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Editorial

A BLANES CONSTRUÏM EL CAMÍ                            
CAP A LA  INDEPENDÈNCIA I LA   JUSTÍCIA SOCIAL

L’agenda política dels propers mesos ve marcada, a nivell institucional, 
per dues dates: les eleccions municipals del 24 de maig i les del Parlament 
de Catalunya del 27 de setembre. 

Els comicis del 24 de maig seran els primers després del 9N, l’acte de de-
sobediència popular on més de dos milions de catalans i catalanes van 
desafiar democràticament l’autoritarisme de l’estat espanyol votant mas-
sivament a favor de la independència de Catalunya. Així, el proper 24 de 
maig decidirem quelcom més que els alcaldes i regidors de les nostres 
viles i ciutats. El 24M els catalans i catalanes tenim l’oportunitat de seguir 
mantenint el pols democràtic amb l’estat, ja que votarem també si volem  
seguir sent súbdits d’un estat que perpetua un sistema social i econòmic 
injust. El 24 de maig tenim un enorme repte, i una gran oportunitat. El po-
ble català encare  un plebiscit múltiple, en clau d’alliberament nacional, 
per consolidar el camí cap a la independència, i també en clau democràti-
ca i social, on hem de posar les bases per al procés de ruptura amb la mo-
narquia espanyola i aquest model socioeconòmic injust i profundament 
desigual. Guanyem la independència i dotem-nos de plena sobirania, po-
sant en marxa un procés constituent de base popular, on hi participin tots 
els sectors socials, per superar l’actual marc injust i les polítiques d’invo-
lució social i democràtica lligades a les estructures caduques de l’estat 
espanyol. Un procés per avançar decididament cap a una nova legalitat, 
basada en la igualtat i la justícia social. I  per això serà més necessari que 
mai mantenir i incrementar la pressió popular al carrer i dotar-nos d’uns 
Ajuntaments que esdevinguin garants d’aquest camí cap a la ruptura. Cal-
drà ser forts en tots els fronts: al carrer i a les institucions.
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Finalment, la ciutadania de Blanes i de Lloret es comença a mobilitzar 
per mostrar el seu rebuig a l’allargament de la C-32, l’autopista que 

actualment acaba a la rotonda de Sant Daniel, fins a Lloret de Mar. 

Els especuladors partidaris d’aquesta construcció colossal diuen que 
donaria solució als problemes de trànsit entre Blanes i Lloret i que, a més a 
més, seria de circulació gratuïta. Però el que no ens expliquen és que el traçat 
suposaria la destrucció de paratges naturals de gran interès mediambiental 
i cultural, com El Vilar o Les Alegries, o que la “gratuïtat” de l’autopista 
implicaria la prolongació de la concessió de peatges ja amortitzats. Una 
dada: la C-32 ha estat amortitzada 19 vegades, és a dir, Abertis (Florentino 
Pérez, La Caixa...) ha rebut 19 vegades a través dels peatges els diners que 
es va gastar en la seva construcció.

Però és que a més a més, i diguin el que diguin, aquesta autopista  respon 
a un model de turisme centralista i d’especulació que no és el que volem a 
casa nostra. Cal una solució integral als problemes de circulació a la zona de 
Palafolls, Tordera, Malgrat, Lloret i Blanes, cal ampliar la carretera actual, cal 
potenciar el transport públic i cal un model de turisme sostenible que no es 
carregui el nostre territori

Perquè estimem la terra, protegim el territori i cridem ben fort 
NO A LA C-32!
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NO VOLEM PAGAR 19 VEGADES!

NO A LA C-32!



La democràcia participativa i directa no és una utopia. Sols  cal  voluntat i 
valentia política per superar el règim de partits que ens han governat amb 

una manera de fer política adreçada més als interessos dels propis partits i a la 
consolidació i manteniment de càrrecs, cadires i capacitats d’influència que no 
pas a l’apoderament per part de la ciutadania.

5

CAP A LA DEMOCRÀCIA DIRECTA I UN PRESSUPOST PARTICIPATIU

Cal posar com a prioritat la 
política de proximitat  amb les 
associacions i els ciutadans per 
tal d’afrontar amb garanties i 
contundència les problemàtiques 
socials. En aquest sentit, la 
transparència, la informació i 
prendre el pols constantment 
al carrer,  amb taules veïnals i/o 
sectorials per afrontar els temes 
d’interès ciutadà, han de ser 
una prioritat. Per assolir aquests 
objectius i fer el poble partícip 
del dia a dia de la política local 
i dels afers públics cal engegar 
eines que superin les limitacions 
de la democràcia representativa 
clàssica. Proposem posar en marxa 
un element clau per dinamitzar la 
participació ciutadana i la cohesió 
al nostre municipi:  el Pla director 
de participació ciutadana, el qual 
ha de definir de forma col•lectiva 
amb la participació de tothom, el 
model de participació ciutadana.

La participació ciutadana 
només té sentit si es dota 
inequívocament, i sense por, de 
poder decisori a la ciutadania i 
això implica necessàriament, per 

dotar als veïns i les entitats de 
Blanes de capacitat decisòria, un 
procés que, amb la participació 
de tothom i el compromís del 
consistori, ha de desembocar en la 
primera experiència de pressupost 
participatiu aquest any 2015. 
Proposem activar el debat ciutadà 
i començar a prendre decisions 
des de la pròpia ciutadania amb 
caràcter vinculant. En aquest 
sentit, la consulta popular 
sobre temes d’interès general, 
ja sigui el pressupost municipal 
o d’altres actuacions de gran 
transcendència,  ha d’esdevenir 
una eina habitual per prendre les 
grans decisions que ens afecten 
com a poble.



...oposar-nos frontalment als 
desnonaments,  censar i forçar el 
lloguer dels pisos buits en poder dels 
bancs i especuladors d’habitatge 
i donar suport a les iniciatives 
d’autogestió i cooperativisme de les 
afectades. 

...fer possible un Projecte Educatiu 
de Ciutat potenciant la cooperació 
solidària i el treball en xarxa entre 
tots els agents educatius (centres, 

professorat, alumnat, famílies, 
entorn social i serveis municipals) 
al voltant de quatre objectius 
estratègics: distribució equilibrada 
de l’alumnat; pla municipal de 
detecció precoç i d’atenció a la 
diversitat; municipalització del servei 
de llars d’infant; impuls d’espais de 
lleure formatiu i autogestionat als 
barris.

...impulsar l’organització de 
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Vivim un moment polític apassionant, prenyat d’esperances, 
però també d’incerteses. La política  municipal no escapa a 

aquesta dinàmica. De les properes eleccions municipals -sigui 
quin sigui el resultat-,  en sortirà un Ajuntament que haurà 
d’enfrontar-se a reptes que exigeixen una gran dosi de realisme, 
però també d’imaginació i trencament d’inèrcies. Els programes 
de govern i la seva aplicació pràctica en la gestió dels recursos 
limitats tindràn una importància cabdal. Però una de les coses 
que més marcarà  la diferència entre les diverses alternatives 
serà l’actitud cap a la ciutadania. Una nova actitud que des 
de la CUP de Blanes considerem imprescindible per canviar 
les arrels de les polítiques socials amb decisió, transparència, 
participació ciutadana, formació del poble i diàleg, per tal de...

CANVIEM LES ARRELS DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
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consells socials veïnals de 
barri i ciutat capaços d’endegar 
programes per a la convivència i 
la solidaritat (diagnòstic, mediació 
veïnal, diàleg intercultural...), propers 
a les necessitats de les persones i 
garants dels drets de ciutadania per 
a tothom, independentment del seu 
origen i condició. Per consolidar els 
equips d’atenció social primària com 
a agents de transformació social, 
amb programes de qualificació, 
motivació i acció arrelada a les 
necessitats i realitats de la població.

...incrementar els programes 
de cooperació i solidaritat 
internacionalista coordinant  els 
esforços entre l’Ajuntament i les 
entitats locals i lligant-los a un 
treball permanent de pedagogia 
social i conscienciació popular:  
des de la diversitat de pobles és 
possible construir un sol món més 
just i solidari on no tinguin cabuda 
ni el racisme, ni la xenofòbia, ni 
l’explotació.

...defensar activament els drets laborals 
contra  l’atur, els acomiadaments, 
deslocalitzacions i tancaments d’empre-
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Des de viles i ciutats 

lluitem per construir la unitat popular !

Informa’t i contacta amb nosaltres

 www.blanes.cup.cat                                           blanes@cup.cat

ses,  donant suport  a les iniciatives 
de creació de treball (cooperativisme, 
alternatives d’economia social), formació   i 
organització de classe (sindicalisme 
combatiu, assemblees d’aturats…). 

...fomentar una pràctica integral, 
preventiva, universal i educativa 
de la sanitat i la salut. 

...dinamitzar un teixit juvenil 
implicat en la transformació 
social i amb la solidaritat com a punt 
de referència. 

...garantir els drets de les dones, 
dels homes i de les persones 
dels col•lectius LGTBI contra el 
sexisme i l’heterosexisme. 

...potenciar el reconeixement 
social dels drets animals...

Molts reptes i esperances, 
moltes incerteses i una 
seguretat: sigui quin sigui el 
resultat del 24 M. seguirem 
treballant des del carrer i des 
de les institucions per fer 
possible el nostre programa de 
transformació social.

CANVIEM LES ARRELS DE LES POLÍTIQUES SOCIALS




