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1. INTRODUCCIÓ
 

El programa electoral que avui teniu a les mans és fruit d'una il·lusió col·lectiva, una
il·lusió que s'ha materialitzat gràcies a les aportacions dels Punts de Trobada (celebrats
durant els mesos de gener, febrer ,març i abril de 2015) i a l'assessorament de tècnics i
d’experts en diversos àmbits temàtics, així com també de totes aquelles que ens heu fet
arribar propostes i suggeriments.

Si avui podeu llegir aquests fulls també és gràcies a l'esforç i la dedicació voluntària
de les persones que militem a la CUP  i al Procés Constituent i a la feina que hem fet
durant quatre anys intensos. Les persones que formem part d'aquest projecte portem
molts anys compartint experiències i lluites amb entitats de la ciutat. A totes aquestes,
també els volem agrair el treball realitzat, ja que ens han ajudat a créixer com a projecte
polític. Tot això és el que avui ens defineix. Som ciutat, som poble, som barris i fem, sense
renúncies, política de ciutat, de  poble i de barris.

Avui teniu a les mans un projecte que vol superar la mediocritat dels programes
polítics convencionals i que vol guanyar dia a dia. Un projecte de ciutat que treballarà per
a la inclusió social, la justícia redistributiva, el decreixement urbanístic, la seguretat laboral
o la normalització cultural. Una ciutat que volem que vagi cap al benestar col·lectiu i cap al
respecte de les necessitats de cada ciutadà. Però això, avui, és només un esbós. Una
proposta. A partir d'ara cal posar fil a l'agulla. Les dones i homes de la CUP i del PC  de
Sant Cugat del Vallès continuarem estant atents a la ciutat i a les seves necessitats. És
amb la implicació de totes, que farem possible el canvii de rumb,; és amb la implicació de
totes, que recuperarem una vila viva, justa, solidària, sostenible, compromesa i
participativa. 



 2. PRINCIPIS POLÍTICS 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat apostem pel treball basat en

la participació ciutadana com a marc del nostre projecte, així com en la integració i la
justícia social, pel desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible, en la
dinamització del teixit associatiu i la promoció de l’autoorganització ciutadana. A partir
d’aquestes propostes naixen els nostres principis polítics. 

Perquè creiem en:

L’aprofundiment en la democràcia participativa. Actualment, ens trobem en un
context marcat per la mundialització econòmica i pel distanciament dels centres de decisió
estratègica respecte de la ciutadania; per aquest motiu, es fa del tot necessari articular
mecanismes de participació i d’aprofundiment democràtic que permetin a les persones
decidir sobre aspectes essencials de la vida pública i controlar la tasca de governs i
administracions. Només d’aquesta manera serà possible avançar cap a una transformació
socialista de l’estructura social i productiva. 

Per un Sant Cugat integrador i socialment igualitari. L’ajuntament, lluny
d’inhibir-se de les seves responsabilitats polítiques i socials, ha de treballar per la
integració, entesa com a una igualtat d’oportunitats real, com a una garantia d’accés a uns
serveis públics de qualitat (sanitat, ensenyament...) i a unes dignes condicions de vida i de
treball; però alhora, necessàriament, també com a possibilitat de gaudir d’un entorn social
i cultural enriquidor, una de les nostres prioritats. 

Cal fer dels municipis un els principals motors en la reconstrucció nacional
dels Països Catalans. Per això, defensarem polítiques de promoció de la nostra llengua,
cultura i identitat nacionals, tot partint de la base de la integració, la cohesió social i el
sentit de comunitat. Caldrà que els diferents programes sectorials (cultura, educació,
joventut...) facin d’extensió de l’ús del català i del desvetllament de la consciència nacional
col·lectiva un dels seus principals objectius. 
Conseqüentment, caldrà també un ferm compromís de l’ajuntament i els representants
municipals en la defensa de l’exercici democràtic del dret a l’Autodeterminació. 

Per un desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible,
que parteixi del caràcter ecològic de l’activitat humana i que no es limiti a la gestió
immediata de qüestions mediambientals aïlladament, sinó que els diferents projectes
estratègics tinguin com a referència un model de territori equilibrat i un creixement
econòmic respectuós amb el medi ambient i les persones que equilibri investigació,
producció i serveis, amb l’objectiu posat en la millora de la qualitat de vida de la majoria
de la població. 

La dinamització del teixit associatiu i la promoció de l’autoorganització
ciutadana és una de les bases principals per a la construcció d’una societat de persones
lliures, responsables i solidàries. El conjunt de col·lectius de l’esquerra independentista
ens comprometem en el treball d’anar configurant una forta xarxa social de caire popular,
que tindrà com a principal garantia la construcció d’un Sant Cugat més viu i participatiu. 



3. MODEL TERRITORIAL I MODEL 
URBÀ

una ciutat afable i integrada amb l'entorn

3.1 Model territorial
Al llarg dels darrers anys els Països Catalans han transformat clarament el seu

model territorial, hem estat protagonistes d’un desgavell territorial, econòmic i social sense
precedents. 

La CUP-PC creiem que cal  aturar la transformació territorial imperant i  proposem
alternatives que assumeixin la necessitat de posar límits al creixement de la urbanització
difusa, a la multiplicació d’infraestructures viàries, a la clonació de centres comercials,
logístics, d’oci, etc. La CUP-PC treballa per un model d’interacció amb el territori més
prudent i sostenible, que marqui un ritme de transformació del nostre entorn més
assumible en termes ambientals, més amable en termes socials i culturals, que permeti un
desenvolupament cívic i identitari més harmoniós. La presa de consciència social dels
perills d’un creixement incondicional, també comporta que cada vegada més col·lectius
professionals s’esforcin a construir alternatives socialment creïbles, èticament
fonamentades i tècnicament rigoroses.

Es generalitza arreu la sensació, per part de molts ciutadans i ciutadanes, d’haver
perdut el control sobre el seu entorn quotidià, de sentir-se ignorats i impotents davant de
transformacions territorials i socioambientals que no saben gaire bé a qui beneficien.
Aquestes transformacions territorials fan que espais o indrets abans significatius per als
seus habitants esdevinguin, d’avui per demà, llocs irreconeixibles, «no-llocs», com es
comença a dir. Aquesta despossessió social i cultural d’espais o indrets en la vida
quotidiana, però també en la memòria individual i col·lectiva, inquieta cada cop més els
ciutadans. Una inquietud, però, que es torna indignació i protesta quan aquestes
transformacions territorials, molt sovint justificades en nom de l’interès general, s’acaben
mostrant deutores d’interessos econòmics completament aliens al territori.

El model actual de transformació territorial hipoteca moltes oportunitats
econòmiques de futur. L’aplicació del principi de precaució en la gestió i en l’ús del territori
s’hauria de deixar d’interpretar com un fre al desenvolupament econòmic i considerar-lo
un estímul per a d’altres activitats menys agressives amb el territori i amb més valor afegit.

La planificació territorial, en tant que espai de participació democràtica i
d’aprenentatge social, hauria de servir, no només per ordenar l’entorn, sinó també per
compassar els canvis del paisatge amb les necessitats reals i els ritmes vitals de les
poblacions que hi viuen; hauria de permetre la introducció i consideració de tots els
elements que configuren alhora la complexitat de la matriu territorial i la de la societat que
en ella s’expressa.

Això implica que, quan parlem de mobilitat també parlem de connectors ecològics,
o que quan proposem creixements urbans també tinguem en compte la petjada ecològica
que suposen o senzillament els recursos hídrics i energètics necessaris. 

Per a la CUP-PC, la planificació territorial ha de servir, no només per «ordenar el



desori territorial actual», sinó també, per cercar estils de vida amables, pacífics i
respectuosos amb el patrimoni de les generacions futures i amb la memòria dels presents;
per tant, també hauria de ser el motor d’un canvi sociocultural compartit, el pretext per
reconstruir una idea de model territorial més consensuada.

3.1.1. Un territori articulat en un sistema de 
ciutats i comarques

L’actual model de creixement, que respon a una idea oligocèfala -en què les grans
ciutats creixen de manera desmesurada, acaparen tots els serveis i s’escampen com una
taca per tot el territori-, és del tot nociu i insostenible. I no només ho és un model en
termes ambientals i econòmics, sinó que l’aposta pel creixement constant de les grans
ciutats comporta una política paral·lela de desarrelament, de descohesió i
d’aculturalització.

L’alternativa d’aquests models passa, entre d’altres coses, per l’articulació del
territori com a un sistema de ciutats, amb uns límits urbans clarament definits, amb uns
espais lliures i naturals que les separin i donin personalitat comarcal, amb una
complementarietat de serveis que no obligui a dependre de la gran ciutat de manera
sistemàtica i amb unes xarxes de comunicació públiques que facilitin la seva interrelació,
així com l’accessibilitat als serveis bàsics. En definitiva, unes ciutats solidàries amb la
resta del territori, que contribueixin a la construcció de comarques equilibrades i hi aportin
els serveis necessaris. 

El model de territori que volem ha de garantir una presència humana equilibrada
en les diferents comarques, s’ha de fixar en la gent del territori per evitar el perill de
despoblament. En aquest sentit, cal que, en determinades comarques, es garanteixi un
mínim de serveis adequat i un manteniment de l’economia arrelada al territori. El
creixement de serveis a les ciutats petites i mitjanes respon a la necessitat d’articular el
benestar de la comarca; en cap cas és l’excusa per permetre polítiques de creixement
poblacional descontrolat. 

D’aquesta manera, la CUP-PC s’oposa al model defensat pels plans territorials
aprovats per la Generalitat de Catalunya (d’abast regional) que pretenen concentrar tot el
creixement poblacional a les ciutats mitjanes i impedir el creixement dels pobles. Aquesta
és una política erràtica de despoblament comarcal.

El model actual de transformació territorial significa una pèrdua de valors socials i
culturals importants, ja que més transformació territorial sovint comporta menys
transformació social i cultural. És el cas, per exemple, del model d’urbanització dispersa,
molt consumidor de sòl, de paisatge, d’energia, i, per tant, molt transformador en termes
territorials, però alhora generador de processos de banalització cultural, segregació social
i especialització funcional; és a dir, de processos d’involució social i cultural. 

En aquest context, el model alternatiu ha de basar-se en mecanismes efectius de
participació ciutadana, en la mesura que fan més transparents i plurals els processos de
decisió; s’ha de garantir que sigui el mateix territori el que prengui les decisions territorials
importants. Des de la CUP-PC, creiem que, amb una feina tenaç i constant en tots els
organismes municipals i supramunicipals, es pot evitar l’actual espoli i destrucció de la
nostra terra.



3.2  Model urbanístic de ciutat
Defensem un model urbanístic de ciutat de tipus compacta, mediterrània, diversa,

on cada una de les seves parts pugui mantenir un grau de complexitat, amb barreja
d’activitats comercials, industrials, de serveis, d’equipament i residencial. La ciutat
compacta es caracteritza per densitats raonablement altes i una bona integració territorial.
És una ciutat dinàmica i intensa, complexa i cohesionadora socialment. Per fer-la
possible, és necessari apostar per la renovació de la ciutat construïda, moderar el consum
del sòl i protegir les àrees no urbanitzables.

En contraposició, un model urbanístic de ciutat de tipus dispers destrueix el 
paisatge i el seu entorn i pot limitar seriosament la qualitat urbana i territorial, perjudicant 
el seu desenvolupament. A més, i potser pitjor, és un model que no afavoreix l’espai 
públic ni la barreja social. La creació de zones amb usos exclusius (residencial, 
administratiu, comercial, etc.) provoquen una disminució de les relacions socials, l’ús 
abusiu del transport privat i l’existència d’àrees buides a partir de determinades hores, i el 
més important: la dificultat de compaginar la vida personal i laboral, especialment en el 
cas d’aquell sector de la ciutadania que té persones dependents a càrrec.

 S’ha de treballar per adaptar l’urbanisme a les necessitats de la ciutadania i no a
l’inrevés.

3.2.1 Urbanisme al servei del poble

 L’urbanisme és un dels àmbits en què els ajuntaments tenen poder municipal real,
és a dir, tenen capacitat real d’incidir en l’evolució, sense que cap altre estament hi pugui
intervenir. Les comunitats autònomes tenen transferides les competències d’ordenació del
territori i la competència urbanística és essencialment municipal, encara que des d'una
perspectiva holística no es pot entendre l'urbanisme sense l'ordenació territorial. Cal tenir
present que és un poder a llarg termini, és a dir, que les decisions que es prenen avui
tindran la seva transcendència al cap dels anys. És per això que la regidoria d’urbanisme,
tot i que planifica i fa balanços anualment, mai tanca a un any vista, sinó que ho fa a varis,
depenent dels projectes concrets. La realitat que es viu i s'ha viscut en la majoria de
municipis, ha estat la de patir un creixement extensiu i intensiu del fenomen urbà
(especulació, desequilibris, impactes, habitatge com a inversió, etc.)

 La regidoria d'urbanisme és de les més importants d'un consistori, ja que dóna una
visió molt general tant del municipi com de la resta de l’ajuntament. Es tenen uns
instruments que poden incidir de manera global i que pot condicionar la dinàmica de les
altres regidories, les quals és difícil que tinguin aquesta visió i acostumen a preocupar-se
pel seu àmbit concret.

 L’urbanisme és, també, l’àmbit des del qual han proliferat les pràctiques de 
corrupció, especulació i agressions contra el territori des del marc municipal; és una 
administració difícil de  controlar, que resta a mans dels interessos de constructores i 
subcontractes, tant pel que fa a la construcció privada com a la planificació pública. 
Aquestes pràctiques estan estretament relacionades amb el finançament local i afavorides
per la laxitud dels controls i la legislació.



 El poder local en matèria d’urbanisme públic i privat, ha afavorit durant les darreres 
dècades el manteniment de l’status quo dels partits polítics del règim actual i del conjunt 
de les classes dominants. Només a través de propostes que limitin aquest poder 
urbanístic local descontrolat, podrem superar situacions com el malbaratament dels 
recursos públics, l’especulació i la corrupció política locals.
 Cal tenir en compte que l’urbanisme és un instrument pluridisciplinar, ja que toca
diferents aspectes del coneixement humà: l’arquitectura (edificació i paisatge), l’enginyeria
(infraestructures, accessibilitat), el dret (es concreta realitzant normatives legals),
l’economia, el medi ambient, la sociologia, la geografia...

Propostes

Creiem que l'urbanisme local ha d'estar al servei del poble perquè: 

✓ Cal  destinar els recursos a barris i districtes ja existents que presenten

mancances en enllumenat, asfalt, clavegueram i condicionament general.  Cal un
canvi en el model de ciutat potenciant la vida de barri amb una barreja d’habitatges,
comerços i equipaments. En aquest sentit es imprescindible realitzar una
auditoria urbanística de la ciutat i tancar el planejament dels espais pendents
sense augmentar les zones residencials (Can Fontanals).

✓ Mantenir la zona de  de Can Fontanals  com zona agrícola i protegir-la

com a tal, a fi d'evitar que can Mates arribi fins l'autopista, esponjar el territori i
mantenir la zona com a corredor biològic.

✓ Sant Cugat depèn del Pla General Metropolità. Un pla impulsat per la

Generalitat de Catalunya que no té en compte els interessos i la realitat específica
del municipi. Des de CUP-PC, creiem que la planificació urbanística s'ha de
decidir en el territori i amb els actors polítics implicats. 

✓ Volem adaptar l’urbanisme a les necessitats de la ciutadania i no a

l’inrevés, tenint sempre en compte la variant de gènere, així com els drets de les
persones amb mobilitat reduïda: millora d’infraestructures (marquesines a les
parades d’autobusos, ampliació de les voreres, equipaments adaptats com els
sanitaris públics, canviadors per a nadons ...) i l’eliminació dels punts de risc de
l’espai públic (barreres arquitectòniques, obres mal senyalitzades...).

3.2.2 El POUM una eina de planificació a mig 
i llarg termini que hem de saber aprofitar

El POUM és l’eina urbanística i jurídica per definir i ordenar el model de ciutat, per
això és important fer una diagnosi del municipi per, després de contrastar-la amb el model
de ciutat que volem defensar, saber quin camí s’ha de seguir. El POUM dóna una visió
integral de la ciutat i, tot i que és permanentment revisable, no té data de caducitat -és
vigent fins a l’aprovació d’alguna revisió i és un procés llarg i costós políticament. És en
aquest sentit que la CUP articula un discurs i una acció política encaminada a aconseguir
fer una correcta diagnosi prèvia. Abans de la redacció d’un POUM s'ha de vetllar i exigir la
redacció dels plans específics i estudis tècnics necessaris al municipi: l’estudi i la memòria
ambiental, el pla de sòl no urbanitzable, el catàleg de patrimoni i béns a protegir, l’estudi
de mobilitat, el catàleg dels recursos naturals, el pla d’abastament d’aigua, el



sanejament,... 

Els ajuntaments tenen la capacitat d’aplicar amb màxim rigor i profunditat
democràtica els principis generals de l’actuació urbanística definits per l’actual legislació
urbanística. 

> La llei d’urbanisme fixa que les competències urbanístiques han de garantir el 
desenvolupament urbanístic sostenible (article 3).

> L’article 4 parla de la participació de la comunitat en les plusvàlues generades 
per l’actuació urbanística dels ens públics i dels particulars.

> S’ha de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de 
la ciutadania en els processos, segons l’article 8 de la llei.

> La prioritat d’un ajuntament és la de vetllar per la política de sòl públic, els 
equipaments, les zones lliures i el dret a l’habitatge.

3.2.3 L'Urbanisme com a eina social

L'urbanisme és un instrument amb alta incidència en la política social. És una àrea
de caràcter global; la visió que es té de la ciutat, la planificació del desenvolupament, les
hipòtesis de creixement que formula, etc. fan que tingui una transversalitat que possibilita
una integració millor dels diversos col·lectius. 

La planificació urbanística cal fer-la tenint present les necessitats de la població,
sense desfigurar-ne la identitat, l'arquitectura i l'estructura dels pobles i garantint-ne
l'accés als serveis bàsics. L'urbanisme ha de ser una eina al servei de la ciutadania.

L'aposta ha de ser per un urbanisme que aglutini la densitat de població en els
espais urbans, és a dir, un urbanisme compacte, que eviti la proliferació d'urbanitzacions
disperses i zones especialitzades que trenquen la cohesió social i que són contràries a la
igualtat i la justícia social. L'urbanisme ha de ser un element integrador en tots els sentits;
ha d’incloure un desenvolupament urbanístic sostenible i ha d’adaptar-se a les necessitats
de la ciutadania i no a l’inrevés, tenint sempre en compte la variant de gènere, així com
els drets de les persones a la mobilitat. Per això, cal millorar les infraestructures i eliminar
els punts de risc de l’espai públic. A més, cal afavorir la cohesió social, considerant la
rehabilitació i la renovació del sòl urbà, alhora que atenent a la preservació i la millora de
les edificacions antigues i/o històriques per tal de consolidar un model de territori
globalment eficient. D’aquesta manera evitarem que sorgeixin zones amb altes taxes
d’exclusió social. 

L'equilibri dins el municipi ha d’incloure zones verdes, espais públics, equipaments i
habitatges, ja que són peces claus que contribueixen a la cohesió social, és a dir, a la
vinculació dels membres d'una col·lectivitat entre ells i com a grup.

En les ciutats actuals, l'urbanisme modifica la percepció i concepció que els
ciutadans tenen de la seva pròpia ciutat, de manera que s'influeix en diversos aspectes
subjectius, entre ells la percepció d'inseguretat o seguretat, un tema que actualment
s'aborda des dels ens municipals, principalment, mitjançant el control i la retallada de
drets. L'urbanisme hi pot jugar i hi ha de jugar un paper fonamental. 



La ciutat s'ha de concebre i construir per als ciutadans, amb espais oberts i públics ;
ha de ser un espai integrador, generador de col·lectivitats i complicitats; i ha de parar
especial atenció a l'ambient natural, la neteja, el mobiliari, la il·luminació, el manteniment
contra la degradació i a la supressió de barreres que generen percepcions d'aïllament,
amb actuacions que fomentin el contacte entre les persones. Tots aquests aspectes
influeixen directament no tan sols en l'atenuació de la sensació de por i inseguretat que
pot generar una ciutat, sinó també a fer-la un espai realment segur. L'aposta ha de ser
d'espais comuns vers espais privats, col·lectivitat vers individualitat, concentració vers
dispersió, integració vers segregació.

Un model urbanístic coherent i adient no pot tendir a l'aïllament. En aquest sentit, el
pla de barris és una eina molt potent a tenir en compte, ja que els ajuntaments haurien de
reclamar el seu paper de protagonistes en intervencions sociourbanístiques.

Propostes

 Volem afavorir la cohesió social, considerant la rehabilitació i la renovació
del sòl urbà, atenent a la preservació i la millora de les edificacions antigues i/o
històriques per tal de consolidar un model de territori globalment eficient. Evitant
d’aquesta manera el sorgiment de zones amb altes taxes d’exclusió social. 

 Volem millorar i actualitzar la catalogació dels nostres edificis
històrics. Incentivant  les ajudes per millorar aquestes edificacions i fent-les d’ús
públic per a la ciutadania.

3.2.4 La política de sòl públic: el dret a
l’habitatge

La problemàtica del dret a l'habitatge s'ha fet palesa al llarg d'aquests anys de
crisi arreu dels Països Catalans, i Sant Cugat no és una excepció. La CUP-PC tenim una
aposta clara pel que fa a la política d'habitatge:

En primer lloc, aturar la venda de sòl públic i tendir a augmentar-ne la quantitat
disponible. En segon lloc aplicar, quan sigui convenient, tots els instruments que la
legislació urbanística i d'habitatge posa a disposició de l'ajuntament en matèria de política
de sòl; edificació forçosa i registre de solars sense edificar, àrees de tempteig i retracte,
expropiació de la propietat o limitada a l'ús de fruit...

Cal elaborar un pla local l’habitatge. En aquest document s’haurà de definir la
política del sòl a utilitzar des de la institució, així com, la política administrativa (impostos,
ajudes, etc.) a desenvolupar. També s’hauran de definir les diferents tipologies d’habitatge
protegit; habitatge de protecció oficial, habitatge de promoció pública, habitatge social...
així com el règim d’adjudicació: compra, lloguer... i la forma de finançament: públic, privat.
Entenem que cal modificar la fiscalitat del sòl, actualitzar periòdicament el cadastre en
quan valors del sòl i titularitats. Aplicar l’IBI amb tot rigor, tot i desgravant la primera
residència. I canviar la política de subvenció a la compra de l’habitatge, per la de suport a
aquelles persones amb baix poder adquisitiu per a l’obtenció d’aquest.



Com a CUP-PC creiem imprescindible potenciar el dret a l'habitatge amb formules
que estiguin fora de la lògica del mercat immobiliari. Un exemple és l'habitatge de
protecció oficial de lloguer. També apostem per la masoveria urbana sense oblidar que és
imprescindible adequar l'oferta d'habitatge social a la necessitat realment existent al
municipi.

Propostes

✓ Potenciar l'habitatge de lloguer. PROMUSA no ha de poder vendre

l'habitatge de protecció oficial, que ha de servir per ajudar aquelles persones que
més el necessiten. En aquest sentit, tots els habitatges que  es construeixin en sòl
municipal han de ser en règim de lloguer.

✓ Treballar en la línia d'altres ajuntaments, com el de Terrassa, per gravar els

pisos buits en mans dels bancs que no estan en el mercat immobiliari.
Políticament és inassumible que pisos que estan en propietat dels bancs -a causa
d'execucions immobiliàries- no estiguin al mercat per contenir l'oferta i que el preu
dels pisos no baixi. Tampoc es concebible que hi hagi gent sense casa i pisos
buits.

✓ Fomentar el co-housing promocionant habitatges intergeneracionals. 

✓ Apostar políticament per la masoveria urbana i fer esforços per apropar

demandants amb ofertants. Si cal, oferint avantatges fiscals als segons per
incentivar aquesta pràctica. D'altra banda reconèixer el projecte de masoveria
urbana “6 Claus” com la mostra que, en el municipi, hi ha una necessitat creixent
de satisfer el dret a l'habitatge. Dret que no es pot fer efectiu a través del mercat
immobiliari.

3.3   Mobilitat Urbana, model de 
transport

El model de mobilitat actual està basat en el transport privat particular i cal
capgirar-lo. Els municipis han de ser accessibles, cal fer una nova política de mobilitat i
transport a escala local i comarcal per afrontar els reptes i els problemes derivats d’un
creixement desmesurat en la utilització de l’espai i dels recursos no renovables. 

La política de transport ha de servir per organitzar i ordenar els desplaçaments de
la ciutadania; per fer que el transport públic col·lectiu sigui un mitjà accessible per la
població; i per procurar que els desplaçaments es puguin fer a peu o en bicicleta. Per tant,
cal una reordenació territorial que potenciï les distàncies curtes i la transversalitat, que són
les que possibiliten l’ús dels transports menys agressius i més democràtics, afavoreixen la
reducció progressiva del trànsit motoritzat i fomenten els sistemes de mobilitat de menor
impacte ambiental. 

Cal, doncs, fer un canvi d'enfocament. La restricció de l'ús del vehicle privat
particular a les ciutats congestionades és, possiblement, una mesura senzilla i eficaç,
encara que el problema es planteja en la resta del territori, on encara hi ha necessitats de



transport per cobrir. Primerament, cal que la gent tingui accés a la ciutat de la manera
més senzilla possible, fet que implica repensar també l'espai públic i l'ús que ha de tenir,
basant-nos en el fet de saber a què donem prioritat i com volem que sigui aquest espai
públic, de manera que donem prioritat al vianant i a la mobilitat amb transport públic
col·lectiu. En segon lloc, és necessari crear xarxes entre els municipis, a través
d’optimitzar l’oferta de transport col·lectiu públic; establir un sistema de gestió conjunt en
l’àmbit territorial i una cooperació dels municipis per trencar fronteres en l’àmbit del
transport comarcal i municipal, generant així, també, plans de mobilitat complementaris
que connectin espais més enllà dels propis municipis. 

Adoptar mesures senzilles com facilitar aparcaments dissuasius gratuïts als afores
de la ciutat per descongestionar el centre, connectats estratègicament mitjançant la xarxa
de transport públic col·lectiu; realitzar un projecte de xarxes de carril bici racionalitzat,
coherent i connectat, que serveixi veritablement per guanyar mobilitat; dibuixar plans
integrals de mobilitat que prioritzin els vianants, les bicicletes i el transport públic a tot el
municipi són tres mesures necessàries que demostren una veritable aposta cap a
polítiques de transport públic col·lectiu que vagin per força en detriment del vehicle privat
particular, i en provoquin la seva desaparició, alhora que incentiven la demanada de
transport públic col·lectiu.

Cal establir directrius de foment del transport públic, de defensa dels vianants i de
l’ús de la bicicleta per sobre del vehicle privat; en aquest sentit s’haurien de plantejar en
els nuclis urbans centralitats 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
(llambordes, peces de formigó sense limitació de la calçada, etc.), el dimensionat de la
calçada, el traçat de les vies, passos de vianants elevats, etc.

Cal garantir la connexió en transport públic de tots els sectors de la ciutat,
especialment de les zones industrials i comercials amb les residencials. Per tal
d’aconseguir una afectivitat en aquest sentit, caldria disminuir la dispersió de les zones
industrials  (no és imprescindible que cada municipi tingui la seva). Una eina efectiva en
aquest sentit són els plans directors territorials d’àmbit comarcal. La concentració de la
indústria a més d’afavorir el transport públic, també afavoreix l’eficiència energètica i,
mitjançant estudis d’impacte ambiental, també es pot millorar en l’aprofitament dels
residus, planificar la implantació d’empreses que es complementin les unes amb les
altres, reutilitzar els residus generats... 

Impulsar un veritable pla de xoc a favor del transport públic suposa, en primer lloc,
una clara voluntat política en la seva defensa.

Si entenem que finançar el transport públic és qüestió de voluntat política entenem
que ens hem d’encaminar a fer polítiques a nivell municipal que aportin, entre moltes
altres coses, diners per poder invertir en potenciar-los. I aquest pas l’hem de fer a partir de
decisions valentes que repercuteixin en el bé col·lectiu per damunt del bé individual. 

Finançar el transport públic no vol dir apujar el preu de les tarifes i de les taxes que
paguen els i les usuàries, sinó tot el contrari. És, justament, l’aplicació d’uns preus justos i
dignes (per no dir gratuïts) que seria la millor política de promoció d’un transport públic de
qualitat que es convertiria, així, en referent de la població a l’hora de mobilitzar-se. Per
tant, preus justos i una bona xarxa de transports (autobusos, ferrocarrils, carrils bici...)
responen, una altra vegada, a aconseguir un bon finançament per al transport públic.



Un primer pas, en pro d’aquest finançament, seria la municipalització de les zones
blaves de tots els pobles i de totes les ciutats dels Països Catalans; que el que fins ara és
un servei externalitzat dels ajuntaments passi a ser un servei més municipal i que els
beneficis (que en són molts) que això genera s’inverteixin en els transports públics locals. 

L’aplicació d’una taxa impositiva a vehicles privats més contaminants que
repercuteixi també en benefici del transport públic col·lectiu seria una altra mesura.
Implicar un recàrrec als carburants fòssils, exclusivament, per finançar el transport públic
és també una molt bona opció; com també la introducció d’una taxa sobre els peatges de
les autopistes i les seves empreses que aportin una part del finançament en la millora dels
serveis d’aquest transport públic. 

Propostes

✓ Facilitar aparcaments dissuasius gratuïts als afores de la ciutat per 

descongestionar el centre, connectats estratègicament mitjançant la xarxa de 
transport públic.

✓ Suprimir les barreres arquitectòniques, especialment als districtes.

✓ Executar el pla integral de mobilitat que prioritza els vianants, les 

bicicletes i el transport públic a tot el municipi. 

✓ Realitzar un projecte de xarxes de carril bici racionalitzat, coherent i 

connectat que serveixi veritablement per a guanyar mobilitat.

✓ Ampliar els horaris de les línies d'autobús urbà per a facilitar les 

connexions amb els darrers serveis dels FFCC i garantir-ne l’adaptació a persones 
amb mobilitat reduïda.

✓ Millorar l’accessibilitat als districtes i als seus equipaments.

✓ Condicionar tota la flota d'autobusos per a les persones amb mobilitat 

reduïda.

✓ Coordinar les línies d'autobús urbà perquè estiguin connectades amb les 

estacions de FFCC i RENFE, afavorint el transbordament entre diferents 
tipus de transport públic (com passa a Valldoreix) creant una malla de transports 
públics. Les línies d'autobús haurien de passar per les estacions de tren i anar als 
punts de més freqüència de pas com els mercats, CAP o escoles. Les rutes 
d'autobús serien més curtes i més eficients. D'aquesta manera l'usuari podria fer-se
la ruta a mida combinant diferents mitjans i estalviant temps. 

✓ Crear una targeta de tren de resident del municipi que permeti agafar-lo 

entre les estacions del terme municipal sense haver de pagar.



3.4   Equipaments
El plantejament que hem de defensar pel que fa als equipaments ha d’afavorir el

veritable equilibri territorial, en relació als nivells de renda i a l’accés als equipaments i
serveis bàsics dels habitants, un equilibri que és compatible amb les diferències
demogràfiques, paisatgístiques i d’estructura econòmica dels diferents àmbits. Sempre
que es pugui, es potenciarà la rehabilitació d'espais en lloc d'apostar per l'obra nova. Un
ajuntament ha de vetllar per la millora de les condicions de vida dels seus ciutadans. És
fonamental que el municipi tingui una política de sòl que li permeti desplegar alguns
equipaments estratègics. Cal plantejar-se realment quines són les necessitats del municipi
i plantejar propostes tot actuant amb previsió en la demanda i creació d'equipaments. 

La filosofia hauria de ser que els espais públics revertissin directament en el poble i
poder ser gestionats per la comunitat. Si cal, s’han de promoure nous valors per tal que la
gestió dels equipaments la duguin a terme les entitats. D’aquesta manera les entitats se
senten els espais molt més seus, els valoren, els respecten i els potencien. Cal tenir en
compte que els recursos són limitats i sempre s’han de valorar les prioritats d’actuació. En
aquest sentit, s’ha de donar veu a la voluntat del poble, però cal establir les prioritats en
funció de la potencialitat del teixit associatiu, responsable en gran part de la dinamització
cultural a la vila.

Pel que fa als equipaments socials, s'ha d'actuar amb la màxima previsió
anticipant-nos a les necessitats emergents i les de mig i llarg termini: centres de dia per a
gent gran, pisos assistits, escoles bressol, llars residencials d’estada temporal i
permanent, centres oberts per a la infància en risc, cases de petita infància, habitatges per
a urgències socials, punts de trobada de joves... L’ajuntament també ha de poder mostrar-
se disposat a acollir equipaments socials descentralitzats i de gestió autonòmica: cases
d’acollida per a dones maltractades, centres d’atenció i seguiment a les
drogodependències, centres residencials d’acció educativa, albergs d’acollida per a
urgències socials...

Cal tenir una previsió de sòl públic municipal per a equipaments de gestió
autonòmica: escoles, instituts, centres d'atenció primària, hospitals... Hi haurà ocasions en
què des de l'ajuntament s'haurà de facilitar el sòl i pressionar l'ens autonòmic per avançar
en la realització d'aquests equipaments necessaris per evitar la saturació actual dels
serveis públics, tot promovent la descongestió per poder oferir un millor servei.

S'ha de tendir a dotar dels equipaments esportius necessaris a pobles i ciutats per
tal que les iniciatives esportives privades no generin exclusió social en la pràctica
esportiva. Només compartint equipament i pràctica esportiva, infants i joves aprendran a
conèixer-se i relacionar-se en un àmbit altament cohesionador. Per tant, fomentar la
creació de veritables espais poliesportius per aprofitar més bé el sòl, i evitar les grans
construccions de projectes faraònics que acaben sent espais desaprofitats i amb un elevat
cost de construcció i manteniment.

Està comprovat que un manteniment periòdic sempre representa una mesura
d’estalvi a llarg termini ja que, quan l’estat de degradació és molt alt, els costos es
disparen. Per això, s'ha de demanar a l’equip de govern que potenciï una política de
manteniment periòdic dels equipaments municipals. Cal també evitar l'externalització dels
serveis i tendir que siguin de propietat municipal, perquè l'externalització de serveis no
representa la seva millora, i sí un benefici econòmic directe de l'empresa privada.



Propostes

 Ampliar l'horari d'obertura dels edificis municipals per facilitar-ne l'ús i
l'accés.

 Impulsar les “Escoles Obertes” a totes les escoles del municipi.

 Dur a terme el pla d'equipaments, que no s'està executant, valorant les
necessitats actuals i futures, per tal d'anticipar-nos-hi i poder respondre-hi, tant a
curt com a llarg termini.

 Adequar al màxim les instal·lacions municipals a fi que siguin espais
polivalents i que compleixin totes les normatives d'ús establertes per les
ordenances municipals.

(Més endavant trobareu les propostes concretes  per a cada tipus
d'equipament.)

3.5   Descentralització i districtes
Sant Cugat ha de deixar de mirar únicament al centre. Cal gestionar el municipi des

d’una veritable descentralització. Els districtes han de tenir suficient autonomia i recursos
per poder-se gestionar.

Des de la CUP-PC, creiem en un municipi viu, cohesionat, sostenible i equilibrat. La
ciutat és un espai de convivència i cal articular-la per a garantir-ho. És per això que
apostem per un model administratiu i de serveis més descentralitzat. Donades les
característiques del nostre municipi que doni serveis, identitat i vida pròpia als barris i
districtes. Una ciutat col·lectiva, on persones, entitats i organitzacions comparteixin espai i
on l'administració esdevingui una eina per al teixit associatiu. Ja que són aquestes
associacions i l'autoorganització ciutadana les garants d'un municipi cohesionat, just amb
tots els seus barris i districtes, respectuós, responsable, viu i participatiu.

La importància dels consells de barri és vital per a un funcionament veritablement
autònom, descentralitzat i amb participació directa dels que millor coneixen la realitat i les
necessitats, els seus veïns i les seves veïnes. Som de l'opinió que cal desenvolupar un
pla d'actuació a barris i districtes, i que aquest no pot excloure l'opinió de les seves veïnes
ni ser en cap cas homogeni o equiparable al que seria desitjable en un altre indret del
municipi, ja que cada barri i cada districte té la seva realitat territorial, social etc.,i per tant
les necessitats que se’n desprenen poden ser completament diferents.

Propostes

 Reformular els Consells de barri, fent-los representatius i convertint-los en 
una eina de debat i amb poder de decisió sobre les polítiques sectorials que 
afecten directament les vides quotidianes del veïnatge.
 Incorporar mecanismes d'elecció directa dels vocals dels consells de barri.
  Potenciar les activitats culturals i les Festes dels barris (per cohesionar i 
fomentar la participació).



 Fomentar la cogestió dels espais municipals d’acord amb els entitats del 
barri.
  Potenciar aules d'estudi fixes i ampliar-les en períodes d'exàmens, dotant-
les de les infraestructures necessàries, ordinadors i accés a internet.
 Destinar els recursos a barris i districtes  que presenten mancances en
enllumenat, mobilitat, clavegueram i condicionament general de la via pública.
 Potenciar els pressupostos participatius i incrementar d’entrada els diners de
lliure disposició que actualment es destinen als barris. Els pressupostos de
l'ajuntament han de contemplar les necessitats de districtes, de manera que se'n
faci una distribució territorial coherent. 
 Crear instruments i canals d’informació adaptats a les especificitats dels
barris i amb voluntat d’integrar tots els segments generacionals. 

La Floresta, algunes propostes específiques

✓ Fer actuacions per preservar els espais naturals que conformen la Floresta

✓ Millorar la qualitat urbana de la Floresta mitjançant accions de millora dels

sistemes de les escales, passatges i places així com la creació d’itineraris segurs
per als vianants.

✓ Millorar el transport públic, amb augment del nombre de vehicles, augmentar

la freqüència de pas i millorar la seguretat en el transport escolar. Cal estudiar la
possibilitat de sistemes alternatius de transport públic com ara serveis a la
demanda en determinades franges horàries i indrets del barri.

✓ Fomentar la convivència i la corresponsabilitat veïnal amb accions de

divulgació dels serveis municipals.

✓ Activar i aplicar els estudis en matèria urbanística realitzats sobre el barri,

especialment els derivats del Pla Director aprovat el 2002 i el Document de criteris
d'urbanització per a la millora de l’espai públic en l’àmbit de la Floresta realitzat per
l’AMB�

✓ Fer polítiques públiques de foment del treball i de desenvolupament

econòmic vinculades a la realitat del barri que ajudin a reduir les xifres de famílies
amb dificultat econòmiques.

✓ Millorar les instal·lacions esportives amb actuacions encaminades al

cobriment de les pistes exteriors així com el cobriment de la piscina municipal.
Modificar el calendari d’obertura per fer-lo coincidir amb l’horari no lectiu estival. 

✓ Millorar la qualitat urbana de la Floresta mitjançant accions de millora dels

sistemes de les escales, passatges i places així com la creació d’itineraris segurs
per als vianants.

Valldoreix, algunes propostes específiques

✓ Augmentar els impostos en habitatges buits, en desús o segones
residències.



✓  Potenciar l'us de cooperatives d'habitatges  i fomentar la masoveria urbana
amb la creació d'un cens complet i actualitzat públic de l'habitatge buit.
✓ Fer actuacions per preservar els espais naturals que conformen Valldoreix.
✓ Fomentar la convivència i la corresponsabilitat veïnal amb accions de
divulgació dels serveis municipals. 
✓ Fer polítiques públiques de foment del treball i de desenvolupament
econòmic vinculades a la realitat del barri que ajudin a reduir les xifres de famílies
amb dificultat econòmiques. 
✓ Millorar el transport públic, incrementant el nombre de vehicles i la
freqüència de pas i millorar la seguretat en el transport escolar. Cal estudiar la
possibilitat de sistemes alternatius de transport públic com ara serveis a la
demanda en determinades franges i indrets del barri.

✓  Gestió de residus: Garantir la recollida porta a porta de residus de totes les
fraccions i a tot el territori.

Les Planes, algunes propostes específiques

✓ Construir un dispensari pel districte.

✓ Finalitzar el procés de legalització del districte.

✓ Millorar el servei de recollida d'escombraries.

✓ Fomentar la convivència i la corresponsabilitat veïnal amb accions de

divulgació dels serveis municipals.  

✓ Fer polítiques públiques de foment del treball i de desenvolupament

econòmic vinculades a la realitat del barri que ajudin a reduir les xifres de famílies
amb dificultat econòmiques. També a les Planes.

✓ Millorar el transport urbà i donar garantia de continuïtat del transport escolar.

✓  Cobrir i condicionar la pista esportiva per tal que es pugui fer servir tot l’any.

✓  Millorar el manteniment dels carrers.

✓  Controlar la desforestació il·legal del barri.

✓  Potenciar activitats culturals al barri.

✓ Fer polítiques públiques de foment del treball i de desenvolupament

econòmic vinculades a la realitat del barri que ajudin a reduir les xifres de famílies
amb dificultat econòmiques. 

Mira-Sol, algunes propostes específiques

✓ Construir un dispensari al centre del districte.



✓ Fomentar la convivència i la corresponsabilitat veïnal amb accions de

divulgació dels serveis municipals. 

✓ És necessari un bon servei de manteniment i neteja dels espais públics dels

barris del districte, que evidentment no ha de repercutir en les veïnes.

✓ Crear instruments i canals d’informació adaptats a les especificitats dels

barris i amb voluntat d’integrar tots els segments generacionals.

✓ Potenciar els pressupostos participatius i incrementar d’entrada els diners de

lliure disposició que actualment es destinen als barris. Els pressupostos de
l'ajuntament han de contemplar les necessitats de districtes, de manera que se'n
faci una distribució territorial coherent.



4. RADICALITZACIÓ DE LA 
DEMOCRÀCIA: RECUPERACIÓ DE 
L’ESPAI PÚBLIC

4.1 Introducció
Des del nostre punt de vista, actualment, el context social i polític es caracteritza

per un allunyament cada vegada més gran entre els centres de decisió i la ciutadania a
qui van dirigides les actuacions polítiques i socials.

Els centres de decisió reals (les instàncies econòmiques) es troben fora de l’àmbit
polític i el condicionen per tal que afavoreixi i garanteixi els seus interessos, deixant-li, tan
sols, les atribucions més formals. Així es consolida, en el nostre entorn, la cultura de la
democràcia delegada, que basa la seva pràctica en reduir els nostres drets polítics a la
tria d’uns representants escollits en les diferents eleccions. 

Aquests representants amb atribucions de govern es dediquen a gestionar
formalment la democràcia, d’una banda, amb l’objectiu de generar un corpus legislatiu
d’acord amb els interessos del poder econòmic dominant, -que és el que s’aplica
realment-, i, de l’altra, un altre programa, formalment més atractiu, però que només té una
força simbòlica i que no s’aplica. 

Sovint ens trobem que existeix un ordenament jurídic que, tot i les seves
limitacions, permet certs mecanismes de participació que no es porten mai a la pràctica.
És la manca de voluntat política la que produeix aquest efecte. 

A la CUP-PC, creiem que la democràcia és molt més que anar a votar cada X anys
un paquet d’opcions polítiques inamovibles i sovint poc representatives de la realitat
social. 

La democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que
volem. Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més properes als
ciutadans i a les ciutadanes, tenen una gran oportunitat i, sobretot, una gran
responsabilitat en aquest sentit.

La CUP-PC té com a objectiu retornar la política a la gent. Hem de denunciar la
mentida de la democràcia formal, potenciar l’organització autònoma de les classes
populars, aconseguir des de les institucions la creació de canals de participació real
efectius i garantir que aquests canals s’utilitzin i serveixin perquè les classes populars
autoorganitzades executin polítiques per al poble.

Lluitem per la plena democratització de la vida social, política i econòmica dels
nostres municipis. I, per això, la participació ciutadana, entesa d’una manera àmplia, ha
de ser una de les nostres batalles; al carrer i als ajuntaments.

Hem d'aprofitar les eines que tenim a l’abast des dels nostres municipis i presentar



a la ciutadania una manera diferent d’entendre la política als ajuntaments, que permeti
recobrar la confiança en les institucions i torni a despertar l’interès pels afers públics a
partir de la seva implicació en la política local. També en les relacions socials i la vida
econòmica, la introducció d’elements democratitzadors i l’impuls d’estructures de caràcter
comunitari ha de ser una prioritat.

La innovació, l’experimentació i aprofundiment d’experiències participatives i
d’autoorganització que condueixin la ciutadania i el teixit social a un protagonisme real i un
major poder en la presa de decisions i el control de la gestió són, en aquest sentit,
elements indispensables de l’aposta democratitzadora de la CUP-PC a l'ajuntament. 

En aquest punt, cal tenir en compte que la manca de voluntat política per part dels
representants municipals d’obrir espais de participació i renunciar a l’exclusivitat en els
diferents àmbits de decisió i gestió pot ser un escull per a l’aplicació de les polítiques que
plantegem, com també ho poden ser les mancances i els límits de l’actual legislació. 

Per això, l’impuls de la democràcia participativa ens ha de servir per posar de
manifest les limitacions i els dèficits de l’actual marc legal, alhora que ens ha de permetre
fer aflorar les contradiccions entre el discurs oficial a favor de la participació i les
reticències que genera en les elits polítiques i econòmiques, en la pràctica, la conquesta i
la consolidació d’autèntics espais de poder popular als nostres municipis.

Igualment, és bàsic transmetre en la població la necessitat d’exercir el dret de
ciutadania, la conveniència d’implicar-se de manera activa i crítica en la política municipal
per la via de la participació directa. Caldrà impulsar mesures que fomentin l’adquisició
d’aptituds i valors que permetin fer efectiva la democràcia participativa, i que enforteixin i
dinamitzin el teixit associatiu i, en general, els moviments ciutadans. És per això que la
tasca de democratitzar i popularitzar àmbits bàsics de la vida social de les nostres viles i
ciutats, com ara l’oci o la cultura, seran també, elements bàsics de la nostra acció política.

Així doncs, una ciutadania activa, organitzada, i una administració local
oberta, accessible i disposada a escoltar, és el que ha de permetre’ns obtenir la
síntesi necessària per fer dels ajuntaments autèntics espais comunitaris i
participatius per a la presa de decisions i l'organització de la vida social; tant pel que fa
a la definició de les polítiques i el control de la gestió, com en relació a la pròpia prestació
de serveis.

Des de la CUP-PC pensem, doncs, que cal:

> Augmentar la informació dels ciutadans i les entitats associatives.
> Afavorir l’autoorganització popular.
> Dotar de mecanismes de gestió el teixit associatiu.
> Garantir que es portin a la pràctica aquests mecanismes.

4.2   Reflexions sobre la situació de la 
democràcia participativa als 
municipis

Actualment la participació forma part de l’agenda de totes les formacions
polítiques i de tots els equips de govern, però a l’hora de la veritat no es porta a la



pràctica. En conseqüència, la participació ciutadana no existeix per manca de voluntat
política. En aquest sentit, els ajuntaments, en ser els ens de l’administració més propers a
la ciutadania, haurien de ser els que més vetllessin per fomentar-la.

Propostes

Valorem que hi ha tot un seguit de mancances prèvies que cal resoldre:

✓ Falta d’informació i de pedagogia sobre participació. Actualment les

institucions no fomenten el treball en xarxa de les entitats associatives perquè ho
consideren un perill. Difondre la informació de manera transparent i coordinar el
treball en xarxa hauria de ser feina de la regidoria de participació ciutadana.

✓ No s'han creat canals efectius d’assessorament a les entitats

associatives i l’excessiva burocràcia amb què es troben a l’hora de realitzar la
seva feina frena la participació. Cal que els reglaments expressin amb la màxima
simplicitat els procediments més complexos i tendir cap a la simplificació de
tràmits burocràtics, alhora que es millorin els canals d’informació i assessorament.

✓ Els mecanismes que s’anomenen «de participació ciutadana» només

són consultius. Cal fer un pas més enllà i dotar-los de poder decisori. El marc
legal és interpretable i, sobretot, cal buscar escletxes com l’article 69 de la Llei de
bases del règim local, que preveu la possibilitat que els consells ciutadans tinguin
poder decisori.

✓ El pressupost participatiu (sota diferents fórmules) és una bona manera de

començar a fer pedagogia de la participació, però abans d’intentar dur-lo a la
pràctica s’han de donar una sèrie de condicionants : cal identificar molt bé l’àmbit
que se sotmetrà a discussió, poder garantir el finançament de les opcions que
sorgeixin, vetllar perquè no segrestin l’espai de participació lobbies organitzats,
que tampoc són representatius. No es pot fer demagògia amb la participació i cal
ser honestos, no enganyar, no generar frustració i saber en quins moments i amb
quines garanties es pot dur a la pràctica. 

✓ Cal exigir partides pressupostàries per fer campanyes de participació i

foment de la democràcia participativa. 

✓ Els reglaments de participació ciutadana acostumen a ser llargs, poc

clars i poc àgils. Cal recollir l’opinió del teixit associatiu i fer un diagnòstic de la
situació actual com a pas previ a l’impuls de la seva elaboració o modificació a
través d’un procés participatiu on intervinguin les entitats i els col·lectius del
municipi, en el sentit que expressàvem al punt anterior.

✓ És necessari garantir la comprensió del funcionament de l'Ajuntament

al conjunt de la població i donar accés a la documentació bàsica als veïns i les
veïnes en un llenguatge entenedor, cal democratitzar el funcionament de
l'Ajuntament.

✓ Les regidories de participació ciutadana no tenen un poder suficient i

transversal. Sovint no compten amb tècnics especialitzats i/o aquests realitzen
atribucions que van més enllà de cercar el consens entre el consistori i els agents
implicats en cadascun dels aspectes que es posin sobre la taula, i dilueixen el
propi concepte de participació. Cal personal altament motivat, preparat i amb una



formació continuada per generar els estímuls suficients per tal que se sentin part
d’un projecte creïble i il·lusionant. 
 

4.3. Àmbits d'actuació per a la millora 
de la participació

En contraposició a la situació de partida, la CUP-PC pren el compromís de treballar
per crear una ciutadania activa i un teixit associatiu ric i dinàmic, i incideix en els següents
aspectes:

Pedagogia de la participació. Per afavorir l’activació de la ciutadania i la seva
implicació tant en l’acció política municipal com en la dinamització de la vida social dels
nostres municipis, és convenient impulsar programes que facin pedagogia i transmetin
hàbits i valors participatius, i que permetin l’apropament dels infants i joves, i la ciutadania
en general, a la gestió dels afers públics. 

Propostes

✓ La celebració d’assemblees i tallers participatius als centres educatius o

l’organització de conferències i sessions formatives per a les pròpies entitats i la
ciutadania en general sobre aquestes temàtiques. 

✓ Enfortiment i dinamització del teixit associatiu. La consolidació d’un teixit

associatiu viu, conformat per entitats dinàmiques, democràtiques i independents
ha de ser una prioritat des del punt de vista de la participació ciutadana. És per
això que apostem per dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les
associacions per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i
materialitzar els seus objectius. 

✓ Habilitar mecanismes de participació i interacció entre l’administració local i

la xarxa associativa de cada municipi, per tal de generar dinàmiques de confiança
i augmentar la incidència del teixit associatiu en la política municipal.

✓ Corresponsabilització i cogestió d’equipaments i programes. És positiu
que se cerquin fórmules de cogestió amb entitats ciutadanes, o altres mesures de
gestió participativa, a través de l’establiment de convenis que assegurin la
prestació dels serveis públics i que dotin d’un paper protagonista els actors
implicats. En aquest sentit es proposa:

Plantejar mesures de corresponsabilització entre l’administració local i les
entitats ciutadanes en l’ús i la gestió d’equipaments i infraestructures públiques,
per tal d’incrementar el reconeixement, la confiança i la responsabilitat del teixit
associatiu.

 Impulsar acords de cogestió d’equipaments públics per enfortir el paper de
les associacions i tendir cap a formes de prestació pública més properes.



4.4   Eines municipals a modificar per
a la millora de la participació

 Des de la CUP-PC, volem promoure la redacció i la modificació dels
documents que regulen la participació ciutadana en l’àmbit municipal, per tal
d’aprofitar les possibilitats de l’actual marc legal i consolidar el màxim de mecanismes i
estructures participatives. En aquesta promoció s’ha de reivindicar que la redacció i
modificació de la normativa que regeix la participació ciutadana es faci mitjançant un
procés igualment participatiu. A més, l’impuls de la democràcia participativa que puguin
significar aquestes accions ha d’anar inevitablement acompanyat de la denúncia dels
dèficits democràtics de l’actual sistema, que es materialitza en les estructures polítiques i
econòmiques de poder que actua en contra dels interessos de les classes populars, així
com en les mancances i els impediments que suposa l’actual marc legal per al
desenvolupament de la democràcia directa i l’autonomia municipal. 

Propostes

✓ Impulsar modificacions del Reglament Orgànic Municipal (ROM), com a

eina que regula aspectes bàsics de la participació ciutadana, orientades a
incrementar els mecanismes participatius i de control de la gestió. La participació
popular als plens, la publicitat de les comissions informatives o la convocatòria de
consultes populars, entre d’altres, hauran de constar entre les reivindicacions. Cal
posar al servei de la ciutadania els instruments de participació democràtica per
poder exercir els seus drets.

✓ Promoure la redacció o modificació de reglaments de participació

ciutadana, que tinguin presents diferents tipus de figures participatives i posin
sobre paper les possibilitats que té la ciutadania per exercir el seu dret a la
iniciativa política, la participació i el control de la gestió.

✓ Garantir, igualment, la difusió dels reglaments de participació i la

promoció del seu ús entre el teixit associatiu i la ciutadania en general, per
tal que les diferents figures i els diferents mecanismes que es tinguin presents,
esdevinguin eines efectives que permetin incidir en la política municipal.

✓ Possibilitar la presentació de mocions mitjançant la tramitació directa,

sense necessitat d’aval o suport d'un grup del consistori.

✓ Promoure l’elaboració de plans directors de participació ciutadana que,

des d’una concepció àmplia i transversal, i prenent en consideració la realitat del
municipi, permetin estructurar aquests processos de democratització amb l’acord
de tots els actors implicats. 

✓ Impulsar la creació d’estructures participatives permanents. Des

d’aquest punt de vista, organismes com els consells de districte, els consells
municipals sectorials o altres fórmules d’aquest tipus, poden ser eines efectives
de participació i diàleg sempre que es vetlli per la seva representativitat i que
tinguin les atribucions necessàries per al control de l’acció municipal.



✓ Promoure la realització de processos participatius de gran format amb

caràcter temporal per a la definició de les polítiques i dels grans projectes
municipals. Des d’aquest punt de vista, la posada en marxa d’iniciatives d’aquest
tipus en la redacció dels plans d’actuació municipal, que marquen les prioritats i
els principals eixos polítics de cada legislatura, així com en l’elaboració de
pressupostos municipals anuals, és una via que cal potenciar.

✓ Fomentar l’exercici de les diferents figures participatives que puguin establir

els reglaments de participació ciutadana del municipi; com ara els drets de petició
i proposta, les consultes populars, els drets d’iniciativa ciutadana, etc.

✓ Plantejar el reconeixement i l’atribució de poder de decisió a realitats

organitzatives no institucionalitzades i de caràcter democràtic i popular que es
considerin representatives; com associacions de veïns, assemblees de
treballadores i treballadors, de joves, etc.

✓ Tot i la seva complexitat, convé preparar les condicions per l’elaboració

dels anomenats pressupostos participatius. Cal tenir en compte que aquest
tipus d’iniciatives requereixen un veritable esforç de preparació i de treball
sistemàtic amb el teixit ciutadà, la qual cosa converteix en un autèntic repte el seu
plantejament i la seva materialització.

✓ Fomentar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal

que les persones que per diferents motius no poden realitzar tràmits
administratius de manera presencial ho facin a través d'un Servei d'Atenció
Virtual. L'e-governament s'està començant a aplicar a alguns municipis catalans i
està demostrant la seva viabilitat i efectivitat.

✓ Canviar les dinàmiques dels processos participatius de la ciutat:  

a ) Pactar els continguts i la metodologia dels processos participatius
amb la ciutadania.

b) La participació requereix el ritme que marqui la ciutadania. Un procés
participatiu té el seu ritme, i massa sovint el ritme frenètic de l'administració 
va en detriment d'aquests.

c)La participació no ha de servir per legitimar l'acció de govern, sinó
perquè
la ciutadania s'empoderi, prengui consciència social i faci pressió per tal
d'incidir en la presa de decisions.



4.5 Democratització de les 
estructures organitzatives de 
l'ajuntament

Cal dotar els ajuntaments d’una estructura organitzativa veritablement democràtica
on regeixin la participació, la transparència i la informació.

Per aconseguir materialitzar totes les propostes de democratització de l'ajuntament
i, en general, la vida política, social i econòmica del municipi,  és necessari que
l’organització institucional es doti d’elements que garanteixin el protagonisme i la
transversalitat de la participació ciutadana en aquests àmbits. Així, és necessari
plantejar el debat de la reestructuració dels organigrames municipals i treballar per trobar
les fórmules més efectives de canalització i incidència de la voluntat popular. 

Propostes

✓ Impulsar la creació d’àrees de participació que, partint d’una lògica

transversal i interdepartamental, introdueixin la participació ciutadana en totes
les àrees municipals. Per reforçar el seu pes polític, si es considera oportú, es
pot plantejar la seva adscripció en les àrees d’alcaldia, i establir òrgans de
coordinació entre les diferents regidories.

✓ Promoure mesures de descentralització de l’administració, a partir de

l’increment del pes de les regidories de barri i de l’habilitació d’oficines
d’informació i atenció a la ciutadania als centres cívics, per poder realitzar els
tràmits municipals.

✓ Impulsar l’habilitació de mecanismes informatius accessibles que

permetin el seguiment periòdic de l’actualitat municipal i la simplificació de la
documentació per tal de fer-la propera i intel·ligible al conjunt de la ciutadania.

✓ Fomentar la creació de canals de comunicació efectius entre ciutadania i

administració, com ara la interlocució directa amb els representants municipals,
o serveis efectius i transparents de queixes i suggeriments, que permetin fer
seguiments de l’estat de les demandes.

✓ Redefinir els consells de barri per pal·liar les mancances estructurals que

els fan poc participatius i sense transcendència palpable de la següent manera:
 

a) Que els veïns puguin fer propostes sobre punts a incorporar a l'ordre del
dia.
b)Que el president no sigui un càrrec polític sinó un veí escollit per votació
 popular.
c) Dur resolucions dels Consells de barri al ple municipal per ser sotmesos a
debat i votació.
d)Que les partides de lliure disposició serveixin per fer inversions



necessàries i no per fer despesa ordinària que hauria d'estar prevista al
pressupost municipal. 
e- esprémer el reglament dels consells per tal que  esdevingui un espai real
de participació. 

✓  Consell sectorials de participació: als ajuntaments hi ha múltiples

consells, comissions, organismes, societats i patronats. Alguns funcionen
mínimament i d'altres no funcionen gens pel que fa a la participació, tant
qualitativa (política de fets consumats) com quantitativa (poca representació de
partits polítics i/o d’entitats). A més, moltes vegades el govern no duu a la practica
les decisions que es prenen, ja que molts d’aquests òrgans no són vinculants. Per
tant, s’han de revisar, reorientar o crear nous consells i patronats municipals i
modificar-ne els estatuts vigents, per dotar-los d'un caràcter vinculant, com a
mecanisme de control democràtic de l’acció municipal i de capacitat resolutòria i
de gestió, de manera que passin de simples consultors a protagonistes de l’acció
de govern. 

Segons les necessitats de cada l’Ajuntament també caldrà crear nous consells
sectorials (Consell social, Consell de joventut, Consell d’Urbanisme i Medi Ambient,
Consell d’ensenyament i cultura...) que serien òrgans d’assessorament popular en què hi
participarien persones i entitats que són referents en cada un dels sectors. Aquests
òrgans tindrien caràcter consultiu, però també podrien generar iniciatives i fer propostes
que haurien de ser traslladades en òrgans de govern.

Taules específiques sobre temàtiques concretes (taules contra la pobresa, per
l’ocupació, per l'habitatge etc.): 

Són espais de participació on es tracten conflictes específics de caire social,
econòmic, etc., pensats per impulsar mesures de xoc contra problemàtiques de caràcter
urgent i en les que hi participarien persones i entitats directament relacionades amb
l'àmbit d’actuació concret.

Referèndums municipals: 

Entenem el referèndum com una eina de participació ciutadana que cal normalitzar
i utilitzar com a mètode d’intervenció política habitual. La convocatòria d’un referèndum ha
de convertir-se i s’ha d’entendre com un element fonamental de democràcia directa. La
seva convocatòria ha de servir per implicar el conjunt de la població en la presa de
decisions col·lectives, especialment en aquelles decisions polítiques d’interès general de
competència municipal. Per exemple, es poden establir mecanismes pels quals les
iniciatives que suposin un percentatge significatiu dels pressupostos municipals hagin de
ser referendades a través de la consulta popular. Per tal que el referèndum sigui una eina
realment útil percebuda com un mecanisme d’incidència real, cal que tingui garanties que
la decisió presa per la ciutadania serà vinculant per a les institucions. La iniciativa de
convocar-los pot sorgir de qualsevol dels òrgans de participació ciutadana o directament
de la ciutadania organitzada (per exemple, recollint un nombre de signatures estipulat en
el reglament orgànic municipal). En les consultes populars municipals, hi podran participar
totes les persones empadronades al municipi majors de setze anys, alhora que es
fomentarà el debat sobre els temes tractats entre els menors de setze en els seus centres
escolars, a través de jornades de participació i debat coorganitzades entre els centres i
l'ajuntament.



Creació de les Assemblees Municipals Obertes. Les Assemblees Municipals
Obertes (AMO) són el mecanisme que ha de permetre a la ciutadania incidir en espais de
política municipal, de manera que les institucions cedeixin la iniciativa política a la
ciutadania mobilitzada i que, alhora, aquesta iniciativa tingui un retorn i una repercussió a
les institucions.

Pressupostos Participatius: 

El pressupost municipal és la principal eina de gestió d'un ajuntament. En el
pressupost municipal es concreten les despeses que l'ajuntament farà al llarg de tot l'any.
És per això que si volem avançar cap a una democràcia més participativa i fomentar la
pràctica de la transparència en la gestió municipal, és fonamental que la decisió
d'aquestes accions es sotmetin a participació ciutadana. En això consisteix el Pressupost
Participatiu: és la ciutadania qui decideix directament com es gasten els diners municipals
anualment. Per tant, l’ajuntament ha de garantir especialment la plena participació
ciutadana en el procés d’estudi, anàlisi i reflexió previs a l’aprovació pel ple dels
pressupostos municipals anuals. S’han d’introduir, doncs, fórmules diverses d’intervenció i
de participació de la ciutadania i de les entitats en el debat pressupostari -creació de
comissions de participació amb presència de ciutadans i ciutadanes i d’entitats, dret de fer
arribar a l’ajuntament propostes i suggeriments (verbalment, per escrit o per via
telemàtica), sessions des del punt de vista dels barris.

Enfortiment i dinamització del teixit associatiu: 

La consolidació d’un teixit associatiu viu, conformat per entitats dinàmiques,
democràtiques i independents, ha de ser una prioritat des del punt de vista de la
participació ciutadana. És per això que apostem per dotar de suport organitzatiu, logístic i
financer les associacions, per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i
materialitzar els seus objectius.

La necessitat d'evitar el clientelisme i millorar l'autonomia del teixit associatiu, ens
porta a modificar el sistema de subvencions, que s'anirà substituint per una millora
generalitzada de la distribució de la renda i els ingressos de les classes populars, que
permetin el propi autofinancament, la lluita contra l'especulació de locals que permeti
accés a locals sense que representi una despesa fixa exagerada i per l'existència d'espais
públics i de recursos logístics públics permanents lliurament disponibles que permetin
aquesta activitat associativa de la manera mes autogestionària i poc mediada possible.

Annex:

Assemblees Municipals Obertes

1) Creació d'una Assemblea Municipal Oberta que convoqui la ciutadania per reunir-se i 
tractar diferents temes d'abast municipal i no personalista i decidir sobre les propostes 
presentades per persones a títol individual i entitats.

2) Nomenar president i moderador d'aquesta Assemblea Municipal Oberta el Síndic de
Greuges Local i el seu equip, que exerciran les tasques de secretaria i moderació de
l'acte.

3)Establir els següents punts de funcionament:

-Les Assemblees Municipals Obertes es realitzaran dos cops a l'any.



-Les Assemblees Municipals giraran al voltant de ponències presentades
prèviament.

-Les ponències, que en cap cas podran excedir els 2 DIN A4, podran tractar
qualsevol tema de caràcter municipal no personalista.

-Només s'acceptarà una ponència per persona o entitat. I la presidència tindrà la
potestat d'agrupar ponències sobre el mateix tema, així com filtrar les que no
s'ajustin a l'àmbit municipal.

-S'haurà d'establir un temps limitat per l'Assemblea Municipal Oberta, i d'aquesta
manera el temps es distribuirà de manera equitativa entre totes les ponències. Es
donarà un temps per la lectura o exposició de cada una, un temps per a
intervencions i, finalment, les propostes se sotmetran a votació.

-El Síndic serà l'encarregat de dur a terme el seguiment i control de l'aprovació o
no per part del ple de les propostes que s'acordin a l'Assemblea, així com de la
seva execució. 

-Pel que fa a les propostes rebutjades per part del ple municipal, es publicaran via
web fent constar les votacions i posicionaments de cadascun dels grups
municipals.

4.6 Transparència

 La transparència municipal i la lluita contra la corrupció

Els membres de la Candidatura d’Unitat Popular-Procés Constituent, defensem la
màxima transparència en la gestió municipal com a element vertebrador de la qualitat
democràtica de l’Ajuntament.

Proposem una sèrie de mesures que tenen com a finalitat potenciar una gestió
transparent de la política de subvencions, ajuts, contractacions, etc. sobre tot allò que fa
referència a les aportacions econòmiques a entitats i col ・ lectius i a la contractació
externa d’empreses. Mesures que, d’altra banda, també han de permetre a la ciutadania
tenir un major control de les despeses dels partits i ingressos dels regidors i regidores del
consistori municipal.

La lluita contra la corrupció passa perquè la ciutadania participi en la institució
municipal i que aquesta sigui oberta a tothom. L’Ajuntament s’ha de convertir en un
instrument al servei de tota la població. Per això, la CUP-PC proposa un seguit de
mesures perquè un nou funcionament administratiu es faci viable i perquè els serveis
municipals vagin encaminats a definir una administració mes transparent i mes
democràtica. Aquestes mesures han de suposar que es garanteixi una informació
municipal clara i objectiva, que es lluiti contra qualsevol forma de clientelisme i que
s'estableixi un control popular de l’acció de govern.



PROPOSTES

 Limitar  sous dels regidors/es. 

 Proposem una declaració d’interessos dels regidors i regidores. Aquesta
declaració s’haurà de realitzar no nomes en el moment d'acceptar el càrrec, sinó
també en el de deixar-lo.

  Presentar per part dels regidors de la declaració de renda anual a
intervenció, que igualment quedara en el registre d’interessos sota custodia de
secretaria.

  Presentar  anualment, per part dels partits polítics representats en el
plenari,  al secretari municipal o a l’interventor la declaració anual de despeses i
ingressos del seu partit.

  Fer públics els crèdits que els partits polítics representats a l’Ajuntament
sol・ licitin a una entitat financera.

  Promoure que la despesa de propaganda per partit polític durant el període
electoral no superi mai l’import d’un euro per persona inscrita en el cens electoral
municipal.

 Eliminar de la doble estructura gerencial-política i la dessignació de càrrecs
de confiança.



5. SOCIOECONOMIA, TREBALL I 
COMERÇ

    L''economia al servei de les persones

5.1.  Introducció
         La situació econòmica, social i laboral

L'estat espanyol i, de retruc, els Països Catalans, està patint especialment la crisi
econòmica a causa de la preeminència dels sectors més especulatius. El creixement
econòmic de la darrera dècada s'ha forjat en la construcció -amb finalitats especulatives-,
promogut pels governs estatal i autonòmics i també per les corporacions locals, que veien
en les taxes i impostos relacionats amb aquesta activitat econòmica, la base del seu
migrat finançament en relació als serveis que han anat assumint (tot i no ésser, en molts
casos, l'administració pública competent).

La rebaixa dels ingressos (per la davallada de les rendes i els beneficis) i l'augment
de la despesa provocat per la injecció de diner a la banca i les grans empreses, han fet
augmentar el dèficit públic i el deute que el govern espanyol, pressionat per instàncies
econòmiques internacionals, pretén eixugar amb la reducció de la despesa pública alhora
que s'intenten incrementar els ingressos augmentant els impostos.

S'ha triat la pitjor aplicació possible d'aquesta fórmula, retallant la despesa social i
augmentant aquells impostos que tenen una afectació més gran per a les rendes més
baixes (com l'IVA). 

Les retallades dels salaris al sector públic, la congelació de les pensions,
l’eliminació de prestacions socials, etc., s'han vist acompanyades d'una reforma laboral i
del sistema de pensions que suposa una nova pèrdua de drets dels i de les treballadores.
En definitiva, les mesures adoptades pel governs suposen una nova agressió dels drets
socials de les classes populars.

Així, doncs, totes aquelles polítiques encarades a fer pagar la crisi a les classes
treballadores no només no ajudaran a superar-la, sinó que l’agreujaran, igual que la
reducció crònica del seu poder adquisitiu ha estat un dels principals motius pels quals
actualment ens trobem amb dificultats econòmiques globals. D’aquesta manera, cal
aprofundir en la redistribució de la riquesa, de manera directa i indirecta, per així poder
edificar un model que no requereixi de l’especulació financera o immobiliària, sinó que es
basi en la producció, l’estabilitat i el benestar social.

La conjuntura econòmica actual de crisi, el model pressupostari dels ens locals i les
pràctiques en relació a la gestió de serveis que han dut a terme els ajuntaments en els
darrers temps condicionarà molt les seves polítiques públiques, en especial aquelles que
afecten 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 a través de la
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 ajuntaments han anat assolint la gestió de serveis que haurien de prestar altres àmbits
administratius. Molts d’aquests serveis tenen a veure amb la cohesió i els serveis socials i
en els darrers temps ha augmentat la seva demanda com a conseqüència de la crisi
econòmica.

En definitiva, podem dir que els ajuntaments han 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 aquesta situació, la CUP-PC defensem que ja és hora que els
ajuntaments siguin una peça activa per a la transformació de l'actual sistema
neoliberal basat en el màxim benefici per sobre dels drets de les persones.  Des de la
CUP-PC, apostem per un model que fomenti la participació ciutadana, en contraposició a
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 transformadores, és a
dir, programes universals de benestar social, tributació progressiva, polítiques
macroeconòmiques per 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 bàsiques. Al mateix temps cal potenciar
solucions que pretenguin corregir els resultats no equitatius.

Ara bé, una vertadera transformació positiva 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. La justícia està estretament lligada a la superació de la
subordinació, al mateix temps que queda fortament vinculada a la idea de llibertat i
igualtat i, en conseqüència, a la demanda de reconeixement. 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 evitar els problemes de la
desigualtat.  És necessari, doncs, 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 (gent gran, discapacitats, persones immigrades...), en lloc d’encarar el repte de
garantir la igualtat efectiva entre tots els ciutadans i ciutadanes, deixant de tractar-nos
com a usuaris.

5.2.  Defensa dels serveis públics i 
dels serveis  socials

L’administració ha renunciat a gestionar directament molts serveis, n’ha anat
perdent el control i presenta una forta dependència respecte grans empreses. 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 dels treballadors i de les treballadores que els
presten i no en garanteix la igualtat d’accés a tothom. 



Cal tenir en compte, a més, que les empreses adjudicatàries entren en la lògica
capitalista i prioritzen l’obtenció de beneficis privats per sobre del benefici social que ha de
perseguir qualsevol servei públic.

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.

Propostes

✓ Cal eliminar els tractes de l'ajuntament amb empreses que fomenten o

participen de la precarietat laboral.

✓ Municipalització dels serveis. S'ha d'evitar la concessió de més serveis

públics a empreses privades, els serveis municipals, especialment aquells més
bàsics, han de ser de gestió pública. En els casos extraordinaris, qualsevol decisió
serà consensuada amb els partits polítics, els agents socials i les entitats implicats,
en aquests casos caldrà prioritzar empreses que fomentin el treball cooperatiu,
sostenibles, i que respectin els drets dels treballadors i sempre sota la supervisió i
auditoria de tècnics municipals.

✓ Així doncs proposem també posar marxa enrere en l’externalització de

serveis de l'ajuntament. La gestió privada potser funciona en criteris d'eficiència
econòmica, però oblida la social. Només l'entenem en aquells casos que per
flexibilitat o temporalitat l 'Ajuntament no pot cobrir aquests serveis
satisfactòriament.

✓ Pensem que és imprescindible també fer una defensa ferma dels serveis

socials. Cal prioritzar les necessitats dels col·lectius més desfavorits al mateix
temps que han de poder treballar en la  línia de la sensibilització i la reivindicació
política i social.

✓ Només si aconseguim que totes les vilatanes i vilatans ens apropem a les

realitats econòmiques i socials més desfavorides, prendrem consciència de que els
polítiques socials beneficien al conjunt de la ciutadania. Cal en aquest sentit també,
realitzar un canvi en les polítiques dels serveis socials per tal de que els seus
beneficiaris deixin de ser uns agents passius que només reben unes prestacions i
siguin uns agents socials actius, motors del canvi.

✓ Creiem que és responsabilitat del municipi posar en marxa plans per  a la

integració social i per lluitar activament contra l'exclusió, de manera que cal fer



una aposta molt seriosa pels plans integrals o comunitaris que intenten incidir d'una
manera global sobre els problemes de tota la comunitat.

✓ Le s polítiques a impulsar han d'anar encaminades a consolidar els

equips d'atenció social primària amb professionals qualificats, que esdevinguin
agents de la transformació social, equips que siguin escoltats i participis directes
d'aquestes polítiques.

✓
Massa vegades els col·lectius amb especials dificultats resten allunyats del
disseny, dels seguiment i de l'avaluació de les polítiques que se'ls adrecen, la
incorporació d'agents d'intervenció que provinguin dels mateixos cercles als quals
ens afectem, pot contribuir  a millorar la pràctica quotidiana.

5.3   Universalització del dret a 
l'habitatge

Durant anys, no hi ha hagut cap política per garantir el dret a l'habitatge; en canvi,
sí que hi ha hagut una política econòmica basada en la mercantilització de l'habitatge,
tractant-lo com un be d'inversió i no com un bé d'ús. Cal defensar que des dels
ajuntaments hi hagi una política pública d'habitatge decidida. Durant anys, hi ha hagut un
discurs força estès -fins i tot per determinats sectors de l’esquerra-, molt enganyós, que
plantejava que a major liberalització i, per tant, facilitació de la construcció i del crèdit, hi
hauria més oferta i, per tant, disminuirien els preus. Evidentment, no ha estat així, sinó tot
el contrari. Els sous no pujaven més d’un 30% (en el millor dels casos) mentre que
l’habitatge ho feia més d’un 200%.  El resultat ha estat l’augment de la bombolla
immobiliària, la promoció de l’ús antisocial de l’habitatge i la facilitació de l’especulació : el
preu dels pisos no s'ha fixat per criteris de taxació objectius, ni regulats, sinó per la
capacitat de pagament a través del crèdit, de manera que els pisos valien tant com les
famílies podien pagar a través de la seva capacitat màxima de sobreendeutament.

Això, sumat a d’altres polítiques com no desgravar lloguers (i sí la compra);
liberalitzar el preu dels lloguers, sense cap tipus de limitació legal, generant que no es
veiés el lloguer com una opció de futur, ja que la titllaven de mancada d’estabilitat
(contractes a 5 anys amb augments gens raonables de preus)...

Cal tenir en compte que el dret a l’habitatge és un dret fonamental, que en determina i
condiciona molts d’altres, i amb l'esclat de la crisi s'hi afegeix un greu problema: la pèrdua
d'habitatge ( milers de desnonaments per motius econòmics que hi ha hagut,que  hi ha i
que hi continuarà havent).

Propostes

✓ Intervenir per tal d’abaratir el màxim el preu del sòl, retallar els beneficis

de promotors i especuladors, eliminar totalment les comissions i establir una



fiscalitat en concordança; d’aquesta manera el preu de l’habitatge es pot reduir
entre un 30 i un 50%. La qualificació del sòl com a urbanitzable és una acció
pública i les plusvàlues generades han de revertir en la comunitat. 

✓ Consumir menys sòl, evitar al màxim les tipologies d’habitatges aïllats o en

filera. En un habitatge aïllat el consum d’aigua és de 420 litres/habitatge/dia i en
un habitatge en filera amb jardí és de 210 litres, mentre que en blocs d’habitatges
el consum és de 120 litres/habitatge/dia.

✓ Apostar per creixement compacte i no disgregat, fomentar la rehabilitació

i la renovació de la ciutat construïda per evitar la degradació i crear nous espais
de centralitat que ens donaran una millor cohesió social.

✓ Fomentar una arquitectura més sostenible, incorporar les energies

alternatives en els edificis –energia fotovoltaica i la geotèrmica– per tal d’obtenir la
certificació energètica de classe A com a edificis de baix consum energètic.

✓ Incrementar els serveis i els espais comuns en els edificis d’habitatges,

espais comuns pel treball a casa, per jugar els més petits, per reunions i festes,
serveis comuns per rentar i assecar la roba... (gestió dels serveis i espais comuns
a càrrec de la comunitat).

✓ Fomentar habitatges amb les instal·lacions centralitzades de calefacció,

aigua calenta i refrigeració, per fomentar l’estalvi en el consum energètic.

✓ Redefinir els paràmetres de l’habitatge social: l’actual política d’HPO no

respon a les necessitats dels col·lectius més necessitats, ja que es mantenen els
preus i l’administració adquireix i construeix habitatges però els manté a preus
molt propers als del mercat i majoritàriament en règim de propietat. 

✓ Impulsar el cooperativisme d’habitatge: basat en la cessió d’ús i no en la

propietat.  Si la propietat és col·lectiva es trenca amb l’especulació. Implica la
ciutadania i genera valor de participació. Es pot fer estalvi energètic, compartint
serveis i dissenyant espais comuns. Serveix per fer convivència i relacionar-se
amb l’entorn. Cal evitar l’aparició de gestores de cooperatives que puguin
funcionar com a promotors encoberts. És molt important la intervenció de
l’administració en el control de tots els processos i en la disciplina urbanística.

✓ Cal una alternativa en el posicionament públic: ca l fer front a la

criminalització a què es veuen sotmeses les persones que no poden pagar i,
també,  defensar que els ajuntaments no denunciïn ocupacions d’immobles si no
ho fan els seus propietaris.

✓ Cal evitar els desnonaments per motius econòmics creant serveis

municipals de mediació amb la propietat, i un cop no es pugui evitar el
desnonament, oferint el màxim suport a la família afectada i un reallotjament digne
en règim de lloguer social. 

✓ Treballar de manera pro-activa per aconseguir una implantació real de la

masoveria urbana.

✓ Cal fer un cens de pisos buits; per trencar amb la invisibilització, cal

impulsar censos de pisos buits i censos de persones afectades, el primer pas per
poder planificar l’ajuda necessària. 



✓ Limitar com  el preu del lloguer social a com a màxim el 30% del salari.

✓ Actuacions tributàries per evitar que hi hagi pisos buits establint, per

exemple, un recàrrec a l’IBI dels habitatges buits, alhora que es crea un servei
municipal d’informació i mediació amb la propietat per fomentar-ne l’ús en règim
de lloguer assequible.

5.4    Promoció del cooperativisme i    
l'economia arrelada al territori

La situació de crisi actual està tenint unes conseqüències que afecten sovint la vida
econòmica del municipi, i aquest és un bon moment per a fer una reflexió sobre quin
model econòmic volem per al nostre territori. Sovint, els ajuntaments no debaten ni tenen
clar quin és el model econòmic adient per al municipi, cosa bàsica per poder fer una
planificació adequada de les polítiques de foment econòmic.

Pensem que les polítiques econòmiques han de fomentar  el cooperativisme i
l'economia arrelada al territori per tal de fomentar els drets laborals i una economia que
defugi del model de creixement continu imperant, i un canvi de model productiu d'acord
amb les necessitats i no de la maximització del benefici, que alhora contribueixi a afavorir
altres sectors econòmics amb potencial futur.

Som del parer que 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
treballadores.

Cal donar un suport decidit al cooperativisme i a l'economia social i prioritzar les
cooperatives i altres formes organitzatives d'economia social més justa en tots els
aspectes.

Propostes 

✓ Prioritzar en la política de contractació de l'ajuntament les empreses

cooperatives. Establir criteris i condicions referents als drets laborals alhora
d'adjudicar les contractacions.

✓ Prioritzar les cooperatives i altres formes d'organització social a través

de l'obtenció d'ajuts, cessió de locals ...

✓ Fomentar polítiques de consum de l'agricultura de proximitat, facilitar

els canals de distribució i punts de venda directa.

✓ Millorar el concurs d'emprenedoria i economia social que ha iniciat



l'ajuntament:  més dotació, més seguiment dels projectes que en sorgeixen i un
paper més proactiu.

✓ Crear un viver municipal de cooperatives i economia social.

✓ Fomentar els mercats municipals i mercadals en detriment del model de

centre comercial i mercats que giren al voltant de supermercats.

✓ Fomentar les petites i mitjanes organitzacions per afavorir la

descentralització dels processos i, amb els ingressos que s’obtinguin, ajudar a
engegar noves empreses d’aquest tipus, generar a partir d’un teixit
d’organitzacions que treballin en forma coordinada, entre elles i amb els
consumidors.

✓ Dinamitzar i donar suport a les associacions de comerciants, amb

especial atenció a aquells on el petit comerç ja és gairebé inexistent. Apostem per
un comerç local lluny de grans superfícies i franquícies.

✓ Crear una taula pel comerç local per tal d'analitzar la situació comercial de

la ciutat i engegar mesures per combatre l'extinció del comerç de proximitat a
favor del model de franquícies i de les grans marques. 

✓ Explorar vies de consum de proximitat com són les monedes socials i/o

locals.

✓ Fer pedagogia activa sobre què allò que aporta el comerç local: proximitat,

local, sostenible...

✓ Establir clàusules que prioritzin la petita i mitjana empresa en el municipal

(locals de Promusa).

Tot i que l'ajuntament no té competències legals en matèria d'atur, sí que té una
responsabilitat social que cal assumir ja que és la primera administració a la qual
s'adrecen els ciutadans i les ciutadanes. Els punts municipals d'informació a persones
aturades, independentment de si existeixen altres institucions, o els ajuts a aturades com
descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals i d'altres serveis, així com la
formació i el serveis d'inserció laboral, són de gran importància, alhora que l'ajuntament
ha de poder disposar d'un bon estudi de com afecta la crisi al municipi per tal de prioritzar
unes línies de treball o unes altres.

5.5   Finançament local i fiscalitat 
progressiva

El finançament dels ajuntaments s’ha basat en les taxes i els impostos que tenen a
veure amb l’especulació immobiliària i les subvencions estatals i autonòmiques, sovint
finalista.

Cal impulsar una modificació del finançament per tal que els principals ingressos
dels ajuntaments no depenguin de la construcció ni de les subvencions; mitjançant



mocions i altres actuacions institucionals, ha d’impulsar una fiscalitat progressiva i un
augment de la despesa social, a fi  de fer una redistribució efectiva de la renda.

A banda de l’augment de la despesa social, cal adequar els serveis municipals a
les necessitats que té, ja que cal tenir en compte que no és millor el municipi que té més
serveis sinó el que té els serveis que necessita. A més, cal tenir en compte la possibilitat
de tenir serveis mancomunats amb municipis propers per tal de compartir despeses i
també per poder oferir alguns serveis necessaris que en solitari no es podrien assumir,
especialment en municipis petits. 

Propostes

✓ Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són

ingressos que no tenen en  compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i,
per tant, tenen una afectació més gran e n qui menys té. En qualsevol cas, es
podrien establir sistemes de descomptes en funció de la renda.

✓ Impostos, preus públics i taxes  en funció de la renda.

✓ Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: impost de

béns immobles, impost de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació
progressiva. Per tal de finançar les mesures per a la igualtat social i d’urgència
pels casos que sobrevindran en els propers temps, cal que els ajuntaments
disposin de fons per seguir duent a terme la seva funció social redistributiva.
Apostar per augmentar els impostos a totes aquelles empreses i particulars que
més guanyen i han guanyat a través d’impostos més o menys progressius.

✓ Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats.

✓ Incrementar la despesa social. Cal un augment dels recursos municipals

destinats a educació i sanitat per destinar-los a intervenció directa als col·lectius
més desafavorits.



6. POLÍTIQUES SOCIALS
en defensa de la solidaritat, la justícia i la cohesió social

Introducció

 Una vertadera transformació no passa només pel canvi de les estructures sinó
també de les relacions humanes basades en una ètica justa que promoguin la reciprocitat
i la solidaritat, a través del reconeixement de l’altre i de la pluralitat de subjectes i gèneres.
La justícia està estretament lligada a la superació de la subordinació, al mateix temps que
queda fortament vinculada a la idea de llibertat i igualtat i, en conseqüència, a la demanda
de reconeixement. El repte social és incorporar la idea que 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 evitar els problemes de la desigualtat. 

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 en què l’acció social municipal se situï
en aquestes coordenades. Es podrà combinar una atenció i acció social que s’encaminin
a l’empoderament i al treball en xarxa.

Hi ha diferents mecanismes per tal de treballar cap a una major quota de cohesió
social, més enllà de l’assistencialisme, cal reiterar la denúncia ferma en contra de les
retallades en educació,  sanitat i serveis socials, la reconstrucció de la vida comunitària,
per tal de garantir una vida amb dignitat a tota la població per arribar a una societat
inclusiva i igualitària.

6.2 Educació

6.2.1 Introducció

 La CUP-PC aposta per l’ensenyament públic i, per això, en cap cas donarà
suport -per activa i per passiva- a cap decisió política que impliqui la creació de centres
privats, l’ampliació de línies privades i el transvasament de fons públics a aquests centres,
i potenciarà la innovació pedagògica des de l’escola pública.

 A l’hora de dissenyar les polítiques educatives municipals, cal tenir present les
diferents necessitats que existeixen en relació a les diferents tipologies de població. 

 A banda de l’educació formal, cal prendre especial atenció a l’educació no formal
per al jovent, perquè és un dels elements fonamentals per a la cohesió social. 

 L’escola ha esdevingut l’escenari on es representa a petita escala la realitat que la
nostra societat viu actualment. El centre educatiu és l’únic espai de contacte obligatori
entre els infants d’origen, cultura i especificats diverses. És inqüestionable, doncs, que els
centres educatius han de donar resposta a la diversitat d’alumnes que s’hi escolaritzen,



oferint a tota la població els màxims recursos possibles en el marc del treball de la
diferència. 

 Només un sistema escrupolosament democràtic i transparent pot garantir la
cohesió social a partir de la incorporació efectiva de tots els seus individus a l’exercici de
la ciutadania. Un dels fonaments de la cohesió social és precisament la implicació de tots
els membres en la seva gestió: tots i cada un d’ells tenen una fracció de responsabilitat
cap a la comunitat. 

 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 iniciar un treball comunitari i començar a considerar
l’educació com un eix transversal en les actuacions dels professionals, educadors i
voluntaris, si de veritat volem arribar a plantejar uns objectius comuns.

Entenem l’educació integral com una xarxa d’agents educatius, que és un repte
social de primer ordre en el treball de la ciutadania. Compartir les experiències i la
informació amb altres agents ens ajudarà a generar un coneixement més ampli al voltant
de la resolució dels reptes que vivim.

 El rol dels agents educatius en l’assoliment de la plena ciutadania per a aquells que
encara no són partícips plenament de la nostra societat, és cabdal.

 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 tots hi tinguem espai i on els
factors com són la diversitat, la democràcia o la cohesió social en siguin nous pilars.
D’altra banda, hi ha la necessitat de reforçar el lligam inequívoc entre educació i
emancipació, entenent emancipació com la capacitat d’aprendre i gestionar les
competències pròpies per tal de desenvolupar-se com a persona amb capacitat de
transformar-se i de transformar el seu entorn.

6.2.2. Projecte Educatiu de Ciutat
L’educació no només pertany a l’àmbit educatiu, sinó que forma part de tota la

societat, és per això que des de la CUP-PC es parla de ciutat educadora. Entenem que
aquest projecte, és llarg i, des de la CUP-PC, pensem que s’ha de treballar en l’àmbit de
l’ajuntament per tal de garantir la continuïtat, sigui quin sigui l’equip de govern de la ciutat,
ja que va més enllà dels quatre anys de legislatura. Totes les polítiques educatives s’han
d’integrar dins del projecte educatiu de ciutat (PEC).

Per tant, pensem que el PEC ha de proposar canvis que vagin més enllà de connectar
sinergies i cohesió de la població i que cal situar-lo en el marc de les polítiques proactives
que possibiliten canvis estructurals.

✓ S’ha de situar el PEC en el marc de la democràcia participativa en què la

presa
de decisions sigui de tendència horitzontal.

✓ S’ha de garantir la igualtat d’oportunitats.

✓ S’ha de fer una previsió de les possibles situacions de conflicte que es

puguin desencadenar.



✓ El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) ha d’estar elaborat de forma

multiprofessional i hauria d’incloure les següents propostes genèriques:

◦ Elaborar un mapa educatiu de ciutat.
◦ Integrar diferents experiències socioeducatives de la ciutat en el marc
del PEC.
◦ Atribuir tasques i funcions envers la comunitat als serveis municipals
(escoles, CAP, poliesportius...). Delimitar els àmbits més adequats i propers
per treballar amb el PEC (esport, lleure, cultura, inserció laboral...).
◦ Tendir cap al model de compactació de serveis (incorporar actuacions
de diverses àrees municipals i emparar-se en un òrgan integrador que
supervisi les actuacions realitzades en el marc d’aquest projecte) tot
facilitant una comprensió de les àrees municipals. Compartir les
responsabilitats institucionals del PEC des de més d’una àrea.
◦ Anar tendint progressivament al treball transversal i als projectes
integradors des de projectes més concrets i amplis.
◦ Dissenyar voluntats educatives específiques per a cadascuna de les
dimensions de la ciutat educadora.

El PEC ha d’incloure, a més, propostes concretes, com ara:

Consell d’infants
Escola de pares i mares
Activitats relacionades amb el coneixement de la ciutat 
Activitats per conèixer les diferents cultures de la ciutat
Anàlisi de les necessitats escolars per atendre la diferència
Garantir la supressió de barreres arquitectòniques en tots els equipaments educatius del
municipi
Casals d’estiu municipals
Escoles bressol municipals
Pla educatiu de l’entorn
Projecte de famílies guia
Jornades de bones pràctiques educatives. Innovació pedagògica.
Reciclatge i formació permanent del professorat, especialment en aspectes concrets, per
evitar currículums ocults (gènere, diferència, nouvinguts,....).

6.2.3 Escoles

 A les ciutats, les escoles esdevenen un dels mitjans per fomentar la cohesió social,
ja que les polítiques educatives gestionen la diversitat. Partim de l’educació pública i de
qualitat, com a garant de l’equilibri entre les desigualtats socials i com a eina d’intercanvi i
cohesió social. Entenem l’educació com la xarxa d’agents públics i privats, associatius,
formals, informals, que de manera conjunta transformen l’entorn local i global. 

Malgrat la competència en matèria d’educació sigui de la Generalitat, des dels
municipis podem denunciar les retallades que patim durant els darrers anys i demanar la
restitució dels serveis i suports educatius desapareguts. Així mateix, podem incidir en la
redistribució equitativa de serveis de suport municipals entre les escoles públiques per
garantir que els infants del municipi tinguin cobertes les seves necessitats educatives.



 

Propostes

L’escola bressol
✓ Apostem per una xarxa d’escoles bressols públiques que cobreixin les
necessitats de la ciutat. Apostem per una pedagogia activa en la qual els nens i
les nenes aprenguin de la vivència del dia a dia, una escola bressol que
experimenti i que faci conèixer als infants el seu entorn.
✓ Augmentar el nombre de places d'escola bressol públiques per part de
l'Ajuntament, a preus realment assequibles a tots els infants de Sant  Cugat entre
el 0-3 anys.

 L’escola

✓ Creiem en l’escola pública, per tant, prioritzarem enfortir-la. Cal analitzar
quins suport a nivell municipal cal prestar a les escoles públiques per tal que
recuperin els nivells de qualitat desapareguts amb les retallades: suport de TEI a
les aules de P3, professionals vetlladors per a infants amb necessitats especials
tant a nivell lectiu com en l’espai migdia,... 
✓ Garantir el manteniment dels edificis educatius, tot evitant el seu
deteriorament i establint millores com la supressió de les barreres
arquitectòniques dels edificis per assegurar que la població amb dificultats pugui
accedir-hi evitant-ne les desigualtats. 
✓ Reconèixer el paper de les AMPA, donant-los suport tant a nivell
d’assessorament com logístic i demanant la seva participació en el disseny de
totes les polítiques municipals. 
✓ Enfortir i reconèixer la Coordinadora d’AMPA com a entitat de la ciutat que
aglutina les associacions de mares i pares de totes les escoles públiques i que
vetlla per la seva qualitat.

Zonificació Escolar Integrada (ZEI): 

El model de zonificació s’ha de compondre d’un mapa amb àrees d’influència
escolar que incloguin diverses escoles, tant públiques com privades concertades, i que
delimitin zones amb uns nivells d’instrucció de la població resident similars. Una bona
zonificació (definint grans àrees d’influència que actuen com a zones úniques però amb
composicions socials similars) s’estableix amb l’objectiu d’equilibrar la demanda,
incrementar l’heterogeneïtat a les aules i possibilitar un mapa escolar més equitatiu. 

 La ZEI ha d’anar acompanyada d’altres mesures que permetin minimitzar les
diferències entre les escoles de cada àrea, com la reserva de places per a alumnes

amb necessitats específiques de suport, uns plans d'entorn ben estructurats i planificats,
l’assoliment de la gratuïtat real i la desaparició de pràctiques de selecció encobertes en
alguns centres concertats.

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Com a servei públic que canalitza les sol·licituds d’escolarització als centres
educatius del municipi, caldrà que es doti o revisi els criteris segons un diagnòstic de les
necessitats educatives de la població, tenint en compte la variació demogràfica, les
necessitats dels districtes i les característiques de la població. L’OME també pot assumir



tasques de recull de dades sobre l’absentisme escolar al municipi, tenint en compte que
el programa de detecció, prevenció i intervenció de l’absentisme i la desescolarització del
municipi, ha d’estar consensuat i implementat pels diferents agents implicats (educació i
serveis socials)

Transport municipal

El transport escolar estarà lligat al transport públic, és a dir que totes les escoles
tindran autobús per tal que l’alumnat es desplaci fins la seva escola. Caldrà garantir la
continuïtat de l’autobús del Consell Comarcal a Les Planes.

Alumnes amb NES (necessitats específiques de suport)

Les escoles, tant públiques com privades, hauran de fer una reserva de places per
als alumnes amb NES, tant a principi de curs per aula com durant el curs a tota l’escola. I
des de l’ajuntament caldrà garantir amb suport logístic l’atenció d’aquest alumnat.

Ajudes a les escoles: 

Es tramitaran a les escoles que tinguin aules d’acollida i/o alumnes amb
necessitats especials, per tal de poder atendre l’alumnat que durant el curs es va
incorporant a les aules. 

Temps d’espera escolar 

Es muntarà un circuit fora l’horari escolar, per tal de fer participar de la vida social
als alumnes nouvinguts o amb NES. L’ajuntament haurà de fer un conveni amb diferents
entitats com  esplais i clubs esportius. 

Relació escola bressol, escola i institut

Es vincularan a cada centre l’escola bressol, l’escola i l’institut que els pertoqui.
D’aquesta manera es garantirà el continuum educatiu. 

Es facilitarà la introducció de la pedagogia d’educació viva a les escoles bressol,
escoles de primària i instituts públics.

A nivell pedagògic, fomentant la diversitat pedagògica i la innovació, com en els
plans d'entorn i en l'Aprenentatge i Servei(APS).

 Escoles amb desequilibri social

En les escoles en què actualment hi ha desequilibri social, es vetllarà per tal que es
vagi minimitzant a partir de l’oficina d’escolarització. 

Instituts
En el cas dels instituts es prendran les mateixes mesures plantejades per les

escoles. 

Crear espais sociaeducatius permanents per poder acompanyar les famílies amb
dificultats socioeducatives.

Oferta educativa



L’ajuntament ha de gestionar tota l’oferta educativa de la ciutat, ampliant-la si és el
cas (Escola d’art, Escola de música, Escola d’adults, Escola taller, Escola teatre, Escoles
d’idiomes, Programes de qualitat professional inicial (PQPI), Aules d’autoaprenentage,
Normalització lingüística...)

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. Com a ajuntament, es garantirà aquesta obertura amb les
consergeries i els torns de neteja adequats. 

Donar a conèixer i enfortir l’ APS, aprenentatge i servei, una proposta educativa que
combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben
articulat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de
l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'APS es relaciona, així també, amb les entitats del
municipi.

Augmentar el número de places del Centre Obert

Establir espais de participació amb preses de decisions reals on participin les
comunitats educatives (professorat, famílies, infants i AMPA).

6.3 Acció social

Introducció

Com a Ajuntament tenim competències pròpies per desenvolupar els Serveis
socials, a diferencia de l’educació i la Sanitat que depenent de les polítiques de la
Generalitat. Aquesta situació comporta que cal desenvolupar les funcions de la darrera llei
en Serveis socials, però que també es puguin introduir i implementar polítiques pròpies.

Des de fa anys s’ha entès l’acció social en dos sentits, d’una banda com a atenció
individualitzada a les persones amb dificultats socials, i donant per tant respostes
individuals i la majoria de vegades des de l’òptica assistencialista. I des d’una altra banda
com a dinamització de les entitats dedicades a la millora de les condicions de determinats
col·lectius. Ambdues maneres d’apropar-nos a les situacions de vulnerabilitat social són
legitimes, però cal complementar-les amb la dimensió col·lectiva dels problemes socials i
en la vulneració dels drets socials, i en la capacitat d’intervenció comunitària com a eina
de transformació social.

6.3.1 Serveis socials bàsics

Els Serveis socials bàsics són els serveis més pròxims a la Ciutadania, són de
caire universal i gratuït i es poden trobar en cadascun dels barris del municipi. La seva
funció és la de garantir els drets socials bàsics de la ciutadania, sobretot en aquells
col·lectius més vulnerables socialment. Els seu objectiu final és aconseguir l’autonomia



personal i l’empoderament de les persones ateses superant la situació de dependència i/o
de pobresa.

Propostes

  Aconseguir la ràtio de professionals tal com estableix la Llei de Serveis
socials.

 Fomentar un Model centrat en les persones i respectuós de l’autonomia
personal.

 Treball en xarxa transversal i integral.

 Establir intervencions més enllà de l’atenció individual, com la intervenció
grupal o la comunitària.

 Incentivar mecanismes d’ajuda mútua i de solidaritat a través de la
participació veïnal.

 Lluitar contra la pobresa infantil a través de beques de menjador i garantint
l’alimentació en període de vacances escolars.

 Evitar l’estigmatització de la pobresa amb mesures redistributives com les
targetes solidàries d’aliments o les rendes de garantia complementària municipal.

 Lluitar contra la pobresa energètica a través de les negociacions amb les
companyies de subministraments, de l’establiments d’ajuts a partir de barems en
funció de la renda familiar i dels arranjaments dels habitatges per aconseguir una
major eficiència energètica.

 Adoptar mesures contra la feminització de la pobresa a partir d’introduir
eines de suport grupals i col·lectives.

 Establir protocols de col·laboració amb Sanitat per garantir una atenció
sociosanitària integral a les persones amb dependència o en situació de fragilitat.

 Reforçar els serveis d’ajuda a domicili mantenint els existents i creant-ne de
nous com els àpats a domicili, bugaderia, reformes a domicilis, ajuts tècnics,...

 Incrementar els arranjaments d’habitatges tant per millorar les barreres
arquitectòniques com per millorar la seva eficiència energètica en col·lectius amb
vulnerabilitat social.



6.3.2 Acció social comunitària

Gent Gran

Amb l’augment de la qualitat de vida i l’esperança de vida per a les persones
(situant-se al voltant dels 80 anys), la gent gran es configura com un col·lectiu en augment
i per tant, es requereix de polítiques de benestar social adaptades especialment a les
seves necessitats. Es troben en situació de vulnerabilitat, en moltes ocasions per
situacions de desemparament, ja sigui a nivell econòmic, a nivell familiar o afectiu.

Creiem que les mesures que proposem poden ajudar a augmentar el grau de benestar
d’aquest grup de població en constant risc d’exclusió i pobresa. S’ha de tenir present que
el col·lectiu de gent gran representa una realitat que no es pot ignorar i, per tant, des d’un
plantejament democràtic i participatiu s’ha d’exigir no només el respecte sinó, la seva
participació social i política.

Per això, des de la CUP-PC proposem un seguit de mesures destinades a millorar la
situació d’aquest col·lectiu i orientades a augmentar la qualitat de vida d’aquests: 

Propostes

 Consell Municipal de Gent Gran amb la participació de les diferents
associacions representatives, per tal de coordinar amb l’administració, polítiques
efectives sobre els problemes reals d’aquest col·lectiu.

 Promoure pisos tutelats amb serveis compartits (bugaderia, servei de
neteja, ...), però mantenint l’autonomia personal i l’arrelament a la ciutat.

 Promourem i pressionarem activament a la Generalitat per la creació d'una
residència per a la Gent Gran de titularitat pública.

 Reduir les taxes del cementiri, per tal de ser assumibles per totes les
persones segons la seva capacitat econòmica.

 Adoptarem mesures de pressió des de l’Ajuntament per augmentar les
pensions de viduïtat per sobre del sou mínim interprofessional i per la cobertura
completa de les seves despeses derivades dels serveis sanitaris.

 Augmentar els parcs públics on s’incloguin aparells d’exercici per facilitar
l’activitat física.

 Fundar un punt d'informació físic i itinerant pels barris i districtes per tal
de poder fer arribar tota la informació que pugui ser d'interès a aquest col·lectiu.

 Treballar per l’empoderament de les persones grans, la seva socialització
comunitària i la participació en el disseny de les polítiques públiques.



Persones amb discapacitat

Pel que fa a la política social dirigida a persones amb discapacitat és molt important
impulsar un pla d’acció integral que tingui en compte les persones amb discapacitat en 
totes les etapes de la seva vida, des de que neixen fins que moren, tenint en compte la 
diversitat de recursos que cal mobilitzar i crear per poder atendre les necessitats en cada 
moment vital.

Propostes

✓ Suprimir de les barreres arquitectòniques en l’espai públic

✓ Garantir el dret a la mobilitat, a través de transport adaptat i/o de taxis 

adaptats

✓  Promourem la millora d’accessibilitat dels comerços, empreses i locals 

d’ús públic, per proporcionar i donar a conèixer les facilitats que hi ha a l’hora 
d‘adaptar un espai o un lloc de treball.

✓ Implementar mesures de suport i de participació comunitària a les persones 

amb discapacitat a través d’assistents personals.

✓ Cal donar suport a  les entitats que estan treballant per la millora de la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat i els seus familiars.

✓ Buscarem l’opinió i promourem la participació activa de les persones 

que tenen alguna discapacitat tot partint dels seus propis interessos.

✓  Serveis tutelars per a persones sense família, sostre o sense recursos 

econòmics

✓ Serveis d'atenció a la vellesa, sobre tot dirigit a persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o malaltia mental

✓ Serveis residencials i centres de dia per a persones amb discapacitat

✓ Serveis sanitaris psiquiàtrics i  urgències hospitalàries.

✓ Serveis de diagnòstic acompanyament i suport a famílies i persones amb 

malaltia mental.

✓  Ajudes i beques de menjador, places residencials etc  per a persones en 

risc d'exclusió.

✓ Serveis d'Inserció laboral professionalitzat dirigit a persones amb 

discapacitat i malaltia mental

✓ Suport actiu (no formatiu, ni de infraestructures) a l'emprenedoria social.



Protecció de la salut

Encara que en l’àmbit municipal es disposi de poques competències en sanitat, cal
que els ajuntaments treballin per pal·liar les problemàtiques existents i fer-les arribar a les
administracions competents per trobar les solucions més adients per tal que tothom pugui
gaudir d’aquest dret universal que anomenem salut, entesa per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) com l’estat de benestar complet en l’àmbit físic, mental i social, i no només
com un estat d’absència de malaltia.

En aquest sentit, és necessària la implicació dels municipis en 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 han d’apostar per uns serveis públics, universals i de qualitat. Caldrà 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...).

L’absència o no de salut, o l’inici d’un procés d’emmalaltir està relacionat amb la
reducció de les desigualtats socials, per tant, més enllà de les mesures concretes a nivell
sanitari, si es millora les condicions de vida de la ciutadania, també millorarà el seu estat
de salut.

Propostes

✓ Promoció en els centres escolars d’hàbits saludables: esport, alimentació,

educació relacional, afectiva i sexual,...

✓ Promoure tallers entre l’adolescència i el jovent sobre relacions igualitàries i

empàtiques de creixement mutu.

✓ A nivell municipal cal garantir l’assistència sanitària a tota la població

(facilitant l’empadronament per poder obtenir la targeta sanitària)

✓ Sant Cugat no disposa de cap hospital públic. És necessari un estudi

comarcal sobre la situació i la detecció de necessitats a nivell hospitalari ja que no
només ha crescut el nostre municipi en població sinó que ho ha fet tota la comarca.

✓ Cal denunciar les retallades realitzades en els darrers anys com factor

que ha provocat la desprotecció de la ciutadania.

✓ Promoure noves campanyes d’informació sobre les drogues per poder

incidir realment en els rols d’aquells que en consumeixen, sobretot joves, sense
saber-ne els efectes reals que se’n deriven.

✓ Establir punts d’informació i anàlisi de drogues en zones d’oci nocturn i

altres, col·laborant amb les diverses ONG que ja treballen en aquest sentit.

✓ Potenciar els centres d’atenció i seguiment de drogodependències

municipals i comarcals.

✓ Cal donar suport a les associacions de persones afectades per

determinades malalties i els seus familiars.



6.4  Polítiques de joventut

6.4.1. Què són les polítiques de joventut?

 Les polítiques de joventut treballen sobre qualsevol tema que afecti o interessi el
jovent i tenen vocació universal. El que les diferencia d'altres polítiques d'atenció a les
persones és la seva capacitat d'interlocució directa amb els joves, fet que ens porta a
veure la necessitat de comptar amb un sistema estable de coneixement de la realitat
juvenil.

 Així doncs, les polítiques de joventut es dissenyen a partir de les demandes i
propostes dels propis joves, així com de les necessitats que s'hagin pogut observar, i es
porten a terme per professionals especialitzats, amb la col·laboració d'altres agents, com
les entitats del territori.

 Les persones destinatàries d'aquestes polítiques tenen entre 15 i 25 anys, tot i que
es pot ampliar fins als 30 anys i, només en casos excepcionals, atenen també a persones
d'entre 12 i 14 anys i d'entre 31 i 35 anys. La realització d'aquestes polítiques requereix de
recursos propis del Departament de Joventut i de personal tècnic dedicat i no compartit
amb d'altres departaments.

6.4.2. Àmbits que componen les polítiques de
joventut

 Els àmbits de treball de les polítiques locals de joventut es divideixen en dos grans
grups:

Àmbits propis de la condició juvenil: informació, dinamització i oci, promoció de
l'associacionisme, promoció de la participació, promoció del lleure educatiu, promoció de
la creació, mobilitat internacional.

 Són aquells àmbits que suposen els aspectes constitutius de la condició dels joves,
a través dels quals configuren la seva identitat i a partir dels quals adopten opcions
estètiques, culturals i ideològiques. Aquests àmbits són els que ens serveixen per tenir un
coneixement precís de la realitat juvenil del municipi i són el pont d'interrelació entre jovent
i administració local. A escala d'organització municipal, aquests àmbits són competència
exclusiva del Departament de Joventut.

Àmbits d'acompanyament o complementaris: accés a l'ocupació, accés a l'habitatge,
suport a l'ensenyament, mobilitat local i intermunicipal, salut i hàbits saludables.

 Aquest segon grup d'àmbits, el configuren les anomenades polítiques
d'acompanyament, que treballen aquells aspectes que defineixen les condicions de vida
del jovent i de la seva capacitat de desenvolupament personal.

 Normalment, aquests àmbits es treballen des d'altres departaments municipals i és
tasca del departament de joventut assegurar-se que les actuacions que es porten a terme
comptin, també, amb una projecció adequada pels joves.



6.4.3. Els mínims d'una política de joventut

A partir dels àmbits proposats, definim els mínims que ha de tenir qualsevol política
de joventut:

Propostes

Serveis: informació, orientació i dinamització

 Disposar com a mínim d'un servei d'informació juvenil de dimensió i abast
proporcional al nombre potencial d'usuaris, amb capacitat d'especialitzar el seu treball en
2 o 3 àmbits, la situació dels quals expressi una necessitat específica del territori, així com
d'un servei o programa de dinamització juvenil que intenti donar viabilitat a interessos i
inquietuds específiques dels joves.

 Aquests dos serveis específics (el d'informació i el de dinamització) han
d'expressar-se en espais físics diferenciats, amb clara delimitació dels usos, evitant tota
confusió entre la funció de l'un i de l'altre, i han de tenir instruments per amplificar la seva
actuació en el conjunt del territori.

Qualitat: mobilitat, creativitat i participació

 Disposar de programes concrets d'ajut i suport directe a la mobilitat (internacional i
local) i al desenvolupament del projecte general dels mateixos joves, sense límits. Al
mateix temps, s'ha de generar una oferta estable de programació que reculli els interessos
juvenils i que contribueixi a millorar les mancances del territori, sense perdre de vista els
elements educatius i preventius que sempre hi han d'anar associats. I aquesta acumulació
de serveis i recursos ha d'anar acompanyada de l'existència de mecanismes senzills i
directes que facilitin als i les joves opinar en qualsevol àmbit que resulti del seu interès o
que els afecti d'una manera clara.

Emancipació: habitatge, ocupació i educació

 Disposar sempre de serveis d'informació, assessorament i orientació en el camp de
l'habitatge, l'ocupació i l'educació, garantint sempre l'opció de derivar amb eficàcia i agilitat
els usuaris als serveis de més especialització i capacitat per atendre les seves demandes
i necessitats. En canvi, la iniciativa de fer un seguiment dels processos de transició
escola-treball ha de recaure de manera permanent en una política de joventut, al marge
que per treballar-hi li calgui la cooperació amb altres departaments. I, finalment, un bon
pla de joventut ha de reservar un espai per a la recerca de vies de solució innovadores i
de ben específiques per als joves, reservant els serveis bàsics i universals pels
departaments sectorials.

Prevenció: salut, oci i valors

 Cal disposar també de serveis d'informació, assessorament i orientació en el camp
de la salut, en el sentit més extens del terme, fet que implica disposar de recursos tècnics,
en forma de professionals i de programacions lúdiques que podran ser contenidor i
transmissor de missatges de prevenció i de valors que cal potenciar. Totes aquestes
accions hauran de comptar amb els recursos necessaris per ser portades a terme de
manera satisfactòria, tant en l’àmbit de recursos humans com infraestructurals o materials
(equipaments juvenils).



6.4.4. Idees i criteris que han de regir les
polítiques de joventut

 Les tres idees fortes que defineixen una política de joventut i la diferencien d'altres
polítiques de serveis a les persones són les següents:

Interlocució: la capacitat directa d'interlocució amb els joves és un dels trets diferencials
de les polítiques de joventut. Consisteix en el contacte constant amb el col·lectiu jove, la
qual cosa ens permetrà tenir un bon coneixement de la realitat, ser capaços d'adoptar una
òptica juvenil, anticipar problemes i dificultats i tenir vies d'aproximació als joves.

Acompanyament: és una forma de treballar que va més enllà de l'atenció puntual i la
prestació d'informació. La política de joventut ha de ser capaç d'acompanyar el jove en el
seu recorregut vital, més enllà del primer contacte.

Promoció: a través de la promoció juvenil, les polítiques de joventut han de generar 
serveis, recursos i programacions que garanteixin als joves la possibilitat de viure i 
desenvolupar amb plenitud la seva condició juvenil.

Les polítiques de joventut tenen criteris propis que són els següents:

Flexibilitat: és necessari adaptar-se als canvis propis de la realitat juvenil.

Universalització: cal que ens dirigim al conjunt de la població jove, sense exclusions.

Segmentació: cal adaptar els programes i accions a la diversitat del col·lectiu juvenil.

Proximitat: és una condició imprescindible per tenir una bona interlocució amb els joves.

Territorialització: cal apropar els serveis oferts als llocs on viuen els joves.

Prioritat cívica: es prioritza la col·laboració amb entitats juvenils que ja realitzin accions en
la mateixa línia que l'administració local.

Protagonisme jove: s’ha de situar els joves en el centre de les polítiques de joventut i fer
que en siguin els actors visibles.

Participació com a procés: cal adoptar com a mètode de treball en totes les accions
possibles la participació vinculant del col·lectiu jove, de manera directa o a través
d'interlocutors legítims.

Acompanyament: és necessari reforçar la intervenció amb el jove com a procés continu al
llarg del temps, amb qualitat, no només com a accions puntuals informatives.

Qualitat abans que quantitat: cal prioritzar sempre el treball qualitatiu per tal d'assolir
objectius com la conscienciació o el canvi d'hàbits personals dels joves.

Qualitat en l'oferta: s’ha de garantir aquesta qualitat en totes les accions que fem per tal
de dignificar les polítiques de joventut (locals, equipaments, professionals, etc.).

Innovació: cal apostar per programar propostes innovadores quan sigui possible perquè
aquest és un tret característic dels joves.



Igualtat d'oportunitats: cal que s’utilitzin les polítiques de joventut per garantir la igualtat
d'oportunitats de tots els joves, fent discriminació positiva sempre que sigui necessari.

Diversitat visible: a través de les accions, cal visualitzar la diversitat dels joves, trencant
amb la idea que són una massa uniforme i sovint problemàtica.

Diversitat en l'oferta: per ser conseqüents amb la idea que els joves són diversos, cal que
des de l'administració local siguem capaços de diversificar l'oferta de serveis i activitats.

Millor molta oferta petita que poca oferta gran: s’ha de  delimitar molt bé a quin tipus de
jove ens adrecem amb cada servei o oferta, i això ens porta a diversificar l'oferta i afinar
bé a qui ens dirigim.

Missatge positiu: cal potenciar els aspectes positius de la joventut per sobre de les
problemàtiques existents.

Models i referents: cal que reforcem el vessant educatiu de les polítiques de joventut
aportant models positius de referència per als joves del municipi.

Treball professional: alhora que propiciem la participació de joves dins els mecanismes de
presa de decisions, el rumb de les polítiques de joventut sempre ha d'estar guiat per la
feina dels professionals d'aquest àmbit.

Òptica juvenil: hem de ser capaços de posar-nos «al lloc dels joves» per dissenyar unes
bones polítiques de joventut.

Propostes

Disposar d'un centre de planificació familiar per al jovent.

✓ Crear una Oficina Jove de Treball independent del Servei d'informació

juvenil, amb àmplies funcions i recursos tan econòmics com humans. Garantir
l'accés del jovent a un lloc de treball i vetllar per evitar les situacions de  precarietat
i d’explotació.

✓ Facilitar l’ús de l’espai public. 

✓ Promoure activitats d’oci no basades en el consumisme sinó que tinguin com

a objectiu fomentar la relació entre els i les joves. 

✓ Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col ・ lectius i grups de joves que

treballin per la reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar les seves
activitats; ja sigui mitjançant l’ús de l’espai públic, d’espais autogestionants, llogats
o municipals.

✓  Impulsar la creació d'un Casal de joves autogestionat .

✓ Facilitar el servei d’informació, assessoria tècnica i jurídica per casos

d’assetjament immobiliari. 



✓ Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups de joves que

treballin per la reivindicació d’un habitatge digne pel jovent i el conjunt de la
societat i que al mateix temps denunciïn la situació actual d’aquest àmbit.

✓ Analitzar les polítiques socials des de l'òptica juvenil acaba essent un

exercici bastant transversal on entren temes com el món laboral, l'habitatge i l'oci.
Com a observació general, es veu una mancança de reciprocitat en el diàleg
jovent-institució .

✓ Reforçar l'oficina jove. Rebaixant els requisits d'accés dels joves al servei.

✓ Rebaixar els barems de renda per accedir a PROMUSA.

✓ Impulsar la RENDA BÀSICA d'EMANCIPACIÓ.

La principal problemàtica que aguditza la precarietat juvenil és la precarietat
laboral: amb el treball submergit, el treball no remunerat a la llar, la subocupació i el
pluriemplear, les males condicions de treball, l’escassetat d’ingressos i la baixa –quan no
nul·la- protecció social dels joves.  És per això que cal:

✓ Crear una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a través

de les empreses privades i la contractació pública en empreses públiques, serveis
remunicipalitzats.

✓ Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups de joves que

treballin per la reivindicació dels drets laborals del jovent, alhora que s’intenta
fomentar la creació de xarxes de suport- amb coordinació a les altres
organitzacions de l’Esquerra Independentista que treballen en aquest àmbit- entre
aquest col·lectiu per tal de fer front a aquesta situació. 

6.5. Promoció del lleure i de l’esport
 D’altra banda, i des del punt de vista de la qualitat de vida que volem per la nostra
ciutat i com a elements de cohesió social de primer ordre, és necessari treballar per la
promoció del lleure i de l’esport com a espais de convivència i d’enriquiment social i
cultural. Davant la mercantilització del lleure, l’esport i la cultura, des de l’esquerra cal
defensar i promoure valors com la creativitat, la imaginació, l’autoorganització, la
cooperació, l’accés de totes i tots a la pràctica d’aquestes activitats, etc. 

Propostes 

✓ Oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen

les estructures de voluntariat. Els agrupaments escoltes, esplais, casals de joves
i altres entitats de lleure de caire laic són exemple de socialització col·lectiva
basada en la gestió de temps de lleure a espais allunyats del consum i del control
social. El suport a aquestes entitats i al seu monitoratge ha de poder ser prioritari
en un moment en què el compromís social perd valor. 



✓ Facilitar equipaments fixes a les entitats de lleure per tal que puguin

desenvolupar les seves activitats.

✓ Cal potenciar una taula participativa de les entitats de lleure per poder

intercanviar bones practiques i posar sobre la taula les seves necessitats com a
entitats.

✓ Impulsar l’esport base i incorporar la figura de l’observador esportiu

per tal de treballar conjuntament amb infants i joves les pràctiques que promouen
els valors de l’equip, la complicitat, l’esforç i tots aquells que converteixen l’esport
en un espai d’enriquiment col·lectiu. 

✓ Formar al monitoratge esportiu en les desigualtat de gènere per poder

afavorir la pràctica de l’esport entre les nenes i les joves.

✓ Promourem activitats esportives i del lleure com a mitjans de

socialització entre persones de diferents sexes, classe, origen, edat, religió, opinió
i orientació sexual.

✓ Volem dotar dels equipaments esportius necessaris a Sant Cugat per tal que

les iniciatives esportives privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva
creant un nou pla d’infraestructures esportives. Només compartint equipaments
i pràctica esportiva infants i joves aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un
àmbit altament cohesionador.

✓ Ens comprometem a gestionar les instal·lacions esportives públiques

íntegrament per l’administració pública local, amb la participació de les
entitats esportives que en fan ús. Posant èmfasi en l’accessibilitat d’aquestes i
de les activitats que s’hi realitzin als sector socials que siguin més susceptibles de
no poder utilitzar-les ( per qüestions econòmiques, socials, etc...). Així doncs,
instal·lacions com les piscines municipals, seran gestionades pel consistori en
compte de fer-ho una empresa privada com fins ara. Amb aquest model abaratirem
els costos d’accés a l’ús de les instal·lacions.

✓ Potenciarem l’Assemblea Local d’Esports, tenint present l’existència de la

Coordinadora d’Entitats Esportives i la seva representativitat.

✓ Donarem facilitats a les entitats per utilitzar les instal·lacions

adequades i en condicions.

✓ Promourem i potenciarem de cara als infants i als joves la pràctica

esportiva escolar (jocs esportius, educació física, etc.) i els extraescolars . A
més de donar a conèixer les diferents entitats esportives i de lleure que existeixen a
la nostra vila. 

✓ Volem dotar dels equipaments esportius necessaris a Sant Cugat per tal que

les iniciatives esportives privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva
creant un nou pla d’infraestructures esportives. Només compartint equipaments
i pràctica esportiva infants i joves aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un
àmbit altament cohesionador.

✓ Garantirem la gestió de les activitats extraescolars a través de la OMET ,

amb l’objectiu de fer arribar la pràctica esportiva a totes les infants i joves de les
escoles de Sant Cugat.  



✓ Potenciarem la creació de nous equipaments esportius i de lleure a les

places i parcs públics que permetin la pràctica físico-esportiva, el lleure actiu i la
intergeneracionalitat. A través de la diputació, hi ha programes per adaptar parcs i
places públiques a la pràctica esportiva, construint petits equipaments per realitzar
activitats físico-esportives. A Sant Cugat ja hi ha en alguns parcs, aquest pla
permet fer activitat física sense haver d’apuntar-te a una instal·lació esportiva i a
una activitat dirigida.

✓ Promoure la obertura dels patis de les escoles fora de l'horari lectiu

com a extensió de l'espai públic i dinamitzar-hi jocs i activitats esportives per a
infants i famílies.

✓ Inclourem la perspectiva de gènere a les formacions esportives que es

realitzin des de l’Ajuntament.

✓ Incentivarem l’esport femení als centres educatius a través de xerrades,

formació al professorat o intervencions directes en les classes d’educació física,
com per exemple fent provar diferents esports a l’alumnat o fomentant l’esport del
korfbal.

✓ Afavorirem l’accés de les dones a les activitats físico-esportives

mitjançant beques per al gimnàs o la piscina i fomentarem cursets esportius
municipals gratuïts.

6.6  Protecció civil i Seguretat 
ciutadana

6.6.1.  Seguretat Ciutadana

 Tres grans eixos marquen aquesta matèria: seguretat ciutadana, protecció civil i
prevenció i educació. Per la CUP-PC, la seguretat ciutadana no és només parlar de policia
i àmbit judicial, sinó també que s’han d’abordar totes les qüestions relacionades amb les
emergències i la protecció civil. I com que l’actuació policial hauria de ser la darrera fase
en seguretat ciutadana, cal unes bones polítiques que eduquin en valors cívics, de
tolerància, solidaritat i respecte. Els problemes socials i col·lectius s’han de treballar i
resoldre des de la perspectiva social, no a través de la sanció. 

Està demostrat que la implantació de mesures de seguretat repressives i no
educatives genera una major sensació d’inseguretat que es tradueix en la necessitat no
fonamentada d’incrementar de nou aquestes mesures.

Ha quedat pal·les que una bona distribució urbanística, on no es deixin barris
deteriorats, on el territori rebi recursos per igual per a infraestructures i adequació urbana,
on l’enllumenat i els carrers presentin condicions acceptables, la sensació d’inseguretat
disminueix en gran mesura i el grau de delictes i problemàtiques de carrer disminueixen
notablement. Generar un estat policial comporta encara més sensació d’inseguretat,
alhora que viola el dret a la intimitat, condiciona la vida del ciutadà limitant la seva llibertat
i promociona un model alarmista, repressor i intimidador per a tota la ciutadania.



Tot i l’alarmisme generat darrerament, les estadístiques mostren que els delictes en
el municipi no han fet més que disminuir, les últimes dades de què es disposa indiquen
que  la taxa de delinqüència es troba per sota de la mitjana de Catalunya, l’estat espanyol
i d’Europa.

Cal anar sempre a l’arrel del problema. Lles mesures habituals exercides pels cossos i les
forces de seguretat no garanteixen la resolució del conflicte. El mecanisme de la  detenció
promociona el càstig directe i inefectiu, ja que la majoria de vegades les persones
implicades en delictes són detingudes, presten declaració i en la majoria dels casos
tornen a ser posades en llibertat en poques hores o dies. Tot i la reincidència i la gravetat
dels fets, és demostrable que un sistema repressiu en què es deté i es tanca una persona
per un delicte no fomenta la posterior no reincidència ja que la majoria de vegades és al
contrari. Cal una política que es basi en l’educació i la conscienciació, que fomenti la
cohesió social i la crítica, que permeti detectar futurs problemes d’exclusió i/o marginació
que podrien dur cap a aquest tipus situacions.

Des de la CUP-PC, creiem que cal qüestionar seriosament el model policial i de
seguretat ciutadana, alhora que cal entendre que, en cap cas, més policia significa més
seguretat, sinó que cal un aprofundiment en la base del problema i afrontar-lo d’arrel.

 Basar el discurs en què la solució a molts problemes és l’augment dels cossos
policials és admetre que la democràcia trontolla i no fer res per evitar-ho. 

Més policia per respondre a la por sense saber que aquesta por és el resultat del
sistema que ells mateixos han creat i han imposat és la seva solució. La nostra, tot el
contrari: fins que no aconseguim ser persones lliures en un món, país i ciutats lliures, mai
ens sentirem segures i protegides.

Propostes

✓ Volem crear un nou estudi sobre les necessitats policials de Sant Cugat, i
que el número de cossos policials i d’agents estigui dimensionat segons el risc real
al municipi.
✓ Elaborarem un pla destinat a fomentar polítiques socials d’educació i
prevenció en matèria de seguretat.
✓ Cal treballar per un ús de l’espai públic no excloent.
✓ L’alcaldessa de Sant Cugat és la primera autoritat en matèria de coordinació
de l’ordre i la seguretat ciutadana. En aquest sentit, l’alcaldessa vetllarà per un
comandament únic de les forces i cossos de seguretat a la nostra ciutat.
✓ Proposem potenciar el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana com un
organisme participatiu i obert a totes les entitats de Sant Cugat on es puguin
adoptar mesures concretes i no sigui un lloc només de consulta i informació.
✓ Potenciar reunions i trobades de la Policia Municipal amb els agents socials i
les entitats veïnals per tal de conèixer de primera mà les preocupacions de la
ciutadania. 
✓ Convertir la Policia Municipal en un cos municipal d’assistència, seguretat i
informació. A més, formarem la Policia Municipal en l’especialització en delictes
ecològics.
✓ Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de seguretat ciutadana.



✓ Potenciar dins la Policia Municipal un cos mòbil, que es desplaci fent ús,
sempre que sigui possible, amb mitjans de transport lleugers (bicicletes,
ciclomotors) i a peu i amb vehicles propulsats amb energies renovables.
✓ Incentivar la figura dels agents cívics amb un compromís actiu i impulsar
aquestes places en persones amb risc d’exclusió laboral mitjançant els plans
d'ocupació gestionats per Foment de Sant Cugat.
✓ La llengua catalana serà la llengua vehicular i de comunicació de la Policia
Municipal.
✓ Procurarem crear un òrgan que es dediqui a controlar i supervisar les
actuacions policials per tal que aquestes no vagin dirigides a certs sectors de la
població que fins ara ha estat en el punt de mira. Una de les tasques d’aquest
òrgan serà recollir i investigar totes les denúncies de la ciutadania respecte les
actuacions dels diversos cossos policials existents a Sant Cugat.
✓ Farem una crida a l’ajuntament per a l’aplicació del Protocol Facultatiu per la
prevenció de la Tortura de l’ONU, aprovat pel consell de ministres de l’estat. Aquest
protocol preveu la instal·lació de càmeres de gravació als centres de detenció i
comissaries per prevenir les pràctiques de la tortura.
✓ Des de la CUP-PC, creiem que cal treballar per a una nova concepció del
model de seguretat ciutadana; això inclou també els cossos policials de l’estat
espanyol que hi ha actualment a Sant Cugat, la policia nacional espanyola, de la
qual cal demanar-ne la desaparició.

6.6.2 Protecció civil

El Pla d'Emergències Municipal ha d’estar constantment revisat i actualitzat.

Propostes

 Elaborar nous plans d’emergència de cara a les noves necessitats de la
ciutat, com polígons industrials, zones d’oci i lleure, centres educatius, transport de
mercaderies perilloses, etc.

 Treballar per actualitzar les polítiques de prevenció per afrontar riscos en
cas de nevades, aiguats, risc químic, perill sísmic, prevenció d'incendis i risc
industrial.

 Les mesures de prevenció han de tenir una difusió i un coneixement per part
de tota la població. Exigir la revisió del POUM per adequar-lo a les necessitats dels
diversos vehicles dels serveis d’emergències.

 Ampliar les mesures de prevenció i sobretot de vigilància d’incendis forestals
i interpel·lar les diferents administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, etc.) el seu compliment, procurant així la construcció de dipòsits d'aigua
per ajudar en les tasques d’avituallament d’aigua en l’extinció d’incendis, crear
franges de protecció a les urbanitzacions davant d’incendis forestals i adequar la
xarxa d’hidrants i punts d’aigua a les necessitats d’extinció i risc.

 Procurar la construcció de dipòsits d'aigua per ajudar en les tasques
d’avituallament d’aigua en l’extinció d’incendis.

 Crear franges de protecció a les urbanitzacions davant incendis forestals.



 Treballar per adequar la xarxa d’hidrants i punts d’aigua a les necessitats
d’extinció i risc.

 Impulsar i fomentar una política de trituració de podes i rostolls, per
promoure el reciclatge i substituir les cremes com a mesura d’eliminació d’aquestes
restes vegetals, ja que poden ocasionar incendis forestals.

 Dotar l’Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat dels mitjans
necessaris.

 Treballar per fomentar i establir campanyes d’educació i conscienciació en
matèria de protecció civil, prevenció d’incendis urbans i forestals, mesures
d’actuació en cas de risc i perill en tots els centres educatius de la ciutat, públics i
privats, des de la primària fins la universitat. També potenciar aquesta política dins
les diverses associacions, especialment les de veïns i veïnes i les de comerç.

 Proposar l’organització, de manera periòdica, de simulacres on hi participi la
població de Sant Cugat i els serveis d’emergència, com a escenari on es puguin
comprovar la resposta i actuació en cas de sinistre real.

6.6.3  Educació i prevenció

No són només les escoles, els centres educatius i les famílies les responsables en
les tasques d’educar, sobretot els més joves i les persones incloses dins els col·lectius de
risc d’exclusió social, sinó que des de l’ajuntament també s’ha de vetllar per promoure
entre la ciutadania valors bàsics de civisme, tolerància, respecte i solidaritat.

Per fer front als delictes, no són les mesures repressives allò que ha de dissuadir el
possible delinqüent. Calen mesures preventives i educadores de veritat i també altres
alternatives a la presó.

El nou Estatut de la Generalitat de Catalunya, preveu a l’article 108.2 la possibilitat
d’establir en aquelles poblacions que es determinin, i d’acord amb la Llei orgànica del
poder judicial, un sistema de justícia de proximitat que tingui per objectiu resoldre
conflictes menors amb celeritat i eficàcia. Caldria que Sant Cugat fos partícip d’aquesta
possibilitat d’una manera real i eficaç. 



Propostes

✓ Establir polítiques de prevenció i assessorament a aquells col·lectius de

risc d’exclusió social: infants, joves, famílies amb dificultats, migrants, etc.

✓ Realitzar campanyes d’informació, prevenció i assessorament en el

consum de drogues.

✓ Potenciar i fomentar la mediació i la resolució de conflictes.

✓ Promocionar les entitats i els professionals que treballin dins el camp de

la prevenció  i l’educació social.

✓ Crear una nova política basada en la mediació comunitària i establir

programes de reparació perquè els petits delinqüents o infractors, mitjançant
accions reparadores i de cooperació, puguin compensar la societat amb treball
comunitari.

✓ Interpel·lar les diferents administracions la creació de jutjats que tinguin

com a finalitat mitjançar, conciliar i, en darrer terme, resoldre petits conflictes i
faltes lleus.

 Una vertadera transformació no passa només pel canvi de les estructures sinó
també de les relacions humanes basades en una ètica justa que promoguin la reciprocitat
i la solidaritat, a través del reconeixement de l’altre i de la pluralitat de subjectes i gèneres.
La justícia està estretament lligada a la superació de la subordinació, al mateix temps que
queda fortament vinculada a la idea de llibertat i igualtat i, en conseqüència, a la demanda
de reconeixement. 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 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, en
lloc d’encarar el repte de garantir la igualtat efectiva entre tots els ciutadans i totes les
ciutadanes, deixant de tractar-nos com a usuàries. 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 en què l’acció social municipal se situï en aquestes coordenades, tots els
col·lectius es veuran atesos ja que les iniciatives s’adreçaran a totes les persones per
igual. 

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 a la sanitat és una eina per superar la cohesió social entesa en termes
de serveis assistencials. D’altra banda, cal tenir present que el nostre país ha
experimentat els darrers anys un canvi social i demogràfic, fruit de diferents processos
migratoris, que ha fet canviar les nostres viles i ciutats.

L’arribada de persones procedents d’altres països s’ha de tenir en consideració
perquè és un factor important que, com d’altres, influeix en l’economia local, en les
necessitats socials, en el pluralisme cultural i religiós, en la prestació dels serveis públics i



en qüestions relacionades amb la percepció de la ciutat que provoca aquesta nova
composició social. 

Aquesta nova realitat sovint es viu amb inquietud fruit de la dificultat per assimilar
els canvis i, sobretot, perquè s’afegeix a situacions socioeconòmiques insatisfactòries que
ja existien prèviament a les nostres viles i ciutats. Aquests elements estan essent utilitzats
per l’extrema dreta i el populisme per tal de fer-se forat en la nostra societat, especialment
entre les classes més desfavorides. Des de la  CUP-PC, pensem que s'ha de fer front a
aquesta situació amb responsabilitat però amb fermesa, combatent la utilització del fet
migratori per l’extrema dreta i el populisme. 

Cal tenir en compte, d’altra banda, que, tot i que les competències respecte a
immigració són estatals i autonòmiques, és l’administració local la que rep el major
impacte, ja que és la que ha de resoldre en primera instància les demandes plantejades
per la població immigrada. L’ajuntament ha esdevingut, doncs, l’administració gestora del
fenomen migratori, ja que a part de la política municipal de recepció i acollida, els
ajuntaments són els principals agents en la gestió dels processos d’integració i no hem
d’oblidar que els ajuntaments han d’afrontar la prestació de serveis sense tenir les
competències expresses ni els recursos suficients. 

Un altre factor que s’ha de tenir en consideració és la lluita contra el patriarcat. Si
bé s’han fet avenços en els últims temps encara queda molt camí per recórrer. El
patriarcat i el masclisme són fets estructurals que ens cal eradicar si volem una
transformació social real per a tota la ciutadania. Tot i que la CUP-PC treballi aquest tema
de manera transversal, és imprescindible dedicar-hi especial atenció per no caure en la
invisibilització. També cal afegir que el patriarcat discrimina per raó de gènere, sexe i
opció sexual.

6.7 Convivència i gestió de la 
interculturalitat

Sant Cugat, com a ciutat emissora i receptora de persones que migren o ho han fet
en un moment de la seva vida es troba en aquests moments davant el repte de la gestió
intercultural que l'habita. Per a la convivència, la democratització dels serveis i la
socialització comunitària cal trobar fórmules i polítiques que no només garanteixin la plena
ciutadania i els drets que comporta aquesta sinó també polítiques de formació, acolliment i
acompanyament.

6.7.1. Plans de recepció i acollida i gestió de
recursos comunitaris

 
 Pel que fa a la planificació en la recepció i acollida de nous ciutadans, cal

continuar i aprofundir en la línia de no fer distinció entre orígens. Tanmateix, en
l'aspecte idiomàtic estaríem d’acord en qui necessita rebre una atenció però en la resta
d’aspectes, el fet de tenir una o altra nacionalitat o origen no hauria de pesar, sinó tan sols



el fet de ser una persona no resident que arriba de nou al municipi amb intenció d’establir-
s’hi. En aquest sentit, caldria apostar per una política informativa i formativa sobre els
recursos de la població als quals accedir el nouvingut, però de manera general, no tan
específica a persones estrangeres.

6.7.2. Defensa dels drets de la ciutadania de
les persones d'origen estranger 

  
 El Pla de Ciutadania i Immigració 2005/2008 de la Generalitat de Catalunya parla

del concepte de «ciutadania resident» i defineix el ciutadà com aquella persona que viu i
s’empadrona en un municipi amb la intenció de romandre-hi. 
En aquest sentit, caldrà seguir fent, com ja es fa a Sant Cugat una defensa de

l'empadronament com una qüestió central, ja no de les persones d'origen estranger sinó
de tots les ciutadanes sense distinció.

  Cal recordar que l’accés lliure al padró suposa l’accés universal als drets més
bàsics: educació, salut, serveis socials, etc. I que també dóna peu a accedir en tres anys
al permís de residència per via de l’arrelament social o familiar.
Per això, en alguns casos, la crisi ha generat situacions d'extrema vulnerabilitat en el cas

de les desregularitzacions sobtades conseqüència de la pèrdua de la feina o del permís
del primer membre qui ha ha reclamat un reagrupament familiar. Des dels ajuntaments,
malgrat no tenir competències s'ha d'estar amatent a aquestes pèrdues de drets de la
ciutadania.

Propostes

✓ Fer una defensa del marc legal vigent, amb la llei de bases de règim local

i de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que obliguen els ciutadans a
empadronar-se i els ajuntaments a donar d’alta en el padró als ciutadans
residents.

✓ Foment del català com a eina de cohesió i integració: amb diversificació de

cursos: modalitats diferents per a garantir l'aprenentatge de la llengua en funció
d'aptituds i competències. No tothom aprèn de la mateixa manera.

✓ Denunciar la il·legalitat de les propostes negacionistes envers el padró,

que ho són envers l’accés universal als drets bàsics de la ciutadania, que afecten
especialment la població immigrada però també per exemple (independentment
de la seva procedència) les persones sense sostre que tenen dret a ser
empadronades sota adreça administrativa amb un informe de serveis socials.

✓ Treball sobre xenofòbia i rumorologia en l'àmbit escolar. No només coma

reacció, sinó com a pla de generació de consciència intercultural

✓ Explorar la gestió de les diverses confessions religioses que conviuen a la

ciutat, més enllà del dret a l'exercici, recollit per la legislació catalana, i planificar
com es concreta aquest dret en l'àmbit municipal. (equipaments, cessions etc) i
establir transparència en els criteris.



✓ Seguir treballant en els plans d'acollida  i recepció vigents.

✓ Formació específica sobre diversitat cultural i convivència als diferents

actors socials del municipi (policia local, personal municipal etc)

✓ Determinar el número de persones que no tenen garantits els seus drets

perquè no existeixen administrativament.

✓ Fer del català llengua vehicular, avalat pels bons resultats en termes

d'eficiència com a  eina de cohesió i integració

 Els drets polítics segueixen sense ésser reconeguts per a bona part de la població
immigrada. Un altre exemple d’aquesta discriminació és la negació del sufragi en les
eleccions municipals. En un principi, aquest dret es negava, en aquesta part del país, a
les persones que no tenien la nacionalitat espanyola. En aplicació de la normativa
europea, el dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals es va estendre als
nacionals de la Unió Europea. En aquestes eleccions també s’estendrà aquest dret a
nacionals de països extracomunitaris que hagin signat un conveni de reciprocitat en
aquesta matèria. Des de la CUP-PC entenem que aquest dret s’ha d’estendre a la totalitat
de la ciutadania, sense fer-ne cap mena de distinció per raó de la nacionalitat d’origen.

 S’han de realitzar les accions institucionals que estiguin a l’abast en l’àmbit
municipal per tal de forçar un canvi en la legislació que permeti estendre tots els drets
polítics a la totalitat de la ciutadania.

6.7.3. Lluita contra la xenofòbia

 Calen polítiques amb voluntat d'avançar en la gestió de la interculturalitat i  en la
generació de garanties en la interacció de les persones en tots els àmbits. Començant per
l'escolar i passant per tots aquells departaments en detriment de la xenofòbia. 

Propostes

✓ Augment dels recursos comunitaris finançats amb els rendiments del PIB

que produeix la immigració.

✓ Exigir la igualtat de tracte en els drets salarials i laborals a les empreses

que contractin amb l’ajuntament.

✓ Apostar per una política informativa i formativa sobre els recursos de la

població a les persones nouvingudes amb independència de la nacionalitat o lloc
de procedència.

 



6.8  Accés a la informació i sobirania 
tecnològica

La nostre societat ha esdevingut cada vegada més tecnològica i l'ús de noves
tecnologies com l' ordinador personal, Internet o el telèfon mòbil son una realitat per la
majoria de la població.
En aquest sentit aquestes tecnologies estan generant un seguit de canvis socials i
culturals que les fan esdevenir una eina en certa mesura necessària per la participació en
la nostra comunitat.
Així doncs, igual que en altres aspectes, la no política activa acaba esdevenint una
política passiva en pro de  dinàmiques que no garanteixen aquest accés universal a la
informació i la comunicació. 
Les polítiques actives de foment de la sobirania tecnològica a través del programari lliure i
els estàndards oberts alhora permeten desenvolupar el teixit econòmic local de
proveïment de serveis associats a aquestes tecnologies.

Programari lliure: El programari utilitzat i facilitat per l'administració ha de complir, en la
mesura del que sigui possible, amb quatre requisits:

 En català. El programari no pot quedar exclòs de la llengua vehicular del

nostre poble.

 Utilització d'estàndards oberts per emmagatzemar les dades per tal de

garantir l'accés perenne a les dades. 

 Que es pugui garantir la seguretat del programari per mitja de tercers.

 Que sigui programari lliure.

Propostes
✓ Escollir les empreses proveïdores de leasings de equips que ofereixin ple
suport també per equips que funcionin amb programari lliure.
✓ Garantir que cap plataforma virtual de l'ajuntament requereix al ciutadà
disposar de programari no lliure per poder-la utilitzar.
✓ Desenvolupar un pla de migració del programari utilitzat per l'administració al
programari lliure, per etapes i contemplant el cost de transició (formació,
manteniment i aplicació) tant en els d'ús intern com en els de ús extern.
✓ Analitzar els requeriments de les diferents tasques dels departaments del
consistori en quant a funcionalitats informàtiques específiques per valorar la
viabilitat de la transició a programari lliure o la necessitat de finançar el
desenvolupament de noves funcionalitats
✓ Treballar amb ajuntaments i altres institucions de l'entorn la mancomunació
dels costos de desenvolupament de funcionaliats específiques de programari.
✓ Les aplicacions que l'ajuntament desenvolupi a mida es faran sota llicència
lliure (GPLv3 o aGPLv3 si son aplicacions web) i es publicitarà el desenvolupament
realitzat.

Accessibilitat a la informació



 Tota la informació d'interès public ha de ser accessible per tots els canals

possibles.

 La informació ha d'estar publicada en formats lliures. Nomes aquest fet pot

garantir l'accés universal.

 La informació ha de poder ser tractada. Es a dir, s'ha de facilitar en formats

que en permetin el processament de forma fàcil i àgil. 

Propostes

 Es facilitaran totes les dades públiques a més a més dels formats habituals
en format digital en el portal municipal (o un portal municipal específic). Aquestes
estaran en format Open Data, és a dir, no només públiques sinó en un format
tractable i manipulable.

 Es garantirà la privacitat i protecció de les dades dels ciutadans que
l'ajuntament emmagatzemi.

Infraestructures

Es fomentarà activament dins dels marges legals la creació d'una xarxa d'accés a
Internet oberta, lliure i neutral a tot el municipi començant pels equipaments municipals.
Per tal finalitat es potenciarà la participació ciutadana en la mateixa.

Així mateix l'ajuntament posarà a disposició de la ciutadania infraestructures
tecnològiques que s'estimin necessàries amb la finalitat d'afavorir la no dependència de
proveïdors externs i garantir la privacitat de les dades de la ciutadania. Aquestes podrien
ser per exemple portals web que les entitats es poguessin gestionar, servei de correu
electrònic o de llistes de distribució.

Altres Propostes:

 En les consultes populars s'habilitarà l'opció de vot virtual per arribar al màxim de
gent possible�

 Es desenvoluparan accions enfocades a l'educació sobre la privacitat de les dades
i el manteniment de la pròpia privacitat en la publicació d'informació a internet�



7. IGUALTAT DE GÈNERE

7.1  Anàlisi de la situació actual
Sota l’excusa de l’actual crisi econòmica, els estats neoliberals estan efectuant

greus retallades en serveis i drets socials. Per aconseguir avançar cap a la igualtat
d'oportunitats i l'autonomia personal de les dones, calen uns serveis públics de qualitat
que assumeixin aquelles tasques que tradicionalment hem fet les dones. Si hi ha
retallades en l’assistència a la gent gran, a les escoles bressols, en els serveis socials en
general; si no hi ha inversió en reeducar la població vers els comportaments sexistes... la
càrrega del treball domèstic, reproductiu i de cura continuarà caient a les esquenes de les
dones.
 

El patriarcat també ha pres noves formes d’opressió menys visibles que la violència
masclista. El menyspreu de les lluites i les reivindicacions feministes al·legant que ja hi ha
una igualtat real no fa més que eternitzar i invisibilitzar les desigualtats existents en tots
els àmbits de la societat.

 I és des de les viles i ciutats des d’on es pot treballar més directament per
aconseguir un trencament amb el pensament homogeneïtzador del patriarcat i també és
des de les polítiques municipals on es pot incidir directament cap al canvi en les
desigualtats històriques que han patit les dones i totes aquelles (i aquells) que no
s’ajusten a la norma preconcebuda.

7.2 Polítiques d’empoderament
Empoderament: «Procés pel qual les persones enforteixen les seves capacitats,

confiança, visió i protagonisme com a grup social per impulsar canvis positius de les
situacions que viuen» (Clara Murguialday)

Les polítiques d’empoderament han de donar resposta a la necessitat que les
dones se sàpiguen protagonistes i transformadores de la història (personal i col·lectiva).
Només hi pot haver aquest procés, si hi ha accés a la informació i a l’educació; si hi ha un
canvi en el reconeixement del propis valors i capacitats; i si hi ha espais de participació on
es tinguin en compte les diferències en el posicionament davant del poder, en els models
de lideratge, en els models de direcció i en els diferents usos del temps. Aquestes
polítiques s’han de desenvolupar amb accions afirmatives i transformadores.

 7.3 Polítiques de gènere
«El gènere és la representació psicosocial del sexe» (Victòria Sau)

El sistema sexe-gènere produeix una relació desigual de poder entre homes i
dones que tenen a veure amb una distribució desigual de coneixements, propietats i



ingressos, responsabilitats i drets; per tant, les polítiques de gènere han d’anar en la
direcció d’acabar amb aquestes desigualtats i han de permetre identificar aquestes
situacions i establir actuacions i estratègies per eradicar-les. S’ha d’incorporar la
perspectiva de gènere en les polítiques públiques, fet que significa introduir una mirada
explicativa a les diferents relacions i comportaments que es donen en la interrelació entre
homes i dones, a les seves funcions i rols, als principis identitaris i a les diferents
posicions socials que ocupen. 

Propostes

✓Crear l'observatori de gènere.

✓Crear un pla estratègic dirigit a vetllar per la igualtat de gènere. 

✓   Instar les institucions educatives a incloure de manera transversal els

estudis de gènere , ≪ gender mainstearming≫ . D'aquesta manera, s'haurien
d'incloure totes aquelles qüestions de gènere -tant històriques (incloure les dones
de la història que han sigut silenciades), com socials i econòmiques-, en les
matèries curriculars que siguin pertinents, per tal de fer-les visibles a l'escola i
conscienciar els infants, com a mínim, sobre les desigualtats que hem patit i patim
encara les dones en la societat, afegint fins i tot els  condicionants d'origen, religió
i condició/orientació sexual, entre d'altres, que també intervenen en aquest procés
de discriminació. 

✓Realitzar tallers de gènere permanents, tant a les escoles com als instituts,

per treballar rols, estereotips, prejudicis i relacions.
 

7.4 Polítiques d’igualtat

 «L’assoliment de la igualtat no implica un procés homogeneïtzador, tot el contrari.
La igualtat com a valor polític, parteix de la diversitat present en la vida humana i social i
té com a objectiu que aquesta no esdevingui motor de desigualtat i discriminació».

Les línies d’actuació en polítiques d’igualtat des d’un projecte socialista són:

 Lluita contra la violència masclista (la manifestació més brutal i mortífera de

la desigualtat). 

 Igualtat d’oportunitats al mercat laboral.

 Mesures de conciliació de la vida personal i laboral (polítiques de nous usos

del temps).

 Participació de les dones (paritat).

 Visió de gènere a totes les polítiques (transversalitat). 



PROPOSTES
 En el cas d'externalització de serveis, prioritzar en el plec de condicions  
aquelles empreses que tinguin plans d'igualtat, paritat en els òrgans directius i 
polítiques actives de conciliació familiar. 

 Fer de la conciliació familiar una pràctica laboral i real entre els treballadors 
públics.

   Escola bressol: determinada en funció de la renda i no en funció del  PIB 
per càpita com es fa actualment, ja que no reflecteix la distribució  real de la 
riquesa.

 Defensar els drets socials, en especial els que tenen conseqüències per a la
vida de les dones.

 Estudiar la creació de serveis de municipalització dels treball de cures
(infants, gent gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la
llar)  a través de bosses de persones en situació d’atur o sense prestació  i
mediació o contractació directa per part de l' ajuntament.

  Donar, informació, suport i alternatives a les dones que vulguin interrompre
l’embaràs, a partir de la col·laboració amb col·lectius feministes i plataformes de
defensa dels drets  de les dones.

  Crear taules de drets sexuals i reproductius.

 Crear centres de dia i residències per a la gent gran públiques. 

7.5 Violències de gènere
 «Entenem la violència vers les dones com qualsevol acte de violència basat en el
gènere, que té com a resultat, o pot tenir, danys i/o patiments físics, sexuals i/o
psicològics per a les dones, incloent les amenaces d’aquests actes, la coacció i la privació
arbitrària de llibertat, tant en la vida pública com en la privada». Sumant esforços.

 La violència masclista és només la punta de l’iceberg de la violència que dia a dia
reben les dones pel fet de ser dones. És responsabilitat de totes les administracions
públiques bastir de recursos la lluita contra la violència masclista, tant per eradicar-la com
per ajudar en la recuperació de les dones i criatures que l’han patit. S’ha d’assegurar el
ple desplegament de la Llei 1/2004 i continuar tenint canals per anar-la treballant i
millorant. Des dels pobles i les ciutats s’ha d’assegurar que hi hagi un pla i un protocol clar
i actualitzat d’actuació. Els plans han d’incloure:



Propostes

✓ Actuacions i campanyes de prevenció i sensibilització de relacions

abusives.

✓ Formacions específiques en violència masclista per als i les treballadores

públiques (especialment mestres, personal sanitari, treballadors i treballadores
socials).

✓ Formació en protocols d’actuació en casos d’emergència per a tots els

agents municipals.

✓ Serveis i recursos específics per a la detecció i recuperació de les dones i

criatures que han patit violència masclista.

✓ Tallers i formacions  als instituts sobre la pressió estètica.

✓ Protocol de detecció de violències específic per a centres escolars.

✓  Proporcionar un servei d'assessorament jurídic per a les dones, amb la

participació activa de tots els col·lectius implicats.

✓ Incidir en la importància, l’eficiència i el desenvolupament dels diversos

plans d’igualtat municipals.



8. CULTURA I LLENGUA: EINES DE 
COHESIÓ I CONVIVÈNCIA 

 8.1. Producció i socialització de bens
   culturals

 
 La Cultura és un dels elements principals a l'hora de bastir un model de societat
integradora, solidària i dinàmica. 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 és per tant, una eina d'aprofundiment democràtic i de vertebració social.

 La política municipal ha de ser la de fer dels nostres pobles i ciutats elements clau
en la revitalització cultural del nostre país a través de la implicació de tota la ciutadania.
L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida
cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre les quals el teixit
associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir un projecte
cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.
 

La política cultural ha de partir del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida
cultural, ha de vetllar per evitar la dualització de la societat i per promoure una producció
cultural i artística de qualitat. També ha d’establir mecanismes de socialització del
patrimoni comú.

 La planificació democràtica de la política cultural hauria de permetre definir
consensuada i amb la corresponsabilització de l’administració i la societat civil, el conjunt
d’elements necessaris per promoure correctament la cultura. Entre aquests elements
podem destacar, els espais i les infraestructures destinades a la producció cultural, els
espais i les infraestructures destinades a fer arribar a tot el municipi la riquesa cultural, el
suport a associacions, agrupacions, col·lectius,... de promoció de la cultura popular i
tradicional entre d'altres.

Des de l'administració pública cal crear condicions d’implantació d’unes polítiques
culturals a partir de la realitat del conjunt d’actors socials i la situació del context de
referència.

8.2  Per a aconseguir una planificació
democràtica

De la política cultural que ha  de permetre definir consensuadament i amb la 
corresponsabilització de l’administració i la societat civil, el conjunt d’elements necessaris 
per promoure correctament la cultura. Per a aconseguir-ho, cal apostar per:



 Facilitar espais i infraestructures destinades a la producció cultural (sales d’assaig
musical, teatral, etc., tallers i escoles d’art).

 Promoure espais i infraestructures destinades a fer arribar a tot el municipi la
riquesa cultural (sales de concerts, auditoris, teatres, sales d’exposicions, centres
cívics...).

 Crear mitjans de difusió de la producció cultural, com revistes locals o comarcals,
ràdios, televisions, pagines web...

 Suport a les associacions d’artistes, escriptors, grups teatrals, musicals,operístics,
col·lectius de promoció de la cultura popular tradicional, etc. 

Propostes

✓ Promoure una cultura pròpia, integradora i de qualitat que fugi del

clientelisme, de manera que es prioritzin associacions i col·lectius locals.

✓ Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles,  apropant les

entitats als centres i facilitar material didàctic per tal de transmetre les tradicions i
els costums que ens són propis.

✓ Millorar el funcionament del Consell de Cultura i promoure l'Assemblea

d'Entitats Culturals com a òrgan de participació en les polítiques culturals del
municipi tot garantint-ne el bon funcionament i la participació de les entitats.

✓ Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, tant per la festa

major, com per a totes aquelles festes populars com Sant Joan, Cap d'Any,
Carnestoltes, on es prioritzi l’organització per part de comissions i entitats del
municipi amb ple suport de l'ajuntament en compte de la contractació d'empreses
privades per a dur-les a terme.

✓ Facilitar l'accés als equipaments culturals a les associacions de la nostra

ciutat, de manera que no hagin de pagar per utilitzar-los o es trobin amb traves
burocràtiques.

✓ Potenciar les activitats culturals al carrer obrir els espais a la cultura i als

actes  i facilitar l'accés de tota la població a aquests.

✓ Donar suport i acostar les festes i activitats culturals a tots els barris i

districtes, per enfortir les relacions i facilitar-ne la participació.

✓ Adequar i garantir les necessitats d’infraestructures i espais culturals,

doncs aquests han de resoldre necessitats, de manera que l'espai públic ha
d'estar a disposició de la ciutadania, de les entitats.

✓ Crear un pla d'equipaments culturals a mesura de les necessitats reals

de municipi.

✓ És hora de fugir de la cultura elitista i de les macro-infraestructures que

no donen resposta a les necessitats reals de les entitats del municipi.
> Garantir l'accés de tota la ciutadania a la cultura generada al municipi.
> Adequar al màxim les instal·lacions municipals per a que siguin polivalents
i que  compleixin totes les normatives d'ús establertes per les pròpies 



ordenances    municipals.

✓ Equilibrar la partida pressupostària de cultura a 33-33-33 (ajuntament-

entitats- OAM)

✓ Crear un veritable alberg d'entitats, que compleixi les funcions d'acord a

les necessitats  reals de les entitats santcugatenques.

✓ Impulsar un catàleg d'entitats i activitats per tal de difondre’l a la ciutadania.

✓ Fer un portal de cultura que aglutini tots els sectors que generen cultura al

municipi i que serveixi com a eina de promoció i coordinació.

✓ Promoure l'Assemblea d'Entitats Culturals i el Consell de Cultura com a

òrgans de participació.

✓ Crear un centre de recursos materials (projector, equip de so...) per a les

entitats locals.

✓ Derogació de la ordenança de civisme.

✓ Generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats fomentar el treball en

xarxa i les relacions de solidaritat entre les associacions.

✓ Donar suport obert a la col·lectivització , autogestió, iniciatives individuals i

col·lectives i a l’associacionisme sense anim de lucre i/o de plantejament
comunitari, i als equipaments i serveis públics no externalitzats, per a avançar cap
a una economia democràtica, social i solidària en detriment del pes i domini de les
indústries i de la mercantilització cultural.

✓ Garantir la construcció de la sala de concerts de gestió pública en

condicions i atenent a les propostes dels seus usuaris. 

✓ Impulsar obertament l'autoorganització social i l'associacionisme, mitjançant

l'alliberament d'espai urbà per aquestes activitats.

✓ Garantir formació individualitzada i per petits grups en el sistema educatiu

públic: música , creació plàstica , creació digital, creació videogràfica i sonora
,espectacle en viu i expressió corporal, ràdio i tenir possibilitats d'aprenentatge
des de les edats més primerenques. 

✓ La lluita contra l'especulació urbanística i d'habitatge i locals és la millor

mesura per a la disposició d'espais urbans per a la cultura.

✓ Gestionar uns pressupostos en cultura participatius amb els Consells de

Barri.

✓ Fer pedagogia sobre la convivència i l'ús de l'espai públic, per a què no

s'imposi la visió més restrictiva.

✓ Gestionar dels serveis públics culturals d'acord amb programes i projectes

culturals focalitzats en la participació ciutadana Implicar el teixit productiu cultural
garantint que les seves propostes entraran en les bases.

✓ Implicar la societat civil en la defensa de la cultura catalana.

✓ Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi



l’accés a les festes de tota la població.

✓ Adequar i garantir les necessitats d’infraestructures i espais culturals.

✓ Crear un aplicatiu on-line, per a les sol·licituds d'ocupació de Via Pública.

Evitant arbitrarietats en la disposició de l'espai públic.

✓ Modificar el reglament d'ús de  l'espai públic

✓ Eliminar el dipòsit per a  la sol·licitud de material per a entitats sense ànim

de lucre. 

✓ Prioritzar els dèficits principals i de més urgència dell pla d’equipaments

culturals a l’hora de fer-ne el desplegament. 

✓ 72Crear solucions transitòries per establir i concretar opcions alternatives als

equipaments previstos a llarg termini. 

8.3    Models integradors de polítiques
de defensa de la llengua i 
identitat nacional

 La llengua catalana és l’eina bàsica de cohesió social i l’instrument més important
per seguir aspirant a la construcció nacional d’un únic poble. Liderar intervencions de
normalització lingüística per part de l’administració local és la garantia per donar resposta
a les deficiències d’intervenció de la Generalitat de Catalunya. Cal un programa d’acció
ferm i ambiciós per tal de poder donar resposta als importants reptes d’acollida lingüística
i construcció nacional.

Propostes

✓  Realitzar campanyes estables i continuades de promoció de l’ús de la

llengua així com dels drets lingüístics.

✓  Fer de la llengua catalana la llengua normal, preferent i per defecte de

l'administració municipal.

✓  Implantar el requisit lingüístic per a tots els funcionaris que hagin de

mantenir relacions orals o escrites amb els administrats.

✓  Redactar pla plurianual de normalització lingüística municipal, desenvolupat

de manera coordinada per administracions i entitats que treballen aquest àmbit,
que seran, també, les que en faran el seguiment. 

✓ Introduir en els plans de formació del personal de l’ajuntament formació

sobre actituds lingüístiques i gestió del multilingüisme des del punt de vista de la
normalització del català, i també oferir-los  altres institucions de la ciutat.



✓  Exigir i verificar que tota comunicació oral i escrita dirigida al public per part

de les empreses concessionàries de serveis públics municipals sigui en llengua
catalana.

✓  Exigir a les entitats que rebin subvencions municipals, compromisos i

garanties de presència mínima de la llengua catalana als actes, cartells, webs i
altra documentació.

✓ Crear programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en

català.

✓ Foment de les aules d'aprenentatge de català, tant per part de

l'administració, i donar suport a aquelles entitats que voluntàriament les duen a
terme.

8.4    Suport al teixit associatiu
Des de la CUP-PC, treballem per dinamitzar el teixit associatiu i la promoció de

l’autoorganització ciutadana, ja que és una de les bases principals per a la construcció
d’una societat de persones lliures, responsables i solidàries. Creiem en una forta xarxa
social de caire popular, com a principal garantia d’una ciutat viva i participativa.

L’ajuntament ha de tenir una relació amb el teixit associatiu que signifiqui una
aposta seriosa per al desenvolupament de la política associativa del municipi ha de ser
una prioritat arribar a la gent no associada a partir dels projectes basats en necessitats
reals, així com fer possible una millor visualització de les activitats de les associacions.
Perquè tota aquesta tasca sigui efectiva cal la coordinació i participació conjunta del total
d’entitats del municipi. 

La creació d’una taula d’entitats és un espai que ha de facilitar la millora del teixit
associatiu en tots els aspectes, així com el foment d’un associacionisme que sorgeixi de
demandes reals i interessos comuns, per evitar que es generi del no res, sense tenir cap
sentit ni continuïtat.

Quant a la relació de l’ajuntament amb el teixit associatiu, ha de millorar en molts
aspectes. Cal tenir en compte que és necessari diferenciar els que tenen propostes amb
línies coherents i un projecte polític i social alliberador, del i per al municipi, dels que no.
Un cop fet això, s’han d’establir relacions directes i evitar el clientelisme.

La relació de l’ajuntament amb les entitats ha d’anar més enllà del fet econòmic, cal
una coordinació i un diàleg ric i seriós. L’ajuntament ha de crear polítiques de promoció
del teixit associatiu, oferir eines, fer veure les necessitats del municipi a les associacions i
pensar en les entitats que organitzen actes i, fins i tot, organitzar-los conjuntament.
L’ajuntament no ha de reconèixer el treball de les entitats amb premis i medalles, sinó en
el seu dia a dia i fer-les participar en les decisions municipals.

En definitiva, cal fomentar i aprofitar l’existència d’un teixit associatiu ric,
plural i participatiu. Aquest teixit, a més de treballar per complir els seus propis objectius
i les seves pròpies finalitats, ha de corresponsabilitzar-se de la vida pública del
municipi, amb una forta visió de col·lectivitat i de bé comú. L’Ajuntament ha de basar-
hi una relació directa. 



Propostes

✓ Promoure subvencions puntuals per a projectes concrets d’interès pel que

fa a la dinamització de la vida associativa del municipi. Les entitats no han de
condicionar les seves actuacions per les subvencions municipals, sinó que és
l’ajuntament que ha de subvencionar les propostes de les entitats, havent-les
valorat prèviament.

✓ Signar convenis, aquesta fórmula resulta més rendible en les entitats i

associacions, així es poden evitar els pagaments a llarg termini. Els convenis
poden referir-se a un pacte en aportació econòmica, a la cessió d’infraestructures,
a l’assistència tècnica pels serveis de l’ajuntament, etc. L’establiment d’aquests
convenis ha de prioritzar el treball voluntari, la solidaritat, la promoció de la cultura
popular, l’enfortiment del teixit associatiu i l’autoorganització. És important que des
de l’ajuntament es paguin els diners reals per la qualitat dels projectes de les
entitats i associacions, i que aquestes deixin de servir com a mà d’obra barata per
al seu profit. En qualsevol cas, ja sigui amb les subvencions o amb els convenis,
cal facilitar el tràmit i la burocràcia el màxim possible.

✓ Facilitar equipaments i ús de l’espai públic. En cas de necessitat

d’equipaments o d’ús de l’espai públic, s’ha de tendir a possibilitar-ne la cessió, tot
i que el muntatge, el desmuntatge, la neteja i la reparació, si cal, vagi a càrrec de
l’associació, per tal que hi hagi la corresponsabilitat necessària en qualsevol acord
entre les dues parts. Els equipaments i els espais públics disponibles s’han de
potenciar al màxim tot garantint unes entitats lliures i independents. 

Això vol dir entre altres coses:

✓ Modificar el reglament d'ocupació i d'usos de la via pública, per tal de

facilitar les activitats públiques a totes les entitats i de col·lectius que actualment
es veuen severament limitades.

✓ Eliminar l’obligatorietat del limitador de so (que comporta un

sobrecàrrrec econòmic de 600 euros per activitat)

✓ Eliminar els lloguers i dipòsits en la cessió d'espais a les entitats sense

ànim de lucre.

✓ Signar convenis de gestió d’instal·lacions municipals (piscines, camps

de futbol, pavellons, etc.). Els centres esportius i culturals del municipi que usen
una infraestructura poden establir un conveni de cessió amb l’ajuntament.
D’aquesta manera, se socialitza un espai públic, s’hi dóna activitat i els beneficis
del bar i la publicitat reverteixen en l’entitat. En aquest sentit, és important que per
aquestes adjudicacions s’obri un concurs amb un procés transparent, en el qual
puguin optar totes les entitats que ho vulguin. Cal potenciar aquesta
corresponsabilització en la gestió d’equipaments i programes municipals,
aconseguir que siguin les mateixes entitats les que en garanteixin el funcionament
en esdevenir protagonistes directes de la seva pròpia acció i evitar, d’aquesta
manera, que la gestió quedi en mans d’empreses privades.



9.  MEDI AMBIENT
      Cap a una nova política de gestió dels recursos 

9.1    Model energètic
El creixement econòmic associat al consum d'energia ha augmentat en els darrers

anys i, en conseqüència, han augmentat les emissions de CO2, la qual cosa fa que ningú
dubti de la necessitat d'aplicar mesures correctores al sistema energètic. Tenim una forta
dependència dels combustibles fòssils, el principal factor determinant de la demanda de
petroli és i serà el transport, que depèn en més d'un 90% del mateix petroli i els seus
derivats. Així doncs, el transport ha de ser un dels objectius d'actuació, perquè és el
principal consumidor de petroli i, per tant, la clau per a la reducció d'emissions a
l'atmosfera. 

Millorar la xarxa de transport públic, prioritzar les infraestructures del ferrocarril per
davant de la carretera, promoure el transport de mercaderies per ferrocarril, reduir les
necessitats de mobilitat amb polítiques territorials i urbanístiques, o bé, la utilització de
combustibles alternatius, són opcions per les quals cal apostar fermament. 

En l’àmbit del Principat, el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 (PEC)
estableix l'ús d'energies renovables com un dels seus objectius principals, així com la
recerca, el desenvolupament, la millora i la innovació d'aquestes tecnologies. Cal, des de
l'administració, donar suport a totes aquelles fonts d'energia netes i gravin l'ús de les fonts
amb més impacte.

Creiem necessari que la instauració de les energies renovables sigui concebuda
als centres de producció d'energia propers als centres de consum, en contra d'alguns
projectes que proposen macro-infraestructures que necessiten grans xarxes de distribució
posteriors, mitjançant les quals es perd un percentatge significatiu de l’electricitat produïda
(fins al 35%). Una bona opció per tal d'apropar els centres de producció i de consum és la
recuperació dels centres municipals de producció d'energia. 

També cal destacar que l’antiguitat d’algunes centrals (com les nuclears) i de les
xarxes de distribució, converteixen el model en insegur i socialment injust, ja que se
socialitzen els deutes i es privatitzen els beneficis. 

Així doncs, cal la implantació d’energies renovables, per tal de reduir el consum
d'energia primària a través de la utilització d'energies com la solar, la mini eòlica o la
biomassa, tenint en compte la integració en el territori dels elements estructurals de les
dues primeres (plaques solars i molins de vent).

Estalvi i eficiència energètica són part de la clau; per tant, reduir la demanda
d'electricitat, realitzar polítiques d'estalvi i eficiència, frenar l'expansió urbanística, aplicar
correctament el codi tècnic de l'edificació i el decret d'ecoeficiència, incorporar energies
renovables i sistemes de gestió de la demanda, i l’arquitectura bioclimàtica, entre d'altres,
són aspectes que han d'estar a l'ordre del dia. Cal, també, seguir amb la línia de
subvencions i ajuts per a la promoció de les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència,
simplificar-ne la tramitació i afavorir especialment les instal·lacions distribuïdes a petita
escala, gestionades directament per la ciutadania o l'ajuntament.

En definitiva, cal una aposta agosarada per contrarestar les tendències actuals.



Una aposta per la sostenibilitat que contempli les millors opcions des d'un punt de vista
tecnològic, ambiental, econòmic i social.

Propostes 

 Construir la planta de generació d'energia amb biomassa a Can Calopa.
L'energia que s’hi produeixi i d'altres provinents de fonts renovables s'han d'utilitzar
per dotar de recursos energètics les instal·lacions municipals.  
 Potenciar les auditories energètiques a l’abast de tothom. Oferir serveis
i auditories energètiques a preus baixos i reduïts i, si cal, de manera gratuïta en el
cas de persones amb ingressos baixos i d’entitats sense ànim de lucre. Detectar
els punts de la casa on hi ha més pèrdua d'energia i fer un estudi del cost
econòmic que comportaria millorar-ne l'aïllament i del temps en el què la inversió
s'amortitza. A més, cal informar de les mesures a adoptar per augmentar
l’eficiència en il·luminació, hàbits sostenibles de consum, optimització de calderes i
bombes de refrigeració, etc.
 Afavorir la creació de cooperatives energètiques que tirin endavant
projectes de producció d'energies renovables. La legislació vigent a l'estat espanyol
permet que qualsevol persona o entitat pugui esdevenir generadora d'energia a
partir de fonts d'energia renovables. A més a més, permet que l'energia generada
es pugui aportar a la xarxa i obliga l'empresa distribuïdora de la zona a comprar
l'energia produïda a un preu primat que fixa el govern de l’estat. Aquesta és una
opció de generació d’energia neta i verda, a través de la solidaritat i de proximitat al
territori.
 Eliminar els impostos municipals a l'energia que un mateix produeix
L'excedent de l'energia produïda, amb fonts renovables, ha d'anar a parar a la
ciutadania. En aquest sentit, amb els diners generats per la venda d'aquest
excedent, s'ha de dotar de recursos a serveis socials per combatre la pobresa
energètica.
 Oposició frontal al projecte de la MAT, en general, i del tram que passa
per Collserola, en particular. Aquesta gran infraestructura no respon a cap
necessitat del municipi ni del país. L'única finalitat és vendre energia produïda a
baix cost a altres països, perpetuant el model de producció i consum imperant.
 Elaborar un mapa local per al desenvolupament d'energies renovables.
Cal posar l'accent en la importància de les energies provinents de fonts renovables.
Cal elaborar mapes locals per al desenvolupament de l'energia mini eòlica en els
municipis, en col·laboració amb universitats, entitats i institucions locals i
supramunicipals.
 Fer un seguiment i actualització de l'ordenança d'energia solar tèrmica
perquè tots els  edificis del municipi on sigui tècnicament viable disposin de
sistemes de captació d’energia solar tèrmica.
 L'estalvi i l'eficiència energètica.
 Instal·lar xarxes elèctriques d'última generació (allà on sigui possible)

que permetin conèixer al detall i a través d'Internet, el consum dels abonats.

L'anàlisi d'aquesta informació permet els usuaris detectar en què estan gastant

més energia i trobar maneres de reduir-ne el consum. A més, aquest sistema

permet detectar de manera immediata les alteracions de corrent o les apagades, i

restablir la normalitat del servei més ràpidament.



 Fer un seguiment i control del pla d'enllumenat públic per comprovar que
les previsions d'estalvi (el 50%) es compleixen i veure si es poden millorar.
 Assessorar i conscienciar de la importància en la reducció de les
emissions per part d'indústries i comerços , tot implementant millores en
il·luminació i consum energètic. El sectors comercial i industrial suposen un elevat
percentatge d'emissions en molts municipis i, en termes globals, aquests dos
sectors generen la meitat de gasos d'efecte hivernacle.
 Promoure campanyes municipals de sensibilització/conscienciació
ciutadana per tal de consolidar unes bones pràctiques energètiques i mostrar
l’efecte directe que tenen aquestes mesures d’estalvi en l’economia familiar i
municipal.
 Informar la població dels ajuts i descomptes per a l’adquisició i
instal·lació d’elements i equipaments d’estalvi energètic .
 Crear l'Agència Local de l'Energia, un òrgan de control i assessorament
que vetlli perquè l'ajuntament implementi correctament mesures eficients d'estalvi
energètic.
 Establir convenis amb l'Escola d'Arquitectura per tal d'iniciar projectes
pilot en restauració, construcció eficient bioclimàtica i amb materials ecològics.
 Incrementar del 50% en l'impost de circulació per a vehicles de
combustió excessiva, que emeten més de 120g de CO2 per quilòmetre
recorregut.
 Aplicar sistemes d'ecoeficiència en tots els mitjans de transport
públics , així com tots els vehicles municipals.

9.2   Gestió de l'Aigua
 La gestió de l’aigua ha esdevingut en els últims temps un debat clau, sobretot en el
nostre territori nacional, amb una climatologia i un règim de pluges de caire torrencial amb
llargs períodes de sequedat.
 
 En aquest sentit, s’ha difós un nou corrent de pensament conegut com a «nova
cultura de l’aigua». Segons aquest corrent, l’aigua, pel fet de ser un bé imprescindible per
a la vida, s’ha de distribuir equitativament entre tots els éssers vius. 

 L’eix principal d’aquesta concepció és que es deixa de considerar l’aigua únicament
com un recurs i es comença a parlar-ne com l’element bàsic dels ecosistemes hídrics i
com a part fonamental per a la bona preservació de la qualitat ambiental, que a la vegada
garanteix la preservació de l’aigua com a recurs.
 
  La Directiva Marc de l’Aigua

 En l’àmbit europeu, aquest nou corrent de pensament es materialitza en la
Directiva Marc de l’Aigua (2000). Aquesta normativa europea dóna un marc d’actuació
comú sobre la gestió de l’aigua en tots els estats membres de la Unió Europea.

 El factor diferencial d’aquesta nova directiva respecte de les polítiques ambientals
tractades fins ara és l’alt grau d’exigència dels objectius ambientals, que tracten
d’aconseguir una millora integral en tots i cadascun dels aspectes que condicionen la
qualitat d’un ecosistema, fins a valors propers a les seves condicions naturals de
referència, és a dir, sense alteracions antròpiques.



 La Directiva proposa la regulació de l’ús de l’aigua i dels espais associats a partir
de la capacitat que aquests tenen de suportar tipus diferents de pressions i impactes.
D’aquesta manera, es pretén promoure i garantir l’explotació i l’ús del medi de manera
responsable, racional i sostenible. 

 Principis d’actuació sobre l’aigua:

Masses d’aigua: principi de no-deteriorament i assoliment del bon estat integral de les
masses d'aigua superficials i subterrànies.
Gestió: principi de l'enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs.
Recuperació de costos: principi de plena recuperació i internalització de costos dels
serveis relacionats amb l'aigua i l'ús dels espais aquàtics.
Participació: principi de participació pública i transparència en les polítiques de l'aigua.

Propostes 

 Quan s'acabi la concessió a l'empresa que està gestionant el servei d'aigua
no la traurem a concurs. D'aquesta manera la gestió de l'aigua passarà a ser
pública. Mentrestant, des de la CUP-PC, vetllarem per:
◦ Analitzar la transparència de dades i la seva publicació, actualitzada i
entenedora.
◦ Assegurar el bon estat de les instal·lacions de les infraestructures
d’abastament.
◦ Participar en els processos públics duts a terme en compliment de la
normativa de la Directiva Marc Europea 
◦ Potenciar la formació en matèria d’aigües dins del que coneixem com la
«nova cultura de l’aigua».
 Promoure la recuperació d’espais naturals amb alt nivell d’impacte i
fomentar la creació d’espais de lleure que permetin gaudir de la natura amb
moderació i sense malmetre-la.
 Fomentar mesures de minimització de consums.
 La majoria de les propostes han de girar al voltant del fet d’intentar impulsar
mesures que facin que Sant Cugat deixi de ser el municipi de Catalunya que
més aigua consumeix.
 Apostar per un model de jardí mediterrani i substituir dels espais públics
tota aquella vegetació que requereixi un rec excessiu.
 Fomentar els projectes pilot per convertir piscines municipals i en
piscines verdes. Donada l'elevada quantitat de piscines privades al municipi, s'ha
d'apostar per educar en la preservació natural de l’aigua.
 Reduir el consum d'aigua de xarxa, apostant per la reutilització i la millora
en l'aprofitament sostenible de les aigües freàtiques i pluvials.
 Procurar i assegurar que tots els edificis i habitatges públics reuneixin
tots els equipaments necessaris que permetin aprofitar, reciclar i reutilitzar
les aigües pluvials i aigües grises.
 Revisar l’Ordenança Municipal per a l'Estalvi d'Aigua per tal que
incorpori la implantació de sistemes d'utilització d'aigües grises a les llars, i reguli el
tipus d'enjardinat que es fa a les propietats privades amb criteris de xerojardineria.
 Recuperar i millorar els tradicionals sistemes d'extracció i
emmagatzematge d'aigües pluvials i freàtiques per al seu ús (pous, mines,
basses, dipòsits, etc.).
 Revisar els cànons dels rebuts de l'aigua augmentant les
penalitzacions al consum excessiu.



 Despermeabilitzar parts del sòl urbà per aprofitar l'aigua de la pluja i que
aquesta no es perdi.

9.3   Gestió de residus
Els municipis acabem gestionant els residus que fem com a consumidors d'un

procés productiu que és lineal (del recurs natural a l'abocador), en lloc dels processos
naturals que són circulars i en què tot es recicla. El 2009, a Catalunya, el nivell de
recollida selectiva era del 34,20%, xifra molt baixa si tenim en compte que els materials
que conté la brossa són fàcilment reciclables en un 80%. Una de les grans dificultats és la
barreja dels materials reciclables als contenidors de rebuig, cosa que en dificulta molt la
gestió, com ja s'ha demostrat amb el fracàs del model d'ecoparcs, que continuen
necessitant abocadors i incineradores per desfer-se de la brossa barrejada.

Com que no s'estan acomplint els nivells de recollida selectiva, els abocadors
s'estan col·lapsant i els lobbies incineradors aprofiten aquesta situació per presentar la
incineració com a alternativa.

Tanmateix, hi ha una altra alternativa: l'estratègia de residu zero, que ja fa anys
que mostra l’opció de convertir els residus en recursos. No cal, doncs, invertir en noves
incineradores ni en nous ineficients ecoparcs sinó en residu zero.

A més d'evitar els problemes relacionats amb els impactes ambientals i socials de
la gestió de residus, aquesta nova estratègia genera molts més llocs de treball que la
gestió de residus convencional i és tant o més viable econòmicament que les alternatives
de gestió final (abocadors convencionals, i incineració).

Per garantir la robustesa d’aquesta estratègia i per generar benefici públic en lloc
de privat, cal articular-ne el desenvolupament en el marc d'un procés participatiu, decisori i
de transparència, i executar els serveis públics a través d'entitats públiques i no pas del
sector privat. 

Propostes

✓ Apostar fermament pel residu zero.

✓ Implantar el sistema de  recollida porta a porta. La forma més ràpida i

efectiva d'incrementar els resultats quantitatius i qualitatius és la recollida selectiva.
D’aquesta manera es passa d'obtenir una mitjana del 30% de recollida selectiva a
una mitjana d'un 70%, essent habituals nivells del 80%. Actualment, el porta a porta
està implantat en uns 100 municipis del Països Catalans i dóna cobertura a uns
300.000 habitants. La majoria dels municipis són petits i mitjans però està
demostrat que és possible implantar-ho a grans ciutats ja que, per exemple, a Itàlia
podem trobar-ne exemples a ciutats com Torino (909.000 hab.) i Roma (2.740.000
hab.), on s’està implantant progressivament en alguns dels seus barris. En l’àmbit
ambiental es recupera molt més material, cosa que disminueix la necessitat de
matèries primeres i l'impacte relacionat amb la seva producció. La clau de l’èxit de
les recollides porta a porta és la retirada del carrer dels contenidors de brossa
barrejada (per on s'escapen habitualment els materials reciclables, que dificulten la



gestió). Un altre element essencial en la implantació de les recollides porta a porta
és la definició del calendari i dels serveis a través de processos participatius en què
els participants puguin adaptar el servei a les necessitats de cada col·lectiu sota el
principi de corresponsabilitat.

✓ Reconèixer els ciutadans que reciclin més, incorporant una part variable

sobre la taxa de recollida de brossa. Aquesta s'aniria implementant en base a la
implantació de la recollida porta a porta.

✓ Engegar una Auditoria i un Pla d'Acció de Residus a totes les

dependències municipals (escoles, mercats, centres cívics, etc.) i a mitjà termini
fer-lo extensiu a totes les organitzacions i contractistes de l'administració.

✓ Fomentar els mercats de segona mà i d'intercanvi i potenciar els que ja

existeixen (com el que fa l'Ateneu).

✓ Assumir un paper actiu en la prevenció de residus , particularment en les

mesures que evitin els abocaments incontrolats a la Serra de Collserola.

✓ Premiar els comerços que tinguin productes que generin “pocs”

residus. Això es pot fer a partir de bonificacions sobre la taxa de residus municipal.

✓ Replantejar-se a fons el funcionament i eficàcia de les deixalleries

municipals (podria ser molt interessant que els donem un valor afegit, i que puguin
esdevenir, per exemple, mercats de segona mà).

✓ Unir esforços a nivell municipal a l’hora d’intentar influir en les

empreses que generin més residus. Així com intentar promocionar que es
dediquen a provar d’encaixar allò que uns generen i no fan servir i d’altres
necessiten.

✓ Cada municipi ha de ser capaç de gestionar els seus propis residus ,

fer mini abocadors o mini deixalleries de barri.

✓ Municipalitzar el servei de recollida i reciclatge d'escombraries. 

✓ Sensibilitzar sobre la importància de les “4 R”: Reduir, Reutilitzar, Reciclar

i Recuperar.

✓ Dotar el municipi d'una planta de compostatge pel tractament de la brossa

orgànica.

✓ Tractar els residus urbans perquè siguin fonts d'energia aprofitables per

els edificis municipals.

9.4    Els espais lliures i la protecció 
de l'entorn

El model de creixement que volem ha de ser respectuós amb el medi ambient, el
territori i la qualitat de vida de la majoria de la població.  El nostre poble té el privilegi de



trobar-se a la falda de Collserola, i per aquest motiu tenim una responsabilitat enorme.

Els Països Catalans són un territori amb una gran diversitat d’ambients i de
paisatges, resultat de seculars processos d’humanització, condicionats per les
circumstàncies que en cada cas aporta una matriu biofísica d’enorme riquesa. Cal
considerar la preservació d’aquesta diversitat com un element indispensable per a la
qualitat de vida de les persones i el seu progrés humà.

El desenvolupament econòmic i social no ha de comportar ineludiblement una
degradació i una pèrdua de la diversitat del territori; no obstant això, cal que en la gestió i
l’ordenació del nostre territori, prevalguin els principis de preservació i millora del
funcionament ecològic de la matriu territorial entesa com un conjunt.

El nivell d’humanització del territori ens ha de fer variar el tradicional concepte de
la dualitat camp-ciutat, que ens ha portat a considerar els espais naturals i lliures com un
reducte aïllat i residual de l’espai urbà. El planejament territorial ha de considerar el
territori com un conjunt, des dels espais urbans i periurbans, fins als espais naturals
protegits, passant pels mosaics agroforestals, cadascun amb diferents graus
d’humanització, amb una regulació dels límits i una assignació dels diferents usos, en
relació a les característiques del medi.

Cal superar el plantejament que ens mostra el sòl no urbanitzable i els espais
lliures com un simple suport de la urbanització i de les infraestructures, perquè cal dotar
aquests espais del caràcter propi que posseeixen, a fi de configurar un planejament
territorial sostenible i equilibrat.

S’ha de planificar proactivament el sistema d’espais lliures i, per tant, se li ha
d’assignar valor com a base del planejament. Ara bé, no pot ser considerat com a
quelcom homogeni perquè no tot té el mateix valor ni compleix les mateixes funcions
territorials.

Aquest planejament, ja sigui des del vessant territorial o municipal, ha de configurar
el sistema d’espais lliures que quedi fora dels processos d’urbanització i d’implantació
d’activitats intensives, bé pel seu valor intrínsec (biodiversitat, fertilitat del sòl, etc.), per les
funcions i recursos que garanteix (recàrrega d’aqüífers, protecció de riscos naturals, etc.)
o bé per la localització territorial que els fa inadequats per al desenvolupament urbanístic.

La protecció i gestió dels espais agraris facilitarà que esdevinguin espais
essencials d’interacció positiva amb la resta dels usos del territori, i permetrà configurar
parcs periurbans, o anelles verdes, que ajudin a millorar la qualitat de vida de les
persones. 

Propostes

✓ Introduir el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament

dels espais lliures urbans. Per fer-ho, cal que en la gestió i ordenació del nostre
territori, prevalguin els principis de preservació i millora del funcionament ecològic
de la matriu territorial entesa com un conjunt.

 Permeabilitzar i desfragmentar el territori. És important mantenir la
permeabilitat ecològica del territori, evitar la formació de barreres i prevenir els



processos de fragmentació de la matriu territorial.

 Definir i legislar els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant
plans especials que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació,
gestió i intervenció. 

 Garantir la conservació, en xarxes d’espais lliures i espais protegits,  de
mostres suficients i ecològicament viables de la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i
espècies, i dels àmbits de connexió necessaris per a la dispersió de les espècies.

 Cercar noves fórmules de cooperació municipal i formular plans
urbanístics en l’àmbit supramunicipal com aquells que afecten al Corredor Verd del
Vallès o la riera de Sant Cugat.

 Promoure un nou marc de protecció integral del parc natural de
Collserola, exercint una clara voluntat política per protegir-lo efectivament; això vol
dir, també, no reconvertir terreny protegit en espai per equipament,  desenvolupa
un Pla especial de protecció, així com revisar el Pla General Metropolità (PGM) i el
Pla Territorial, tenint en compte els connectors biològics de la serra.

 Tornar a aprovar el Pla Especial de Protecció i Millora de la Torre Negra
(actualment derogat,) ampliant els seus límits fins el Turó d'en Lluc i Can Vasconcel
i incorporant el Torrent de Llaceres; i iniciar el mateix procés pel sector de la Serra
de Galliners.

 Assumir el Parc Agrícola del Vallès i l'Anella Forestal del Vallès com a
marcs territorials que orientin la gestió dels espais lliures.

 Gestionar activament i de manera eficient aquests espais: plans de
Gestió Agrícola, Ramadera i Forestal.

 Inventariar tots els espais lliures potencialment aptes per al
desenvolupament de l'agricultura ecològica (protegits o no, també els inclosos
en àrees verdes). Impulsar i mediar en la cessió d'aquestes terres per al seu ús.

 Fer efectiu el Pla de Gestió de Rieres , seguint el model de gestió
participativa de la riera de Vallvidrera.

 Definir una política forestal que garanteixi la funcionalitat ecològica dels
boscos i impulsi el seu aprofitament sostenible.

 Impulsar la recuperació de l'agricultura local i que es gestionin els
espais lliures de Sant Cugat, com Torre Negra, mitjançant la seva explotació
agrícola i ramadera ecològica. Alhora, crear un llistat de terres lliures que es posin
al servei de projectes de recuperació de l’agricultura sostenible. 

 Entrar en contacte amb pastors que estiguin disposats a portar els seus
ramats d’ovelles pels límits de la ciutat, fet que aportaria molts beneficis a l’hora
de tractar les terres de manera natural i asseguraria una neteja continua i
sostenible; és una mesura molt més rendible a nivell econòmic. 

 Ens oposem a la creació de la Ronda Sud, Túnel Central i al possible túnel
d'Horta, al nostre municipi, i a l'agressió comarcal que representa el 4rt cinturó. 

 Assumir des de l'ajuntament un compromís mediambiental amb indicadors
mesurables i un objectiu a anys vista que guiï l'acció municipal en aquest àmbit. 

 Crear estacions de bioindicadors per tenir informació veraç i actualitzada
de la biodiversitat en diferents parts del municipi.

 Fer un banc de recursos d'activitats de sensibilització de l'entorn (sobre
el nostre entorn directe) per escoles i entitats d'educació en el lleure. D'aquesta



manera es donen eines concretes per a treballar la cultura mediambiental.

 Crear, en un dels espais verds de la ciutat, un jardí públic amb plantes
autòctones. Amb aquesta iniciativa es tindria un espai educatiu que permetria a la
ciutadania conèixer i veure de primera mà la flora i fauna autòctona de la zona.

 Incloure la cultura alimentària en el currículum escolar. Promoure
xerrades i tallers sobre alimentació agroecològica. Donar valor al que mengem i al
treball de la terra. Adequar la cuina a les tradicions alimentàries.

 Promoure la reconversió dels menjadors escolars i de la resta dels
centres públics de primària en menjadors de cuina ecològica i de proximitat,
amb la compra de productes a la pagesia local i cuinats als centres.

 Potenciar la venda directa i el mercat de proximitat.

 Vetllar per evitar el malbaratament d'aliments, promovent el consum
responsable en general i d'aliments en particular.

 Gestionar activament i de manera eficient aquests espais: plans de
Gestió Agrícola, Ramadera i Forestal.

 Inventariar tots els espais lliures potencialment aptes per al
desenvolupament de l'agricultura ecològica (protegits o no, també els inclosos
en àrees verdes). Impulsar i mediar la cessió d'aquestes terres per al seu ús.

 Fer efectiu el Pla de Gestió de Rieres, seguint el model de gestió
participativa de la riera de Vallvidrera.

 Definir una política forestal que garanteixi la funcionalitat ecològica
dels boscos i impulsi el seu aprofitament sostenible.

 Impulsar la recuperació de l'agricultura local i que es gestionin els
espai lliures  de sant Cugat, com Torre Negra i Can Montmany, mitjançant la
seva explotació agrícola i ramadera ecològica. Alhora, crear un llistat de terres
lliures que es posin al servei de projectes de recuperació de l’agricultura sostenible.

 Implantar una mesura que ja s'ha dut a terme a Valldoreix: la de mirar la
viabilitat d’entrar en contacte amb pastors que estiguin disposat a portar els seus
ramats d’ovelles pels límits de la ciutat, fet que aportaria molts beneficis a l’hora
de tractar les terres de manera natural i asseguraria una neteja continua i
sostenible; és una mesura molt més rendible a nivell econòmic. 

En el darrer any, des de la CUP-PC, hem estat mantenint xerrades i canvis
d’impressió amb força entitats i col·lectius de Sant Cugat, per tal de conèixer les
necessitats i mancances a nivell municipal. Arran de converses amb grups de sensibilitat
animalista, des de la CUP-PC, hem considerat fonamental incloure al nostre programa
e l s s e g ü e n t s p u n t s :

✓  Oposició frontal al sacrifici d’animals. En aquests moments algunes veus

del govern de la Generalitat de Catalunya estan plantejant canviar la llei de
protecció dels animals per tornar a permetre el sacrifici d’animals abandonats. Ens
hi oposem amb tota la contundència i no permetrem aquesta pràctica al nostre
munic ip i .

✓ No a l'autorització d’espectacles on hi hagi maltractament animal.  En



aquest sentit, l’any 2005 Sant Cugat es va declarar ciutat antitaurina i amiga dels

animals. Es vetllarà, doncs, per l’aplicació estricta d’aquest compromís i per evitar

que a la ciutat s’exhibeixin, per exemple, actuacions de circ amb animals.

✓  Control de colònies de gats (esterilitzant, vacunant i desparasitant).

✓ Donar suport a les entitats protectores d’animals, mitjançant convenis,

ajuts, etc. que s’encarreguen del seu control.

✓ Fer efectiu l’accés d’animals de companyia als transports públics urbans,

amb les condicions sanitàries necessàries i de seguretat pertinents.

✓ Campanyes institucionals de sensibilització i conscienciació sobre el

respecte als animals, que impliqui el no abandonament, la tinença responsable,
els avantatges de l’esterilització, la importància de la identificació i el foment de
l’adopció.

✓ Construcció d’un refugi d’animals. No és acceptable que una ciutat de

gairebé 90.000 habitants com Sant Cugat no disposi d’aquest servei municipal,
que ha de servir per acollir els animals sense llar i per promoure l’adopció. Tot i
que l’ajuntament ha aprovat la construcció d’aquest equipament encara no hi ha
data d’inici ni pressupost assignat. 

✓ Garantir un accés segur dels animals al transport públic urbà.

✓ Permetre l’entrada d’animals a tots els pisos de PROMUSA.

✓ Promoure l’adopció abans que la compra d’animals .

✓ Crear un espai a la web de l’Ajuntament amb informació d’interès sobre els

drets dels animals.



10. CAP A LA RUPTURA 
DEMOCRÀTICA: INDEPENDÈNCIA
PER CANVIAR-HO TOT I LA 
INDEPENDÈNCIA 

El municipi és l’espai on es desenvolupen les relacions veinals, culturals, associatives i,
sovint, laborals d’on emergeixen una plural i multiforme varietat d’organitzacions,
candidatures municipalistes, grups, associacions i col・ lectius que actuen i incideixen dia
a dia en els diferents àmbits de la realitat.
Per això, i degut al seu paper fonamental com espai d’autoorganització i politització
popular, considerem que el municipi conforma l’àmbit de partida des d’on els subjectes
socials han impulsat fins ara i han de continuar impulsant el procés cap a la
independència i la transformació social.
Tenim en la història molts exemples on els municipis han jugat un paper clau en l’activació
des de la base de processos constituents. Foren els ajuntaments els que a l’Estat
espanyol proclamaren, el 14 d’abril de 1931, la II Republica. O foren tambe els municipis
els que, el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, iniciaren l’onada de centenars de
consultes municipals que va obrir l’actual proces independentista a la Comunitat
Autonoma de Catalunya . En aquest sentit, la CUP-PC considera els municipis 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;

3.L’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu, transformador i

per l'emancipació social, de gènere i medi ambiental.

1 0 .1 . LA CONSTRUCCIÓ 
NACIONAL COM A 
INSTRUMENT PER A LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Els elements que conformen una nació són l’existència d’una col·lectivitat humana
que tingui referències comunes en les que s’autoreconeix com poden ser una llengua, una
cultura i a una pròpia tradició històrica, desenvolupades en un territori geogràficament
detectable o en altres àmbits i l'existència d’un poble que, tot i la seva pluralitat interna,



s’autoidentifiqui com a tal: el que des d’un posicionament estrictament polític es coneix
com la voluntat de ser.

L’avenç en un procés de construcció nacional de caire polític que superi la
dimensió estrictament cultural, requereix de la interrelació de tres elements:

 La normalització de la llengua catalana en totes les parts del país com

a factor que contribueix a l’elaboració per part dels ciutadans d’un imaginari
territorial comú.

 La recuperació, difusió i apropiació popular de la memòria i la cultura.

 La conformació en l’àmbit institucional i popular d’estructures

organitzatives comunes dels Països Catalans, com l’Assemblea de regidors
i regidores dels Països Catalans o la Xarxa municipalista dels Països
Catalans, des d’on posar en marxa polítiques municipals cooperatives i de
solidaritat entre els diferents municipis en els àmbits social, econòmic i
cultural i iniciatives socials que vagin en la direcció de construir alternatives
concretes i de futur al capitalisme en molts àmbits diferents.

L’expansió i consolidació interdependent i interrelacionada d’aquests tres elements
permet l’enfortiment d’un subjecte social que es sent hereu, transmissor i actor d’una
determinada manera d’autoidentificar-se i d’identificar la societat que xoca i problematitza
frontalment amb qualsevol projecte antisocial i/o espanyolista que pretengui imposar-se i
mantenir-se en el poder.

La construcció nacional es converteix, en aquest sentit, en un proces conflictiu amb
el Poder, amb les seves fronteres i amb l’estatus quo, assentant les bases de la
transformació social. I en aquest sentit la proposta de la CUP passa per incidir en la
necessitat la nació com a entitat política comuna de tots els habitants dels nostres països,
partint de la defensa de la llengua i del reconeixement de la història però posant l’accent
en l’acció política present, sobretot en la voluntat de construcció col・ lectiva.
ris.

Propostes

 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 de solidaritat entre els diferents municipis
en els àmbits social, econòmic i cultural.

 Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit popular d’estructures
organitzatives comunes dels Països Catalans, com 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.

 Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals,
econòmiques i educatives entre els diferents municipis, comarques, països,
entitats i organitzacions dels Països Catalans trencant les fronteres politico-



administratives com les províncies o la frontera franco-espanyola, i impulsant la
construcció d’un marc territorial comú.

10.2. El camí i l'objectiu de la
independència: la ruptura
d e m o c r à t i c a i e l n u c l i
essencial de dignitat

La CUP considera que el procés d’alliberament nacional només té sentit si s’entén i
s’aprofita com una oportunitat per redefinir d’arrel i a favor de les classes populars el
sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals vigent.

La CUP-PC aposta per un tercer camí que es construeix al voltant de les
persones i la seva dignitat. Es tracta d’un model que parteix dels següents fonaments:

Per una banda, creiem fermament que totes les nacions tenen el dret
d’autodeterminar-se i el dret a existir com a tal en igualtat de condicions dins del context
internacional i, conseqüentment, a constituir-se en estat. A més a més, es dóna la
circumstància en l’actual conjuntura, l’única alternativa per fer front a la situació
d’emergència social i a la crisi actual, passa pel reconeixement urgent d’un “nucli
essencial de dignitat” per a totes les persones i col ・ lectius que els asseguri treball;
habitatge; sanitat i educació pública, gratuïta i de qualitat; serveis bàsics; seguretat social;
redistribució de la riquesa; participació política; propietat i gestió pública dels serveis i
sectors estratègics, etc.;

I per altra banda, considera que en un moment on ni les institucions ni el Dret
vigent no permeten cobrir els drets de vida digna de la majoria, la ruptura
democràtica amb l’Estat mitjançant un fort procés de mobilització i organització de
les classes populars i la classe treballadora particular que desbordi els poders
dominants i els seus actors i porti cap l’obertura d’un proces constituent
participatiu que obri una crisi política i un debilitament amb els poders del capital,
el patriarcat i l'estat per canviar d’arrel el sistema, es l’única via per a fer efectiu el
nucli essencial de dignitat de totes i tots.

Convençuts que aquest tercer camí és l'únic que ens pot portar cap a majors nivells
de benestar individual i col·lectiu, la CUP-PC des dels municipis, tenim les següents

PROPOSTES:

✓ Donar suport a totes les iniciatives ciutadanes(assemblees, consells
ciutadans, entitats locals, plataformes i organitzacions, etc.), amb l’objectiu de
desplaçar el centre i protagonisme del procés d’alliberament des de les institucions
cap a la societat civil.



10.3. L’ACTIVACIÓ D’UN PROCÉS
C O N S T I T U E N T P E R A
CANVIAR-HO TOT

La CUP-PC aposta per l’obertura d’un Proces Constituent com instrument de
transició, de participació i control popular i de construcció d’un nou Estat independent on
es facin plenament efectius els principis democràtic i de justícia social.

Un procés constituent és una acumulació de forces conscient que aspira a destituir
les velles institucions per construir un nou sistema polític, econòmic, social i cultural al
servei dels interessos de la majoria social. Tradicionalment s’han diferenciat dues formes
històriques d’exercir del Poder Constituent:

Una que deriva de la tradició americana i que partint d’una separació radical entre
Poder constituent sobirà (el poble) i poder constituït no sobirà (el parlament), requereix
inevitablement la participació directa de la ciutadania en el procés.

La CUP-PC aposta per un procés constituent profundament participatiu com a l’únic
que pot garantir que el nou text constitucional estableixi un reconeixement de drets, un
disseny de les estructures d’Estat i un model econòmic i productiu al servei de les classes
populars, dels col・ lectius socials desafavorits i respectuós amb el territori i l’entorn.

Ara bé, la participació directa dels ciutadans no pot limitar-se a la mera ratificació
popular mitjançant referèndum d’un text redactat des del Parlament.

La participació dels ciutadans en el procés no pot entendre's com un simple
instrument de perfeccionament d’un acte que, sense la intervenció del poble, no existiria
com a acte jurídic. La participació popular no pot concebre’s com un annex que
s’incorpora a una realitat institucional superior per reafirmar la voluntat d’aquesta última,
resolent la contradicció representació-participació mitjanant la integració o subsumpció de
la voluntat del poble en la voluntat institucional. Aquesta és una via que implica una gran
precarietat i simplicitat dels mecanismes participatius i que no permet superar l’àmbit de la
democràcia representativa que és, per naturalesa, l’àmbit que articula la producció-
reproducció de l’estatus quo.

Un procés Constituent democràtic requereix la conformació d’una Assemblea
Constituent plenipotenciària, que tingui la seva legitimitat no en la legalitat constitucional
com el Parlament, sinó en ser expressió directa de la voluntat popular, i en el
funcionament de la qual, tant en el procés de recollida de propostes, de discussió i
d'elaboració de la nova Constitució, s’hi garanteixin formes directes de participació de les
classes populars, moviments socials i organitzacions de la societat civil. El text aprovat
per l’Assemblea Constituent haurà de sotmetre’s a ratificació popular mitjançant
referèndum.

Amb l’objectiu de contribuir des dels ajuntaments a l‘activació d'un procés
constituent democràtic que permeti a la societat catalana decidir sobre tot allò que l’afecta,
sense límits de cap tipus, la CUP-PC fem les següents:



PROPOSTES

 Fomentar la mobilització de les lluites com la millor base per a garantir un
procés constituent que no sigui un nou frau com el del 1978.
 Propiciar un posicionament públic clar dels ajuntaments a favor de l’obertura
d’un procés constituent que impliqui la convocatòria d’una Assemblea Constituent
amb una forta presència i participació de les classes populars.
 Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir la celebració
del referèndum constitucional i la implementació de la fase transitòria de
construcció del nou Estat independent.




