultura de l'elogi cap a les tasques femenines.
83.
 Convidarem les noies i nois a no amagar la seva sexualitat mitjançant l'educació i
les pràctiques anticonceptives reals i efectives.
84. Promourem campanyes antipatriarcals en la vida quotidiana i en els centres
educatius.
85. Treballarem per una orientació de l'esbarjo sense prejudicis noia-noi.
86. Cuidarem el llenguatge oficial (perquè les paraules mai són innocents) en la
comunicació amb les nostres veïnes, tot incentivant el llenguatge no sexista al
nomenclàtor d'espais i edificis municipals.
87. Formacions específiques en violència masclista per als i les treballadores
públiques (especialment mestres, personal sanitari i personal de serveis socials).
88. Disposar d'un equip de professionals experts i expertes en aquest àmbit i d'un
Protocol d’actuació en casos d’emergència.

 Persones migrants
Cal establir mecanismes d’acció conjunta, ja no solidària amb els immigrants, sinó
d’estratègia conjunta de totes les classes populars, perquè és obvi que rebre un
augment de població suposa un augment de les necessitats que no es poden satisfer si
disminueixen els recursos i serveis comunitaris. En aquest sentit, la proposta de la
CUP és, d’una banda, un gir de 180 graus en l’actual política migratòria d’Europa i de21
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l’altra, exigir aquesta correspondència entre el benefici per al capital que suposa la
immigració i un benefici col·lectiu per a les persones, amb un augment de recursos i
amb els mecanismes precisos per a solucionar les tensions socials que, en efecte,
produeix la immigració i que són tensions socioeconòmiques derivades d’assumir un
augment de població sense un augment dels recursos i serveis públics a l’alça.
Creiem en:
89. Polítiques d’acollida amb persones que fa temps que van arribar per a millorar la
seva autonomia i facilitar la seva integració a la societat catalana.
90. Polítiques d’acollida vinculades als programes de suport al reagrupament
familiar, ja que bona part de les persones que arriben ho fan per aquesta via
d’accés.
91. Polítiques d’acomodació a la diversitat per a fomentar a la participació, promoure
el coneixement mutu i la sensibilització del conjunt de la població, així com la
millora de la convivència en l’espai públic.
92. Fer ús dels recursos i serveis oferts des del Consell Comarcal del maresme i la
Diputació de Barcelona per tal de poder potenciar les diferents polítiques abans
descrites.
93. Planificació en la recepció i acollida d’immigrants. Cal revisar a qui s’adreça i a qui
es considera immigrant. En aquest sentit, caldria apostar per una política
informativa i formativa sobre els recursos de la població als quals accedeix el
nouvingut, però de forma general, no tan específica a persones estrangeres. Cal
incidir en la necessitat d’aprendre català com a eina integradora, a més a més de
necessària.
94. Accés al padró obligatori per al nouvingut i els ajuntaments: accés als drets més
bàsics.
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95. Exigir la igualtat de tracte en els drets salarials i laborals a les empreses que
contractin amb l’ajuntament.
96. Apostar per una política informativa i formativa sobre els recursos de la població
als quals accedeix la persona nouvinguda amb independència de la nacionalitat o
lloc de procedència.
97. Formació en llengua catalana com a eina integradora.

 Diversitat funcional
Des de la CUP defensem els drets de les persones amb diferents capacitats per tal de
millorar el seu desenvolupament personal, social, educatiu i laboral. Durant molts anys
aquest col·lectiu, mitjançant una concepció assistencial i caritativa, ha estat
estigmatitzat com a conjunt de persones que patien un defecte i associat directament
a la malaltia. Això ha mantingut moltes persones excloses i apartades de la plena
participació en la societat. Els moviments que han sorgit per a eradicar aquesta idea
s’han transformat en un fenomen social que exigeix drets i inclusió per a totes les
persones per tal de disposar de les mateixes condicions que qualsevol altre i per fi,
derrocar les barreres instal·lades durant dècades. Diversitat funcional neix per a
transformar d’una vegada per totes la paraula discapacitat, un terme mal emprat que
ha reclòs milers de persones i afectat la seva pròpia identitat.
Crear un model amb noves propostes encaminades a fomentar la inclusió de totes les
persones ha de ser l’eix central on invertir tots els esforços. Per això, apostem per
l’enfortiment dels valors de diversitat i pluralitat social i alhora, de la participació de
tota la comunitat.
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Proposem:
98.

Eliminar el llenguatge que porti a l’estigmatització de les persones amb
diversitat funcional. Un exemple seria deixar d’utilitzar la paraula “minusvàlid” ,
“discapacitat” o “invàlid” en tots els textos i ordenances de caràcter jurídic
publicats per l’ajuntament o qualsevol entitat que treballi pel mateix.

99.

Suport des dels òrgans de l’ajuntament en l’àmbit escolar per a fomentar
l’educació inclusiva de tots els infants i adolescents amb diversitat funcional.
Facilitar que l’alumnat pugui aconseguir els seus objectius amb el major grau
possible de participació en la dinàmica general de l’aula.

100. Dissenyar un poble accessible per a totes les persones.
101. Fomentar la participació i donar els suports necessaris per portar a terme
activitats esportives i d’oci per a persones amb diferents diversitats funcionals.

 Salut
Cal manifestar públicament que no correspon corregir les deficiències del sistema
sanitari a l’administració local, tot i que cal vetllar per a suplir amb recursos propis dels
ens locals aquelles necessitats que no restin cobertes –transport adaptat, algunes de
les especialitzacions mèdiques no presents al CAP, campanyes sanitàries...–, a través
del disseny, des dels municipis, de propostes dels sistemes sanitaris que es necessiten
per tal de poder defensar- les davant de les administracions competents.
En aquest sentit, és necessària la implicació del municipi en la lluita per a la millora
dels serveis sanitaris i sociosanitaris. Davant les tendències privatitzadores de
l’administració i tenint en compte els models sanitaris d’arreu dels Països Catalans, els
ajuntaments hem d’apostar per uns serveis públics, universals i de qualitat. Cal vetllar
per un correcte ús dels recursos, que donin resposta a demandes creixents sobretot
pel que fa als aspectes sociosanitaris –atenció a persones malaltes, gent gran,
persones amb mobilitat reduïda...
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És important també la promoció de la medicina preventiva i la potenciació d’hàbits de
vida saludables. L’ajuntament ha de poder impulsar les enquestes de satisfacció en
relació amb la xarxa d’equipaments sanitaris presents al municipi per tal de poder
dotar-se d’elements de pressió davant l’administració autonòmica. En aquest mateix
sentit, cal impulsar la creació d’agrupacions de persones usuàries de la sanitat pública.
La CUP aposta per una educació sanitària individualitzada, perquè s’ha vist que les
campanyes de promoció de la salut i de prevenció generals no han estat molt
efectives. I aquesta educació individual per part dels treballadors i treballadores de la
salut només es pot aconseguir amb un augment de les plantilles, del temps d’atenció
que tenen assignat i amb la potenciació de la formació continuada.
102.
 Col·laborar en la prevenció de malalties mitjançant campanyes divulgatives
d'educació sanitària.
103.
 Treballar des de l`àmbit municipal per a millorar els serveis i dotar el CAP de
més serveis: serveis específics adreçats a la dona, com la planificació familiar o
campanyes de detecció precoç de malalties especifiques.
104.
 Crear un espai d’acompanyament en tot el cicle de l‘embaràs i el postpart i el
suport i foment de la lactància materna.
105.
 Treballar per a la millora de l’assistència sanitària domiciliària per pal·liar els
possibles dèficits que puguin derivar-se de la lenta aplicació de la nova llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
106.
 Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls
d’iniciatives a les escoles i des del mateix ajuntament.
107.
 Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, amb
programes de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de
l’ajuntament.
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108.
 Treballar per a millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la
prevenció dels embarassos no desitjats com també en les malalties de
transmissió sexual i la SIDA, oferint un servei d’assessorament i informació sobre
sexualitat des de les institucions sanitàries del poble.
109.
 Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors interculturals i
treballadores socials, que puguin ajudar en la detecció de problemes socials i
sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa de les
diferències culturals o religioses.

5. Educació
Entenem l'educació com la xarxa d'agents públics i privats, associatius, formals i
informals, que de forma conjunta transformen l'entorn local i global.
L'educació ha de ser entesa, cada cop més, com un element en el qual s'han d'implicar
totes les instàncies. Cal la col·laboració de tots els agents socials que treballen en el dia
a dia amb els infants i els joves. La coresponsabilització de tots els centres educatius,
entitats de lleure, associacions, serveis i administracions davant dels escenaris
educatius és de vital importància per a iniciar un treball comunitari i començar a
considerar l'educació com un eix transversal en les actuacions dels professionals, dels
educadors i voluntaris, si de veritat volem arribar a plantejar uns objectius comuns.
En aquest sentit, és necessari que s'implementin plans que fomentin la col·laboració
entre esplai/agrupament i escola com a agents educatius que treballen amb el mateix
públic. I molt especialment quan parlem d'educació per a la ciutadania, aquest procés
ha de tenir el suport de l'Administració pública.
La gestió de la convivència no pot dependre exclusivament dels poders públics. És una
responsabilitat que recau en el conjunt de la ciutadania i que es pot transferir
paral·lelament cap a l'Estat (a través de l'educació, els serveis socials, la regulació del
mercat de treball o l'ordenament jurídic) i cap a altres estructures cíviques i socials
generalment més properes, igualment necessàries i igualment implicades en el26
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progrés social (associacions, moviments socials, grups de solidaritat, ONG, l'economia
social, sindicats o publicacions, per esmentar-ne algunes).
Els reptes de l'educació per als propers anys són, d'una banda, la necessària concepció
de l'educació com un espai de ciutadania on totes hi tinguem lloc i on els factors, com
són la diversitat, la democràcia o la cohesió social en siguin nous pilars. D'altra banda,
la necessitat de reforçar el lligam inequívoc entre educació i emancipació, entenent
emancipació com la capacitat de cadascú d'autodeterminar-se, lliure de dogmes o
prejudicis i alhora, la necessària capacitat de trobar una feina digna. En aquest àmbit
proposem:
110. Elaborar un Projecte Educatiu de Ciutat que ha d’integrar totes les polítiques
educatives municipals. Com a propostes concretes que hauria d’incloure el PEC
proposem: Rutes escolars, crear la ciutat dels infants, escola de pares i mares,
activitats relacionades amb el coneixement de la ciutat, activitats per a conèixer
les diferents cultures de la ciutat, casals d'estiu municipals i Pla eductiu
d'entorn.
111. Creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització (OME). És una eina
complementària per a afavorir l’equitat del sistema escolar, a través de la
informació i orientació a les famílies, de manera global i imparcial. Tot i no
tractar-se d’un òrgan de decisió, és un servei que recull les sol·licituds de plaça –
preinscripcions– i les canalitza cap als centres educatius que en tenen o cap a la
comissió de garanties, que adjudicarà plaça a l’alumne. L’OME també pot
assumir tasques de recull de dades sobre l’absentisme escolar al municipi, però
el programa de detecció, prevenció i intervenció de l’absentisme i la
desescolarització del municipi ha d’estar consensuat i implementat pel
Departament d’Educació del municipi i els diferents agents educatius –centres i
EAP– i socials – educadors.
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112. Tramitar ajudes a les escoles que tinguin aules d’acollida per tal de poder
atendre els/les alumnes que durant el curs es van incorporant a les escoles.
113. Muntar un circuit fora l’horari escolar per tal de fer participar de la vida social
els alumnes nouvinguts o amb Necessitats Específiques

de Suport (NES).

L’ajuntament farà un conveni amb les diferents entitats que hi participin en
l’àmbit d’esplais i clubs esportius. Els alumnes tindran l’obligació d’anar, al
menys dos dies a la setmana, durant un any, a aquestes activitats.
114. Impulsar la relació escola bressol, escola i institut, d’aquesta manera es
continuarà amb l’equilibri social. En l’àmbit pedagògic, també es mirarà que
tingui continuïtat, per això es fomentarà la diversitat pedagògica i la innovació.
115. Fomentar que als Instituts els alumnes de 4t ESO puguin fer pràctiques a les
empreses a partir d’un conveni a través de la Generalitat, l’ajuntament i
l’institut.
116. Ús social dels centres públics. Les instal·lacions escolars han d’estar obertes fora
de l’hora escolar, per tal de donar un servei a la ciutat. Proposem que s’obrin els
patis de les escoles a la ciutat i es facin tot tipus de cursos: informàtica, teatre i
altres activitats.
117. Crear les trobades esportives escolars, que es podrien celebrar un cop per
trimestre.

6. Cultura
La cultura és un dels elements principals a l'hora de bastir un model de societat
integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a
la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna.
La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i
col·lectivament com a catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La cultura és, per
tant, una eina d'aprofundiment democràtic i de vertebració social. La política28
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cultural ha de partir del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida cultural. En
aquest sentit, l'Ajuntament ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre les
quals el teixit associatiu, l'administració pública i la ciutadania en general defineixi
consensuadament i fomenti la coresponsabilitat entre els agents culturals locals per tal
de realitzar un projecte cultural enriquidor per al conjunt de la població.
En aquest àmbit proposem:
118. Elaborar un pla d'acció cultural de Canet de Mar. Els Plans d'acció cultural són
instruments per a la reflexió, debat i desenvolupament d'estratègies i propostes
per a l'acció cultural local, basat en les aportacions tècniques i la participació.
119. Redefinir el consell de Cultura perquè esdevingui un veritable òrgan obert i
participatiu alhora de definir les polítiques culturals del nostre municipi.
120.
 Impulsar, donar suport i treballar de forma coordinada amb les entitats culturals
locals.
121. Lectura pública: La Biblioteca P. Gual i Pujadas està per sota del llindar de m2
que hauria de tenir Canet en relació als seus habitants. És necessari estudiar la
possibilitat d'ampliar la biblioteca o canviar-la d'ubicació en un espai de majors
dimensions.
122. Recuperació, conservació i posada en valor del patrimoni modernista de Canet,
així com potenciar la fira modernista com una de les activitats de difusió del
modernisme de Canet i de promoció econòmica i turística del municipi.
123. Posar més èmfasi en els plans transversals entre cultura / educació. Promoure
activitats en els centres educatius que a través de projectes culturals fomentin
la cohesió i estimulin els joves.
124. Establir convenis amb entitats locals, en lloc de contractar empreses privades,
per fer algunes tasques relacionades amb el cicle festiu.
29
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125. L’Odèon i el projecte que se’n desprèn actualment, va sorgir (fa 15 anys) d’una
plataforma ciutadana i tot i que des de la CUP sí que creiem en el projecte, no
compartim la manera com s’ha gestionat fins a dia d’avui des de l’Ajuntament.
En l’inici del projecte (i aprofitant la gran embranzida que tenia la plataforma),
creiem que l’Ajuntament havia de ser un altaveu del projecte, exposant a tota la
població quins objectius es plantejaven amb el mateix, els beneficis que
aportava al poble a tots els nivells (cultural, econòmic, urbanístic, patrimonial...)
i preguntant al conjunt de la població de manera participativa què en pensaven
al respecte i si creien que era prou important com per entre totes sumar-hi
esforços i tirar endavant un projecte de totes les persones del poble com és
l’Odèon.
A dia d’avui, ja no podem canviar el que ja està fet, però sí que podem continuar
fent les coses com nosaltres creiem que s’ha de fer. És un fet evident que el
projecte ja no es pot aturar i tornar a començar des de 0 fent les coses de
manera participativa des d’un inici.
Bàsicament, no es pot aturar perquè ja hi ha invertits més d’1 milió i mig d’euros
en fonaments (ja que l’edifici actual no està en ruïnes, està en reconstrucció) i
perquè l’Ajuntament té una hipoteca a pagar fins el 2033 de 2.695,81€ mensuals
(resten 582.294,96€ per pagar en 18 anys).
Però pensem que el que sí que podem fer és apropar aquest projecte a la
totalitat de les persones que conformem el municipi. És un projecte de totes, i
totes ens l’hem de sentir nostre. I si, encara hi som a temps, que totes puguem
participar activament de la seva creació.
Totes hi tenim quelcom a dir-hi, el projecte es pot reformular de manera que
tothom se’l senti seu i s’hi vegi identificat. Totes les vilatanes de Canet podem
formar-hi part d’alguna manera tot fent propostes d’ús, de gestió d’espais, de
composició de les sales... En definitiva, encara estem a temps que l’Ajuntament
(com a òrgan responsable) faci d’altaveu del projecte i promogui que tota la
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7. Promoció econòmica i comerç
La conjuntura econòmica actual de crisi, el model pressupostari dels ens locals i les
pràctiques en quant a la gestió de serveis que han dut a terme els ajuntaments en els
darrers temps condicionarà molt les polítiques públiques d'aquests ens, en especial el
que afecta a les polítiques socials.
La base del finançament municipal han estat els impostos i les taxes que tenen a veure
amb els sectors econòmics més especulatius, com són la construcció amb aquestes
finalitats i les subvencions provinents de l'Administració de l'Estat i l'autonòmica.
L'esclat de la bombolla immobiliària i la política estatal de reducció del dèficit públic
via davallada de la despesa ha fet minvar els ingressos municipals i s'espera que hi
haurà una fortíssima reducció d'ingressos en els propers, com a mínim, 5 anys.
D'altra banda, els ajuntament han anat assolint la gestió de serveis que haurien de
prestar altres nivells administratius. Molts d'aquests serveis tenen a veure amb la
cohesió i els serveis socials i els darrers temps han augmentat la seva demanda com a
conseqüència de la crisi econòmica.
En definitiva, podem dir que l’ajuntament ha consolidat despeses estructurals a partir
d'ingressos que eren conjunturals i s'ha generat una absoluta dependència respecte
inversions provinents de l'administració estatal i autonòmica.
Davant d'aquesta situació la CUP defensa que és hora que l’Ajuntament sigui una peça
activa per a la transformació de l'actual sistema neoliberal basat en el màxim benefici
per sobre dels drets de les persones. La CUP aposta per un model que fomenti la
participació ciutadana en contraposició de l'ideari neoliberal que cedeix l'espai urbà i
social al mercat, en detriment dels serveis públics. Cal reprendre la noció autèntica de
ciutadania com a subjectes actius i actives de drets i deures envers la societat. Cal
cercar solucions transformatives, és a dir, programes universals de benestar social,
tributació progressiva, polítiques macroeconòmiques per a la creació de condicions de
plena ocupació, un sector públic sòlid, una proporció significativa de propietat pública
o col·lectiva i la presa de decisions democràtica de les prioritats socioeconòmiques
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bàsiques. Al mateix temps cal potenciar solucions que pretenguin corregir els resultats
no equitatius.
Cal una municipalització plena dels serveis que, en l'actualitat, l'Ajuntament ofereix en
règim de concessió. La municipalització implica un control absolut de l'Ajuntament
sobre els preus que s'apliquen (i per tant, la possibilitat de l'abaratiment mitjançant
pressió social) cosa que significa que tothom en pot fer ús independentment dels seus
ingressos i unes millors condicions de treball per als professionals que hi treballen. A
més a més els beneficis econòmics que anteriorment es quedava l'empresa
concessionària, són ara recaptats en la seva totalitat per l'ajuntament.
Des de la CUP prenem el compromís de no externalitzar ni privatitzar els serveis
públics municipals. Entenem que cal revertir les concessions de serveis públics i dur a
terme una municipalització cedint aquests serveis, preferentment en forma de
cooperativa als treballadors i les treballadores que hi desenvolupin la seva activitat
laboral. Cal entendre que el criteri d'un servei públic mai ha d'ésser el de l'obtenció de
beneficis sinó el de donar un servei a la ciutat.
La situació de crisi actual està tenint unes conseqüències que afecten sovint la vida
econòmica dels municipis. Aquest és un bon moment per a fer una reflexió sobre quin
és el model econòmic que volem per als nostres territoris. Sovint els ajuntaments no
han debatut ni tenen clar quin és el model econòmic adient per al municipi i per al
territori, però és necessari tenir-ho present per tal de poder fer una planificació
adequada de les polítiques de foment econòmic, donant especial incidència en un
sector econòmic o un altre.
També i com una part d'aquest model econòmic pel qual apostem, s'ha de potenciar
un

canvi de model productiu d'acord amb el cobriment de necessitats i no de la

maximització

del

benefici, potenciant alhora altres sectors econòmics amb

potencial de futur: sector primari, "oficis" (potenciació de la "reparació" enfront al
"llençar aparell trencat per comprar-ne un de nou", rehabilitació d'edificis enfront la
construcció desmesurada, etc...), serveis personals, mediambientals, oci creatiu i
productiu, turisme actiu, etc...
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Un dels efectes que està tenint la crisi és el tancament d'empreses i/o la seva
deslocalització quan es tracta d'empreses multinacionals, tot i que aquestes puguin
tenir projectes de viabilitat. L'ajuntament ha d'assumir un paper actiu en la defensa
dels treballadors i les treballadores i ha de defensar la permanència de les activitats
susceptibles de deslocalització oferint un suport públic a les vies alternatives de
continuació de l'activitat que comptin amb la participació activa dels treballadors i les
treballadores.
La CUP ha de recolzar totes aquelles iniciatives i lluites que serveixin per a donar poder
a les classes populars, de les quals en formen part indissoluble. Això vol dir que hem de
donar un decidit suport al cooperativisme i l'economia social prioritzant, tant en el
nostre fer diari com en el nostre treball a les institucions, les cooperatives i altres
formes organitzatives d'economia social més justa, en tots els aspectes apostant, per
exemple, per donar-los preferència en les institucions en l'obtenció d'ajuts o cessió de
locals públics o en la subcontractació de serveis. Des de l'àmbit institucional cal
facilitar-los publicitat gratuïta en els mitjans de comunicació i presència preferent en
fires, trobades, etc... organitzades pels diferents estaments institucionals.
En aquest aspecte ens proposem:
126.

Prioritzar, en quant a la política de contractació de l'ajuntament, les empreses
cooperatives i establir criteris i condicions referents als drets laborals (com la
lluita contra la temporalitat demanant compromisos per l'estabilitat) a l'hora
d'adjudicar les contractacions, tenint en compte també l'aspecte territorial en
les contractacions, d'acord amb les limitacions legislatives existents.

127.

Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d'economia social a
través de la preferència en l'obtenció d'ajuts, cessió de locals, subcontractació
de serveis al propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en
fires.
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128.

Procurar polítiques de foment de consum de l'agricultura de proximitat,
especialment l'ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda
directa i fent la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals

129.

Fomentar els mercats municipals i mercadals: en detriment del model de
centres comercials i mercats que giren al voltant de supermercats.

130.

Potenciar en tots els seus vessant l’Escola de Teixits de punts com a nou òrgan
formatiu i productiu.

L'atur és un dels problemes que requereixen una intervenció urgent des de les
Administracions i tot i que les entitats locals no tenen competències legals sobre
aquest tema, és la primera administració a qui s'adrecen els ciutadans i les ciutadanes
en situacions problemàtiques i per tant, els ajuntaments tenen una responsabilitat
social que han d'assumir. Algunes actuacions d'ajuda als aturats i les aturades poden
ser:
131.

Punts d'informació i orientació laboral: han de ser complementaris als que
puguin existir en altres instàncies institucionals i han de ser un lloc per a
orientar les persones aturades que sovint no saben què poden fer, on s'han
d'adreçar, etc...

132. Ajudes a les persones aturades: descomptes i exempcions de taxes i impostos
municipals i d'altres serveis, formació i serveis d'inserció laboral, etc...
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Un altre col·lectiu que està patint especialment els efectes de la crisi econòmica és el
de els i les treballadores autònomes. Cal que els ajuntaments ajudin els treballadors
autònoms, en aquest sentit proposem:
133.

Per tal que aquests treballadors/aquestes treballadores puguin accedir als fons
necessaris per continuar desenvolupant la seva activitat, l'ajuntament ha
d'intervenir activament en els tràmits necessaris amb l'entitat bancària
negociant crèdits tous i oferint-los garanties. Caldrà que l'ens municipal
estableixi un protocol amb aquests treballadors/aquestes treballadores per a
aquests tràmits.

Cal fer estudis periòdics sobre desigualtats, pobresa i exclusió. Considerem que abans
d'actuar cal saber què passa i per què passa. L'ajuntament hauria de disposar de la
informació necessària sobre com està afectant la crisi les classes populars del municipi
i en funció d'això, prioritzar unes línies de treball o unes altres. Aquests estudis de, per
exemple, les mesures PIRMI, han de permetre l'ajuntament disposar d'un diagnòstic
fiable -tot i que algunes d'elles no siguin estrictament de l'àmbit municipal- i han de
permetre l'ajuntament realitzar pressió per a la seva dignificació. Entenem que és
imprescindible crear un observatori de la pobresa municipal per a realitzar aquests
estudis, tractar aquestes dades i planificar les accions de resposta corresponents. Per
tal de fer un seguiment dels efectes de la crisi als municipis i als territoris que guiïn les
polítiques, la CUP proposa:
134. Impulsar la creació de taules municipals sobre la crisi composades pels grups
municipals i entitats associatives com les organitzacions sindicals i les
associacions de veïns i amb dues funcions bàsiques: Observatori de l'evolució de
la crisi al municipi i generació de propostes per fer front a la mateixa.
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9. LA QÜESTIÓ NACIONAL: AUTODETERMINACIÓ I PAÏSOS CATALANS
 Construïm la independència des del municipalisme.

El municipi és l’espai d’autoorganització i politització popular, considerem que
conforma l’àmbit de partida des d’on els subjectes socials han impulsat fins ara i han
de continuar impulsant, des de baix, el procés cap a la independència i la
transformació social.
En aquest sentit, la CUP considera els municipis i els barris com el marc territorial de
referència des d’on posar en marxa o continuar impulsant des de baix: 1. La
construcció nacional dels Països Catalans; 2. La ruptura democràtica cap a la
independència i 3. L’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu i
transformador.
En aquest àmbit proposem:
135. Impulsar polítiques de normalització de la llengua catalana i recolzament a les
diferents expressions de cultura popular.
136. Donar suport a totes aquelles iniciatives que aposten clarament per la
construcció nacional dels Països Catalans.
137. Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit institucional d’estructures
organitzatives comunes dels Països Catalans, com l’Assemblea de regidors i
regidores dels Països Catalans (des d’on posar en marxa polítiques municipals
cooperatives) i la Xarxa municipalista dels Països Catalans (des d’on posar en
marxa i coordinar, en diferents àmbits, iniciatives socials que vagin en la direcció
de construir alternatives al model econòmic i cultural dominant).
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138. Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals,
econòmiques i educatives entre els diferents municipis, comarques, entitats i
organitzacions

dels

Països

Catalans

trencant

les

fronteres

politico-

administratives que ens imposen els Estats i impulsant la construcció d’un marc
territorial comú.
139. Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l'espai de ruptura
democràtica amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels
Països Catalans i les seves institucions.
140. Portar a terme accions de desobediència institucional i popular front qualsevol
obstacle que els estats estableixin per a impedir el procés constituent.
141. Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir que el procés
constituent, en les seves etapes de recollida de propostes, discussió i elaboració
del nou text constitucional, sigui profundament participatiu.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR- CUP, maig del 2015
37

canetdemar@cup.cat :: www.canetdemar.cup.cat :: fb; CupCanetDeMar :: Twitter; @CUPCanet

