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#PRESENTACIÓ 

 

La CUP de Blanes és una assemblea de blanencs i blanenques que creiem que el treball municipal 

és la base per a qualsevol canvi social i polític. La nostra assemblea és un espai 

d'autoorganització, de debat i de treball, i sobretot un espai obert a treballar amb altres entitats, 

organitzacions i ciutadans i ciutadanes de Blanes que comparteixin les nostres inquietuds i mirada 

política. 

Com a la resta d'assemblees de la CUP d'arreu del territori, creiem en uns Països Catalans 

independents, socialistes, feministes i ecològicament sostenibles. La nostra tasca és avançar cap 

a aquest objectiu des del treball municipal. 

A Blanes, els ciutadans i les ciutadanes som ignorats i exclosos per uns polítics que han creat un 

sistema blindat al qual no podem accedir perquè no tenim les eines necessàries per fer-ho. La 

CUP vol ser aquesta eina, l'eina per apoderar els blanencs i les blanenques, per crear els mitjans i 

els espais per tal que tots i totes puguem decidir plenament en quin poble volem viure. El poder 

polític ha de retornar el més aviat possible als seus legítims propietaris, les classes populars, els 

treballadors i les treballadores que habiten aquest poble i que han de ser part activa i significativa 

del procés de presa de decisions polítiques. Tenim la ferma convicció que la clau que obre el camí 

cap a la regeneració del nostre caduc, decadent i corrupte sistema polític és la participació. 

Participació, participació i més participació. Tal com deia Hannah Arendt, un individu sol no té 

poder perquè està aïllat. El poder apareix quan els homes i les dones actuem units. El poder és 

estar junts. 

Presentem aquest programa per a les municipals del maig del 2015 perquè, si tenim l’oportunitat 

de treballar des de la institució, l'aprofitarem, hi entrarem, treballarem i serem la veu del carrer, la 

vostra veu. Però si no hi entrem, treballarem igualment com hem fet fins ara des de fora,  des del 

carrer, des del Casal, des de l'Ateneu, des de les nostres comissions de treball. De mica en mica, 

fent passos ferms, moció a moció, projecte rere projecte, assemblea rere assemblea. 

Blanencs i blanenques, aquest programa és perquè us el feu vostre, el debateu, l'esmeneu, ens el 

discutiu i el milloreu. Feu-lo vostre. Participeu, participeu, participeu. Estigueu junts! 
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#CODI ÈTIC 

1. No depenem dels bancs 

No demanem cap crèdit bancari per finançar-nos. Mantenim la independència respecte als grups 

financers i les elits econòmiques. Revertim subvencions públiques en projectes socials. 

2. Limitem sous i mandats 

La política no ha de ser una professió. Les regidores i els regidors de la CUP de Blanes només 

podran exercir el càrrec durant un màxim de dos mandats consecutius. En el cas que es dediquin 

de forma parcial o exclusiva a la tasca institucional, rebran com a màxim un sou equivalent a dues 

vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional. Els càrrecs electes de la CUP no podran tenir 

duplicitat de càrrecs en altres institucions, excepte quan derivin directament de l’activitat municipal, 

com seria el cas del Consell Comarcal. 

3. Transparència en els comptes i la gestió 

La candidatura es dotarà de mecanismes per garantir la màxima transparència en la seva gestió 

interna, i donarà compte públicament del seu balanç econòmic i de la seva activitat. Es farà públic 

el cost de la campanya i l’origen dels recursos que s’utilitzaran per dur-la a terme. 

4. Renúncia a regals i privilegis pel fet de ser càrrec electe 

Les regidores i els regidors renunciaran a qualsevol privilegi o obsequi que puguin rebre pel fet de 

ser càrrecs electes, excepte en el cas de recursos o eines de treball relacionats amb la tasca 

institucional. 

5. Consum responsable i contractació ètica 

En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la candidatura prioritzarà l’ús de béns i 

serveis basats en criteris ètics i responsables des del punt de vista social i ambiental. 

6. Participació de la ciutadania i del teixit associatiu en la política municipal 

La CUP de Blanes es compromet a promoure la participació i la presa de decisions vinculants per 

part de la ciutadania en tots els àmbits del municipi, inclòs l’institucional. En aquest sentit la CUP 

prioritzarà la participació directa i amb veu pròpia de la ciutadania i entitats en els plens municipals. 

7. Presa de decisions oberta i assembleària i coherència programàtica 

Els posicionaments i les línies d’acció de la candidatura es decidiran de forma assembleària, i 

s’habilitaran canals de participació oberts a la ciutadania per discutir les qüestions de gran 
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transcendència. En tot cas, la posició de les regidores i els regidors serà coherent amb el contingut 

del programa electoral de la candidatura. Els càrrecs electes de la CUP posaran a disposició de 

l’assemblea la revocació signada del seu càrrec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

#CAPGIREM LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

La participació ciutadana és una eina transversal que serveix per superar les limitacions de l’actual 

sistema de democràcia representativa. En el terreny municipal la participació ciutadana és 

possible, donat que els Ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, tenen marge 

de maniobra per permetre una participació directa de la ciutadania en la política municipal i els 

afers públics.  

La democràcia participativa i directa no és una utopia. Sols calen 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 el manteniment de càrrecs, cadires i capacitats 

d’influència que no pas a l'apoderament per part de la ciutadania. 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 

la presa del 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, i 

això sí que és voluntat política. 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 ha de definir, de manera col·lectiva i amb la participació de tothom, el model de 

participació ciutadana. La participació ciutadana només té sentit si es dota inequívocament, i sense 

por, la ciutadania de poder decisori, i això implica necessàriament activar els consells d’entitats 

agrupats per sectors socials de Blanes amb 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. 
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PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (PDPC) 

 

QUÈ TENIM 

El juliol del 2012 el Ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar amb un amplíssim suport (18 vots 

favorables) una moció de la CUP per elaborar un PDPC. La proposta anava encaminada a 

impulsar un pla que contemplés tots els aspectes necessaris per fer de la participació una realitat, i 

vam plantejar-la de manera que la mateixa elaboració del PDPC fos un procés participatiu. Qui 

millor que ciutadans i associacions, en el fons usuaris i destinataris finals de qualsevol política de 

participació ciutadana, per elaborar i revisar el marc que posi les normes de participació a la nostra 

vila? 

La proposta es va posar en marxa i es van celebrar les primeres reunions, fins i tot es va començar 

a constituir la comissió de seguiment: òrgan que seguiria i vehicularia el debat i les propostes 

ciutadanes. 

Però va quedar aturat per manca de voluntat política. 

 

QUÈ VOLEM 

En el cas de Blanes és molt remarcable la manca de concreció pel que fa a la definició dels 

mecanismes per aplicar la participació i per fer-la efectiva i real per a la ciutadania. Molts municipis 

sí que desenvolupen aquests aspectes. Entenem que dotar-nos d’un Pla Director de Participació 

Ciutadana suposaria un pas endavant per impulsar definitivament i consolidar, de mica en mica, la 

democràcia participativa a Blanes.  

Els PDPC elaboren una anàlisi de la situació actual al municipi i marquen els objectius pels quals 

es creu necessari dotar la ciutadania de recursos reals de participació. Aquests documents també 

defineixen el model de participació, els actors (associacions i persones a títol individual), el marc 

regulador, la manera de fer efectiva la participació, el tempo dels processos participatius, etc. En 

definitiva, el PDPC amplia els drets que ja reconeix i ens atorga el reglament de participació 

ciutadana, tot definint les actuacions concretes necessàries per impulsar i posar en marxa 

definitivament la participació. 

Amb la voluntat d’aprofundir en la democratització del nostre Ajuntament i per tal de facilitar i 
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garantir la intervenció activa, directa i amb capacitat decisòria real dels ciutadans i col·lectius de 

Blanes en la presa de decisions, creiem imprescindible fer una lectura crítica però constructiva dels 

reglaments actuals (com el ROM o el reglament de participació) i entendre’n les seves limitacions. 

Entenem que només així podrem fer propostes serioses i reals per tal de modificar-los o, si escau, 

elaborar-ne de nous que contemplin les necessitats de la nostra vila. 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Reprenent el procés d’elaboració del PDPC, elaboració, que d'altra banda, va acordar la 

majoria aclaparadora del consistori blanenc i va demanar la societat blanenca que hi va 

dipositar moltes expectatives. 

• Reprenent, per començar, la constitució de Comissió Ciutadana i d’Entitats (anomenada 

Comissió de Seguiment). Aquesta està oberta a la participació de tots els grups polítics, 

entitats i ciutadans que així ho desitgin, i té com a objectiu elaborar el PDPC. 

• Exigint al consistori que, en compliment de la moció aprovada, l’Ajuntament aporti el suport 

tècnic, econòmic i jurídic necessari per tal de dinamitzar-la, garantir-ne la viabilitat i un 

funcionament òptim. 

• Demanant que aquest marc normatiu contingui principis bàsics i irrenunciables com 

l’obligatorietat per part del consistori de fomentar i posar en pràctica processos participatius 

i que els acords d’aquests siguin de caràcter vinculant i dotats de pressupost (si escau).  

• Demanant també que la participació tingui continuïtat, sigui quin sigui el color polític de 

l’equip de govern de torn, i que el marc normatiu sigui prou flexible per tal d’adaptar-se a les 

necessitats de cada moment. 

• Assegurant que la creació d’aquesta nova eina vagi adreçada directament als ciutadans i 

les ciutadanes i a les associacions de Blanes, que són efectivament els usuaris i 

destinataris finals. Per tant, la implicació i participació directa de la societat civil (entitats, 

associacions i persones a títol individual) serà imprescindible per dotar-la d’utilitat i 

legitimitat. 
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REGLAMENTS: EL ROM I EL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

QUÈ TENIM 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és el document que marca les normes de funcionament 

municipal, sobretot del Ple municipal. És l'aplicació que fa cada municipi de la llei reguladora de 

bases de règim local de Catalunya, que és qui en el fons dicta les pautes i marca els límits pel que 

fa al funcionament de les institucions locals.  

El ROM de Blanes és excessivament extens i poc entenedor cosa que això dificulta la interpretació 

i la concreció de mesures participatives. Fins que es va modificar a proposta de la CUP, el 2014, 

no es preveia cap mecanisme de participació per tal que ciutadans i entitats poguessin intervenir 

en el Ple municipal. Només regulava vagament el dret a formular preguntes al final del Ple i 

sempre sobre temes que s’haguessin tractat durant el seu transcurs.  

Ara, després del treball de la CUP de Blanes, s'han aconseguit tres grans millores: primer, es 

permet que les entitats presentin mocions sobre el seu àmbit d’actuació, després les entitats també 

poden intervenir si es tracten temes que afecten directament la seva tasca, i finalment es permet 

que els ciutadans puguin preguntar sobre qualsevol tema d’interès municipal sempre que s’hagi 

formulat la pregunta per escrit.  

Cal destacar a més que, gràcies a la proposta de la CUP, s'ha inclòs un nou apartat al ROM que 

tracta directament i específicament sobre participació ciutadana als Plens municipals. 

Finalment, amb la modificació del ROM, s’ha incorporat en els Plens municipals el sistema de 

videoacta, que garanteix que les intervencions de ciutadans i entitats quedin enregistrades i siguin 

públiques al web municipal.  

 

QUÈ VOLEM 

Volem fomentar la participació ciutadana en els Plens municipals prioritzant la presentació de 

mocions i intervencions de les entitats i ciutadans vers els partits representats, sempre que sigui 

possible. 
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Tenim un reglament de participació que ha sigut copiat i enganxat dels mecanismes de participació 

de la llei de bases de règim local. A més de contemplar poques mesures participatives, aquestes 

no s’han explotat mai a Blanes. Un clar exemple en seria l’Audiència Pública, celebrada també a 

petició de la CUP. 

Volem simplificar i concretar aquests reglaments dotant-los de noves figures participatives.  

Els reglaments no han de limitar la participació sinó que l’han de regular de manera oberta i han de 

ser flexibles. Han de contemplar figures informatives i de transparència en la gestió municipal. 

Aquesta és la base per poder establir polítiques realment participatives i apoderar a la ciutadania. 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

Propostes relatives al ROM: 

• Aprofundint en les modificacions ja encetades amb la incorporació del capítol de participació 

ciutadana al Ple.  

• Garantint el dret a rèplica i a la intervenció quan les entitats presenten mocions (sense 

rèplica no hi ha debat ni contraposició d’idees: la democràcia és bilateral i ara no ho és). 

• Garantint que totes les entitats (incloses les organitzacions no censades i els partits polítics) 

gaudeixin dels mateixos drets. 

• Aprofundint i buscant mecanismes per tal que els ciutadans a títol individual, que gaudeixin 

d’un suport ciutadà mínim (per exemple signatures o suport entitats), puguin presentar 

mocions al Ple. 

 

Propostes relatives al Reglament de participació ciutadana:  

• Modificant-lo per fer-lo més eficaç i, sobretot, més senzill pel que fa a la seva interpretació. 

Proposem fer una modificació del reglament de participació ciutadana a través d’un procés 

participatiu en el qual intervinguin les entitats i els col·lectius del municipi.  Caldria recollir 

l’opinió de les entitats i fer un diagnòstic de la situació actual.   

• Celebrant una Audiència Pública sobre tots els àmbits. Cal anar més enllà d’una Audiència 

Pública merament informativa. Amb la moció aprovada, hem establert un precedent 

important, que permet prou marge per a la participació ciutadana. Cal establir mecanismes 
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per tal de fer possible que la ciutadania faci arribar propostes sobre els diferents temes de 

debat en les audiències públiques per tal que es puguin tenir en  consideració. 

• Realitzant una Audiència Pública juvenil per tal d'implicar també el jovent en la seva realitat 

política i social. 

 

 Propostes per fomentar la transparència: 

• Encetant un debat participatiu sobre la figura del síndic, amb l’objectiu de promoure 

mecanismes imparcials per vetllar pels drets dels veïns del municipi vers les institucions i 

garantir el dret de la ciutadania a la informació i la transparència en l’àmbit local. 

• Publicant les actes de treball abans dels Plens municipals per tal de fer possible la 

comprensió dels Plens per part de la ciutadania. 

• Celebrant juntes de govern local públiques. 

• Millorant l’accessibilitat de la informació municipal a través del web i el taulell anuncis (podria 

estar a fora al carrer). 

• Garantint el compromís de tots els regidors, així com del secretari i l‘interventor, d’estar a la 

sala de Plens mentre els ciutadans pregunten.  
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UN TEIXIT ASSOCIATIU VIU, CRÍTIC I ACTIU 

 

QUÈ TENIM 

Actualment, a Blanes hi ha 25 Associacions de Veïns (AV). Per iniciativa d’algunes d’elles, s’està 

creant una federació d’AV, però no totes en formen part perquè no hi ha consens.  

Les AV s’inclouen al cens d’entitats de l’Ajuntament i disposen de locals, la majoria del mateix 

Ajuntament i molts, infrautilitzats. Organitzen activitats, festes de barris i en ocasions participen 

d’actes organitzats per l’Ajuntament.  

D'altra banda, hi ha més de 200 entitats, totes censades en un cens relativament actualitzat. Entre 

les entitats no hi ha massa interacció, moltes funcionen pel seu compte, i altres són totalment 

inactives. A més a més, existeixen també diversos moviments socials sorgits a conseqüència de 

les  circumstàncies actuals. Aquests no estan censats però sí que són actius. 

I finalment, al llarg del 2014, a Blanes s’han creat diferents experiències d’associacionisme 

autogestionari: el Casal la Cooperativa i l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge. 

Actualment, l'àrea de participació ciutadana de l'Ajuntament està inactiva per manca de voluntat 

política. Hi ha fins a 9 consells creats: a la pràctica estan gairebé en desús, o no es convoquen o 

no estan realment actius. 

 

QUÈ VOLEM 

Volem fomentar un teixit social crític, viu i actiu. Cal treballar per enfortir la interrelació i la 

corresponsabilitat entre les institucions i les entitats del nostre municipi, tot propiciant com a 

política prioritària els projectes i els espais d'autogestió de les pròpies entitats i dels moviments 

socials. 

 

Volem recuperar el sentit inicial de les AV fent que aquestes siguin part activa en la detecció de les 

problemàtiques socials dels barris per alertar l’administració municipal. En aquest sentit, han de ser 

una prioritat la transparència, la informació i la necessitat de prendre el pols constantment al carrer,  

amb taules veïnals i/o sectorials per afrontar els temes d’interès ciutadà. 
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Volem fomentar i coordinar el debat entre entitats i agents socials per tal de tirar endavant 

propostes i projectes conjunts mitjançant el consens i el bé col·lectiu del conjunt del poble de 

Blanes com a objectiu primordial. L’assessorament i el diàleg constant i fluït amb l’Ajuntament és 

clau per garantir un calendari d’activitats amb contingut potent i divers. Cal fomentar un teixit 

associatiu crític, fins i tot amb la pròpia administració municipal, ja que només així garantim el 

progrés social fugint del clientelisme.  

 

Caldria dividir aquesta xarxa associativa en diversos àmbits d’acció. Per tal de gestionar-la, caldria 

crear de nou o bé activar els diferents consells municipals, tenint en compte una vegada més totes 

aquelles entitats o aquells col·lectius que formin part dels cens d’entitats i els que no.  Aquests 

s’haurien de reunir obligatòriament de forma periòdica, per tal de detectar mancances, inquietuds, i 

encarar els projectes des de la corresponsabilitat i defugint sempre la tutela de les entitats per part 

de l'Ajuntament. 

 

En paral·lel, cal fomentar espais bilaterals de trobada: informació al teixit associatiu i transparència 

total. En aquest sentit es  detecta cert  “desinterès” per tot allò que es fa i es desfà a Blanes i que 

podria ser d’interès per als ciutadans i les entitats sobretot, a causa de la política de desinformació. 

 

Caldria fer pedagogia, des del consistori, dels avantatges que suposa treballar de manera 

col·lectiva i potenciar un treball en xarxa. En el fons la millor manera d’aprendre a participar és 

participant. És podria vehicular a través de l'activació dels consells municipals, una altra necessitat. 

 

Creiem que totes les entitats, censades o no, i els ciutadans i les ciutadanes de Blanes haurien de 

poder participar en les diferents iniciatives puntuals, així com de les estructures participatives 

(permanents) bàsiques del municipi (que s'han de crear i potenciar- Pla Director, pressupost 

participatiu, consells amb capacitat decisòria-). Per tal que això sigui possible, cal que a 

l’Ajuntament hi hagi una àrea molt potent de participació ciutadana, que ha de ser el motor de 

l’Ajuntament i del poble. 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 
 

• Treballant una àrea de participació ciutadana potent, que sigui capaç de crear i gestionar el 

projecte de treball en xarxa on totes les entitats de Blanes (censades o no dins el registre 

municipal) i on les AV tinguin cabuda. Aquesta ha de vetllar pel funcionament actiu, divers, 

democràtic i no discriminatori de les associacions, a partir de censos d’entitats actualitzats 
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periòdicament, considerant també entitats i moviments socials no censats, però molt actius 

(alguns són temporals però cal tenir-los en compte igualment) com van ser en el seu 

moment el 15M o els diversos moviments que se n’han derivat. Aquesta eina en cap cas 

seria una mesura de control sinó un mecanisme de suport al teixit associatiu i les seves 

necessitats, que assegurarien un coneixement fiable de la realitat associativa de cada 

municipi i que permetrien fomentar el correcte desenvolupament estratègic i qualitatiu del 

teixit associatiu local a partir de la detecció de les seves principals necessitats i mancances, 

fugint del clientelisme i dels tractes de favor no justificats.  

 

• Fomentant l’assessorament a les entitats i tendint cap a la simplificació dels tràmits 

burocràtics i facilitar la feina a les entitats o ciutadans  a l’hora de fer propostes. 

 

• Garantint que aquesta mateixa àrea hauria de vetlla per conèixer el dia a dia de les entitats, 

per saber quines problemàtiques tenen i quins són els seus projectes. El mateix caldria fer 

amb les AV, que haurien de ser un actiu dins el municipi, ja que la suma de totes forma el 

poble de Blanes. La seva veu hauria de tenir un pes important dins la política municipal i 

haurien de deixar de ser titelles dels partits polítics. 

 

• Recuperant, actualitzant i creant els consells municipals, tot adaptant-los a les 

circumstàncies i la realitat del moment. Segurament, molts han quedat obsolets o resten 

permanentment inactius.  

 

• Dotant de poder decisori els consells municipals. Actualment són només consultius, però 

tenint en compte que l’associacionisme és una de les bases (tot i que no l’única) que fa que 

la  participació ciutadana pugui esdevenir una realitat, caldria fer un pas més enllà. El marc 

legal és interpretable i sobretot cal  buscar escletxes a la legislació vigent, cosa que no 

exclou la possibilitat que els consells tinguin poder decisori i fins i tot estiguin dotats de 

pressupost (un primer pas cap a la gestió dels recursos públics per part de la ciutadania, i 

una prèvia del pressupost participatiu). Per exemple això ja succeeix amb la comissió de 

solidaritat, cooperació i cohesió social, en què un grup d’estudi constituït per la comissió tria 

els projectes de cooperació i ajut al tercer món on es destinen el 0,7% del Pressupost 

Municipal amb la posterior ratificació del Ple municipal. 

 

• Plantejant mesures de responsabilitat conjunta entre l’administració local i les entitats 

ciutadanes en l’ús i la gestió d’equipaments i infraestructures públiques. Impulsant, alhora, 

la confiança i la responsabilitat del teixit associatiu i promovent acords de cogestió 

d’equipaments públics per enfortir el paper de les associacions i tendir cap a formes de 
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prestació pública més properes i democràtiques, sempre defugint la tutela i el control de la 

tasca de les entitats per part de l'administració.  

 

• Compartint activitats i espais municipals i d’AV amb el teixit associatiu local per promoure el 

treball en xarxa entre les diferents entitats del poble i dinamitzar així els barris. Donant 

suport a les iniciatives als espais associatius autogestionats que neixen de la ciutadania, de 

les pròpies entitats i dels moviments socials. 

 

• Assegurant compromís ferm i escrupolós amb les propostes d’acord amb les mocions que 

es porten al Ple municipal i afecten àmbits sectorials concrets de la vida social de Blanes, 

en el sentit de garantir sempre la informació i la participació prèvia  així com el trasllat dels  

acords presos de manera proactiva per part de l’Ajuntament, cap al teixit associatiu, posant 

en marxa debats bilaterals.  
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PRESSUPOST PARTICIPATIU  

I CONSULTES POPULARS 

 

El pressupost participatiu és el procés anual de debat i aprovació de diferents línies 

pressupostàries decidides democràticament per la ciutadania i l’administració, utilitzant 

metodologies inspirades en pràctiques democràtiques directes i voluntàries. En definitiva, el 

ciutadà esdevé protagonista actiu de la gestió pública. Cal invertir el procés actual on tot ve 

marcat, decidit i dirigit des de dalt. 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. 

 

QUÈ TENIM 

Actualment, a Blanes no existeix cap eina que marqui o que guiï la participació ciutadana i que 

estableixi les eines i els mecanismes concrets per fer-ho. Això és el que cal desenvolupar amb el 

PDPC, que ha de servir, en certa manera, per encetar metodologies de treball encaminades a tirar 

endavant el pressupost participatiu. 

El pressupost participatiu és un nou element en la política local que, després d’anys i panys de 

governs de tots colors, mai ha estat ni tan sols plantejat obertament i tampoc mai se n’ha debatut 

públicament la seva necessitat. 

Cal afegir que, tot i que a Blanes hi ha hagut moltes actuacions de gran transcendència (zones 

blaves, ciutat esportiva-Illa Isozaki, ubicació del teatre de Blanes, pla d’ajust, etc.) no han estat 

degudament consultades a la ciutadania. En aquest sentit, l’única experiència de consulta popular 

(amb l’excepció del 9N, que fou impulsat pel govern autonòmic) va ser la que va impulsar la 

societat civil a través de la plataforma Blanes Decideix, quan el 10 d’abril del 2011 va preguntar a 

la ciutadania de Blanes el seu parer sobre la independència de la nació catalana. 
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QUÈ VOLEM 

Volem apoderar la ciutadania en tots els aspectes, dotar el poble de poder decisori real i fer-lo 

gestor i part activa de la vida pública. 

Entenem que la participació ciutadana hauria de ser la manera normal de procedir a l’hora de dur a 

terme qualsevol projecte o proposta de qualsevol àmbit, ja sigui urbanístic, social, mediambiental, 

educatiu, de lleure, etc. Ningú millor que els propis veïns i veïnes de Blanes podrà entendre les 

necessitats dels nostres barris, les problemàtiques socials, els projectes culturals... Ningú millor per 

decidir quines són les actuacions necessàries per a la nostra vila.  

Volem posar les bases i encetar un procés anual de debat i aprovació de diferents línies 

pressupostàries decidides democràticament per la ciutadania, utilitzant metodologies inspirades en 

pràctiques democràtiques directes i voluntàries. En definitiva, volem convertir el ciutadà en 

protagonista actiu de la gestió pública. 

Cal fer molta pedagogia i cercar mètodes que posin en evidència les virtuts i els avantatges de la 

democràcia participativa respecte a la democràcia representativa que ens regeix actualment. 

 

COM HO ACONSEGUIREM? 

• Elaborant un pressupost participatiu, a partir del desenvolupament del PDPC i de l’activació 

dels consells ciutadans, on les entitats (i moviments socials, tot i no estar censats) i els 

ciutadans i les ciutadanes de Blanes puguin ser informats de forma permanent,  clara i 

transparent  i puguin així participar i decidir sobre les polítiques clau a aplicar en els 

diferents sectors de la vida pública local. 

• Impulsant un reglament per al pressupost participatiu que en garanteixi el funcionament 

democràtic i que determini la obligatorietat d’informar, debatre i aprovar partides 

pressupostàries a través de processos oberts a la ciutadania, on ciutadans i ciutadanes i 

entitats tinguin capacitat decisòria. 

• Encetant un doble debat: sectorial i geogràfic, amb una primer tanda de propostes, les 

quals han de ser valorades per tots els sectors, prioritzant-ne unes quantes, que poden ser 

consensuades o sotmeses a consulta popular (i així s’implica a la ciutadania a títol 

individual). 
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Aquesta línia es desenvolupa en paral·lel a un projecte més a llarg termini, per assolir 

l’apoderament absolut de la ciutadania, que requereix  formació per tal que aquesta sigui 

plena i viable. El projecte de pressupost passa per dues línies de treball en paral·lel: 

jornades de formació per a ciutadans i personal tècnic municipal, audiències publiques, 

etc., i per començar a debatre partides concretes i a prioritzar propostes. Cal formació, però 

la millor manera d’aprendre és participant. 

• Impulsant l’àrea de participació (ara inexistent) per dinamitzar projectes formatius a mitjà i 

llarg termini, per permetre que la ciutadania sigui capaç de participar activament i decidir 

sobre la distribució de les diferents partides del pressupost. 

• Aprofundint en les eines d’informació i transparència que actualment tenim, com l’Audiència 

Pública,  la qual  s’hauria de fer extensiva a tots els àmbits, no només al del pressupost, i 

fer-ne de forma periòdica. Això implicaria activar els consells municipals i, si cal, 

reglamentar l’obligatorietat que es posin en marxa i treballin regularment, tenint en compte 

que la reglamentació municipal podria dotar els consells de capacitat per gestionar fons  

propis.  

• Establint, a part de la ratificació de les partides econòmiques definides participativament, la 

consulta popular com una eina habitual de prendre decisions sobre actuacions de gran 

transcendència. En aquest sentit  no hi ha cap marc legal que impedeixi convocar consultes 

populars i és únicament i exclusiva la responsabilitat del consistori acceptar i executar els 

resultats com a vinculants. 
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#CAPGIREM LA LLUITA INSTITUCIONAL 

 

URBANISME I MEDI AMBIENT 

 

QUÈ TENIM 

Blanes ha patit les conseqüències d'un creixement urbanístic desmesurat i no planificat durant les 

últimes dècades a causa del pes específic que han jugat diferents sectors en l'economia municipal, 

com per exemple la indústria tèxtil, el sector turístic i, per últim, el sector immobiliari  

Això ha provocat que tinguem un poble desestructurat a nivell urbanístic, amb una forta 

descohesió social, a causa d'una planificació urbanística clarament deficient a nivell 

mediambiental, d'infraestructures i equipaments municipals. 

 

QUÈ VOLEM 

Volem un municipi que aposti per l'economia sostenible, per un desenvolupament sociocultural ric i 

plural i que potenciï l'entorn natural de Blanes. L'actual POUM no aposta per aquest model i és per 

això que vam presentar-hi al·legacions. Defensem un model de ciutat compacta, mediterrània i 

diversa, una ciutat dinàmica i intensa, complexa i socialment cohesionadora. Aquest model 

requereix densitats raonablement altes i una bona integració territorial. 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.  

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Fomentant les zones de vianants més enllà del centre de la vila per tal de dinamitzar i 

dignificar els barris i afavorir d'aquesta manera espais d'interrelació social.  
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• Revertint la qualificació d'aquell sòl urbà o apte per urbanitzar fruit de la bombolla 

immobiliària que avui resulta innecessari, convertint-lo en sòl no urbanitzable.  

• Garantint la participació ciutadana en la presa de decisions en la redacció del planejament 

urbanístic i en la seva execució.  

• Recuperant els camins de ronda, connectant els diferents espais naturals del municipi entre 

si creant faixes verdes concèntriques.   

• Oposant-nos a l’ampliació de la C-32, potenciant el transport públic, controlant estrictament 

el compliment dels contractes de prestacions de serveis urbans, com a primer pas per a la 

municipalització dels serveis urbans com en el cas de l'aparcament.  

• Apostant per la contractació de cooperatives d'energia verda com Som energia, pel que fa 

als edificis municipals i la infraestructura de l'enllumenat públic.  

• Continuant desenvolupant el model de recollida selectiva amb el sistema porta a porta. 
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MODEL ECONÒMIC I DE TREBALL 

 

QUÈ TENIM 
 

Ens trobem actualment immersos en el que els mitjans de comunicació i els poders fàctics 

anomenen “crisi” que no és més que un sistema neoliberal portat fins a gairebé les seves últimes 

conseqüències.  Al nostre Ajuntament, això es tradueix en un Pla d’Ajust econòmic i una manca de 

finançament local, que impliquen una gran reducció de la despesa pública i un perillós augment 

dels impostos municipals, per sobre de les possibilitats de la majoria dels blanencs. El tancament 

d’empreses i les reduccions de plantilla que han conduït gran part de la nostra població a la cua de 

l’atur i han condemnat moltes famílies a viure en la misèria.  

 

Però és que els actius principals de la nostra població són un comerç i un turisme totalment 

estacionaris, que afecten directament els desenvolupaments urbanístic i econòmic. Només de 

manera secundària, trobem altres models més estables com la pesca, l’agricultura, la indústria o el 

sector serveis. 

 

QUÈ VOLEM 

Blanes necessita una tarificació dels impostos alternativa, que suposi una major redistribució de la 

riquesa i un model econòmic just i equilibrat amb el territori i la societat blanenca, basat en 

diversos aspectes. 

Per una banda, el model econòmic ha de superar la dependència de l’especulació financera o 

immobiliària i, per tant, s’ha de basar en la producció, l’estabilitat i el benestar social. Per a això, 

cal una reestructuració dels diferents sectors econòmics i una major potenciació d’aquells sectors 

més estables i tradicionals, com la pesca, l’agricultura i la indústria.   

Per altra banda, és essencial treballar per a un model turístic alternatiu al sol i platja, atemporal, 

que aporti visitants més enllà dels mesos d’estiu i que promogui un consum dels turistes més enllà 

de la zona dels càmpings. Així, seria possible desenvolupar un comerç de proximitat, estable, 

durador i respectuós amb el territori i els habitants de Blanes. 
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COM HO ACONSEGUIREM 

• Defensant dels drets de la població a través de la mobilització de la consciència col·lectiva. 

• Potenciant un model de corresponsabilitat aplicat als diferents sectors econòmics: 

• Consells municipals sectorials 

• Consell municipal multisectorial 

• Potenciant el sector industrial, per a la creació d’un polígon vertaderament industrial i no 

només comercial.  

• Treballant per la priorització de les contractacions d’aquells serveis no municipalitzables de 

les empreses cooperatives i associacions, tenint en compte l’aspecte territorial i mantenint 

uns criteris ferms quant a drets laborals. 

• Promovent una simplificació de la burocràcia i una imposició fiscal “tova” i/o ajudes per a 

les empreses cooperatives i els nous autònoms, així com també per al traspàs de 

comerços. 

• Treballant per la potenciació dels sectors econòmics secundaris com la pesca, l’agricultura, 

la indústria i el sector serveis a través de la recollida de propostes i el diàleg amb 

representants de cadascun d’aquestes sectors. 

• Promovent un model de turisme atemporal i lligat al territori, que freni l’especulació 

urbanística i hotelera i que es basi en un model de consum comercial de proximitat i estès a 

tot el territori blanenc.  

• Potenciant l’ús de la zona esportiva i treballant per a què els usuaris estrangers de les 

instal·lacions pernoctin a la vila, en comptes de recórrer a altres poblacions mentre els 

nostres hotels resten buits. 

•  Publicitant i potenciant les visites als jardins botànics, a través d’ofertes i de “paquets” 

turístics que aprofitin la riquesa natural de la flora de la nostra zona. Treballant també per a 

la creació d’un turisme de botànica a través de la promoció de trobades internacionals 

anuals. 

• Treballant conjuntament amb Lloret de Mar per potenciar el turisme familiar i esportiu, a 

través de la recuperació definitiva dels camins de ronda i de les rutes pels paratges 

naturals del Vilar, les Alegries, etc. 
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POLÍTICA MUNICIPAL 

 

QUÈ TENIM 

L’aprovació de la polèmica reforma de l'administració local impulsada pel govern espanyol ha 

suposat un pas més cap al buidatge de competències de l’administració local. L’Ajuntament té cinc 

anys per traspassar les de sanitat i educació a les comunitats autònomes i un per fer el mateix amb 

els serveis socials. Només quedarà l'atenció social d'urgència, l'obligació d'oferir solars per fer-hi 

centres escolars i la de mantenir-los. Aquesta reforma suposa també la supeditació de tota 

l'activitat municipal a la sostenibilitat financera de l'administració local, esdevenint a la pràctica 

ostatge del govern central i les seves polítiques recentralitzadores. És així que els ciutadans 

assistim a la progressiva degradació del nostre principal i més proper referent d’interlocució amb 

l’administració pública. 

Aquesta situació i la crisi econòmica crònica que estem patint ha obert les portes a un procés 

d’externalització de serveis públics mai vist fins ara. La política del rèdit econòmic a curt termini 

duta a terme pel govern municipal ha donat lloc a una autèntica subhasta dels serveis municipals. 

El cas més paradigmàtic és la concessió per als propers deu anys de la gestió de les zones blaves 

de Blanes a l’empresa SABA.  

Si a tot això hi afegim una manca de projecte global de ciutat i una manca de voluntat política per 

activar la participació ciutadana, obtenim un progessiu allunyament dels ciutadans, de la institució 

pública més propera.  

 

 

QUÈ VOLEM 

Volem guanyar independència i sobirania local, combatre la burocratització i les traves 

administratives, recuperar el terreny perdut i apropar l’Ajuntament als ciutadans a través d’accions 

informatives i formatives que facilitin l’apoderament dels ciutadans, i permetin un exercici constant 

de transperència i democràcia participativa. És només d’aquesta manera que entre tots plegats 

podrem construir un projecte global de ciutat compartit i creat entre tots.  
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COM HO ACONSEGUIREM 

• Habilitant espais d'informació i comunicació entre l'administració i els ciutadans a través 

d’assemblees obertes als barris i l’ús actiu de les xarxes socials i els mitjans de 

comunicació locals. Fomentant i potenciant la regidoria de participació ciutadana, com a 

element vertebrador de l'equip de govern.  

• Creant consells municipals per àmbits que serveixin per establir contactes entre els 

diferents sectors de la ciutat per tal de fer una diagnosi compartida de les mancances i 

potencialitats del municipi.  

• Realitzant juntes de govern local públiques per evitar l’opacitat amb què es tracten tots 

aquelles temes rellevants per a la ciutadania.  

• Publicant les actes de treball de les juntes de govern local abans dels Plens municipals per 

tal de millorar-ne la comprensió per part de la ciutadania. 
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ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

QUÈ TENIM 

L’administració pública local s’està convertint progressivament en una simple fiscalitzadora de 

serveis. L’externalització s’ha convertit en norma en els darrers anys i aspectes clau com la 

recollida de les escombraries o la recaptació d’impostos passen a ser gestionats per empreses 

privades. Actualment, l’Ajuntament de Blanes té externalitzats més d’una quarantena de serveis, 

molts dels quals es podrien dur a terme pel propi personal de l’Ajuntament. Aquest procés ve 

acompanyat per un deteriorament de les condicions laborals dels treballadors municipals, ja sigui a 

través de retallades salarials o d’un conveni que manté contínuament penjant d’un fil el personal 

de l’Ajuntament. Aquesta situació afavoreix la desmotivació del personal administratiu i fa díficil la 

introducció de canvis en el funcionament i en l’organització administrativa de l’Ajuntament. D’altra 

banda, l’excés de burocratització i les traves administratives amb què diàriament ens topem els 

ciutadans i les entitats quan volem tirar endavant projectes i activitats provoquen recel i distància 

entre els ciutadans i la institució. 

 

QUÈ VOLEM 

Volem una administració pública forta, que doni suport al seu personal administratiu, que fomenti el 

reciclatge i la formació contínua del personal municipal i que no delegui en tercers els serveis al 

ciutadà. Per tant, no volem externalitzar més serveis. Apostem per remunicipalitzar tots aquells 

serveis que siguin possibles i municipalitzar per primera vegada aquells que no ho han estat mai. 

Sense anar més lluny, la CUP d’Arenys de Munt ja ha dut a terme la remunicipalització de l’aigua 

de manera satisfactòria i positiva per als ciutadans. 

L’administració no ha ser una trava, sinó una facilitadora de totes aquelles activitats i iniciatives  

impulsades per les entitats i els ciutadans que reforcin la cohesió social. Apostem per la gestió 

compartida entre administració i ciutadans.  
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COM HO ACONSEGUIREM 

• Implicant la ciutadania en la planificació i la gestió dels serveis públics de titularitat 

municipal.  

• Dotant de força i contingut la regidoria de participació ciutadana.  

• Creant consells municipals, eina imprescindible per a la construcción de ponts entre la 

ciutadania i el personal de l’Ajuntament. Només d’aquesta manera serem capaços de fer 

plegats un model de ciutat basat en la cohesió social. 
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ORDENANCES I REGLAMENTACIÓ 

 

QUÈ TENIM 

Tenim ordenances i reglamentacions amb un excessiu articulat, poc clarificadores i de díficil 

comprensió per als ciutadans. Moltes vegades les ordenances repeteixen articulat o no delimiten 

bé quins són els seus àmbits de reglamentació. Un exemple clar el tenim a les ordenances de 

civisme i convivència ciutadana i de neteja viària i gestió dels residus.  

Molt sovint comprovem com tota aquesta reglamentació es basa principalment en polítiques 

sancionadores, que defugen tota responsabilitat per part de l'administració pública. S’obvia per tant 

la pedagògia i la interlocució com a metòdes més sòlids i efectius a llarg termini per solucionar 

problemàtiques de convivència. 

D’altra banda, la manca de transperència i de participació ciutadana són la norma en l’elaboració 

d’aquestes ordenances i reglamentacions, on el ciutadà només pot presentar al·legacions un cop 

s’han aprovat al ple municipal. 

 

QUÈ VOLEM 

Volem unes ordenances i reglamentacions entenedores pel ciutadà, amb un redactat clar i concís. 

Volem un compromís mutu de corresponsabilitat entre la ciutadania i l'administració, que comenci 

amb una total transparència en l'elaboració de les ordenances i reglamentacions. Els ciutadans i 

les entitats han de formar part d’aquest procés amb veu i vot. Les ordenances i les 

reglamentacions han de ser una eina no per sancionar i recaptar diners sinó per afavorir i construir 

una major cohesió social. 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Utilitzant tots els mitjans de comunicació locals i les xarxes socials per difondre la 

informació necessària per a la participació activa de la ciutadania en els processos 

d'elaboració de les ordenances i reglamentacions, fent especial èmfasi en els sectors 

afectats. 
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• Reformant la pàgina web de l’Ajuntament, millorant-ne l’accés a les dades i documents 

d’interès públic, utilitzant tots els mitjans disponibles (xarxes socials, mitjans de 

comunicació...) per estendre la informació i el debat al major nombre d'habitants possibles. 

• Organitzant audiències públiques per explicar el contingut de les ordenances i 

reglamentacions aprovades. 

• Revisant periòdicament el contingut de les ordenances i obrint el debat de la reglamentació 

de la vida pública a les entitats i els ciutadans de Blanes.  

• Prioritzant l'anàlisi de la realitat, el diàleg i la cerca de consens per arribar a solucions que 

afavoreixin el conjunt de la ciutadania. 
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SOUS I RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS 

CÀRRECS ELECTES 

 

QUÈ TENIM 

Tenim un acord de consistori que permet augmentar en un 30% el sou de l'alcalde en aquells 

casos en què el sou de la seva activitat professional anterior fos superior al de l'alcaldia. 

Tenim una desconfiança i un desprestigi considerables dels càrrecs públics per part de la 

ciutadania, a causa d’una democràcia representativa que està donant mostres palpables de fallida. 

La percepció que la política és una professió i no un servei s’ha extès àmpliament. Només cal 

comprovar la mitjana d’edat dels càrrecs electes i la manca de renovació dels quadres dirigents 

dels partits polítics. 

 

QUÈ VOLEM 

Volem la total transparència de l’activitat política i econòmica dels càrrecs electes per tal de poder 

recuperar l’esperit real de la política de servei al ciutadà i al bé comú. La política no és una 

professió. 

Volem una remuneració justa als càrrecs electes, en base als principis d'igualtat, sou i condicions 

laborals dignes, dedicació i tasques assumides. 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Creant un codi ètic que limiti la durada màxima a 8 anys (dues legislatures) en l’exercici del 

càrrec de regidor, que no permeti la dualitat de càrrecs electes en diverses administracions 

al mateix temps, limitant les retribucions econòmiques per a regidors a temps complet amb 

un topall de 1.600 euros nets al mes, i pels que s’hi dediquen a temps parcial, la part 

proporcional d'aquest import. 
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• Continuant exercint la transperència en la publicació dels sous dels càrrecs electes, tal i 

com ja s’ha fet a Blanes a petició de la CUP.  

• Destinant la subvenció per poder llogar espais, que s’ofereix als partits que no tenen local 

de reunió, a les associacions de veïns que no disposin d’espais habilitats per poder 

desenvolupar les seves activitats.  
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#CAPGIREM ELS MOVIMENTS SOCIALS 

 

PLA D'HABITATGE 

 
L’aplicació  sense  cap  mena  de  vergonya durant aquests  darrers anys de  les  polítiques  

neoliberals marcades   per   la   troica,   juntament   amb   les   lleis   executades   pels   governs de 

l’estat espanyol o pels diferents governs autonòmics han estat molt dures per a la classe 

treballadora. Les administracions no semblen interessades a posar-hi remei, tot i que el dret a 

l’habitatge està reconegut per l’Estatut, la Constitució i la legislació internacional. 

 

En conseqüència, l’atur de llarga durada, sense percebre cap emolument, porta a situacions de 

pèrdua integral: habitatge, relacions socials i col·lectives, desestructuració familiar, autoestima. En 

molts casos estem patint una vulneració dels drets humans i dels drets de la infància. A Catalunya 

hi ha 450.000 pisos buits, dels quals uns 100.000 son propietat d’ entitats financeres, i 231.000 

famílies que necessiten un habitatge digne. 

 

Les polítiques municipals són essencials en la lluita per la cohesió i contra l’exclusió social.  

 

 

QUÈ TENIM 
 
Cap dels governs que hem tingut a Blanes ha pres les mesures necessàries per garantir que 

tothom tingui accés a un habitatge digne, i això ha abocat la població al drama de les hipoteques, 

els desnonaments i la manca de lloguers socials. 

 

L’Ajuntament de Blanes ha estat verificant el cens de pisos buits que hi ha al municipi, amb 

l’objectiu de destriar quins pertanyen a entitats bancàries i quins són propietat de particulars. 

Aquesta mesura s’ha pres al final de la legislatura.  

 

Es van aprovar comptadors socials per l’aigua però resulta especialment alarmant el creixement de 

la pobresa energètica, que a hores d’ara afecta més del 10% de la població a Catalunya. Així, més 

de 320.000 famílies no poden mantenir les seves llars a temperatura adequada per falta de 
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recursos econòmics o perquè ja han patit talls de subministrament energètic i d’aigua. 

L’Ajuntament de Blanes es nega a negociar amb les empreses corresponents.  

 

Existeixen a la vila dues plataformes autogestionades, que enfront de l’apatia del govern municipal 

han decidit organitzar-se per trobar solucions. Aquestes plataformes estan aconseguint, amb molt 

pocs mitjans i a vegades amb molta imaginació, respostes positives en habitatge, recollida 

d’aliments, suport psicològic i autoestima. 

 

No s’han d’oblidar les persones joves que pateixen nombrosos impediments per exercir el seu dret 

a un habitatge, reconegut a nombrosos marcs legals i normatius en vigor. Un gran nombre de 

processos d’emancipació precària és habitual entre la població juvenil de la nostra vila. 

 

 

QUÈ VOLEM 
 
Els   Ajuntaments   són   l’administració   més   propera   a   la   ciutadania,   no   hi   ha   cap   

dubte   que   els ciutadans els consideren punts de referència a l’hora de resoldre qualsevol 

qüestió que ens afecti tant   en   la   vida   privada   com   en   la   col·lectivitat. Davant aquesta   

circumstància, els seus representants poden i tenen l’obligació de desenvolupar polítiques i 

accions que ajudin a superar i prevenir situacions de precarietat social dels seus veïns i veïnes. 
 
Les   infraestructures,   els   mitjans   i   els   recursos   que   es   poden   gestionar   des   de   

l’Ajuntament, juntament amb la societat civil, poden jugar un paper important per assentar les 

bases d’un futur on els models de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament evolucionin. Ens calen 

models basats en cooperativisme, en el treball comunitari i l’autogestió, desenvolupant el   

concepte   del cooperativisme com una solució per al present però també com una eina o opció de 

futur per a les noves generacions. 

 

Cal sol·licitar i reclamar 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...  Pensem que 

cal plantejar aquests serveis i equipaments amb un criteri mancomunat, amb un alt nivell 

d’autogestió i generant complicitat amb el teixit associatiu del poble. 
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És imprescindible conscienciar la població del greu problema de l’habitatge, afavorint la cohesió 

social i la implicació de tothom en el canvi de cicle i de mentalitat, creant una societat critica i rebel 

contra el sistema capitalista i els seus gestors. 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Aplicant les lleis existents i, en particular, la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge del 

Parlament de Catalunya, que permet als Ajuntaments sancionar els bancs que mantinguin 

mes de dos anys els seus habitatges desocupats. L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a 

l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a  utilització anòmala d'un habitatge la seva 

desocupació permanent i injustificada. L’article 42 del mateix text legislatiu enumera 

diverses mesures que les administracions   han   d’adoptar per tal d’evitar la desocupació 

permanent dels immobles. Tals  com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de 

garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació 

de desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal 

estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'administració pública per a què els gestioni en 

règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com 

penalitzadores. 

 

• No permetent desnonaments per a les famílies que no poden assumir el pagament de la 

hipoteca, instaurant l’obligació a les entitats financeres de concedir un lloguer social a les 

famílies en situació de precarietat. 

 

• No permetent desnonaments per a famílies que no poden fer front al pagament del lloguer 

quan els propietaris siguin bancs o grans immobiliàries, establint l’obligació d’aquests grans 

propietaris d’habitatges, de concedir un lloguer social. 

 

• Proveint ajuts a les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer de pisos 

propietat de persones físiques, perquè l’afectat pugui seguir a l’habitatge o assegurar un 

reallotjament adequat. 

 

• Establint mecanismes per donar una segona oportunitat a les persones sobreendeutades, 

de manera que puguin liquidar els deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de poder 

començar de nou. 
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• Creant un parc de lloguer social a través del lloguer forçós dels pisos buits en poder de 

bancs i grans propietaris d’habitatges.  

• Garantint  el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en 

situació de vulnerabilitat. S’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia 

dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts  necessaris per evitar el tall de 

subministrament.  

 

• Eliminant progressivament el model assistencial o de caritat, tot i que creiem que són 

necessaris actualment per solucionar situacions extremes, perquè considerem que aquests 

són conceptes que el  mateix  sistema  utilitza per mantenir els treballadors aturats i 

abocats a la marginació, l'exclusió social, la pobresa sense ànima i a la manca d’esperit 

crític. Paral·lelament, s’hauran de potenciar  iniciatives d’autososteniment de caràcter 

participatiu, cooperatiu i autogestionat amb la col·laboració i el suport municipal. 

 

• Impulsant un pla d’habitatge dins l’oficina dels drets socials i el consell de drets socials, que 

tindria diverses funcions:   

 

• Cens dels habitatges buits al municipi 

• Cens dels edificis i locals municipals o susceptibles de gestió municipal que puguin 

complir una funció d’habitatge (per exemple, hotels i pensions tancats). Aprofitament 

d’aquests espais per a menjadors socials, emergències d’habitatge, etc. 

• Creació de cooperatives d’habitatge 

• Lloguer social 

• Penalització als pisos buits 

• Gestió d’habitatges socials basada en el model de l’obra social endegada per la 

PAH I la PAHC (alliberament d’espais) 

• Promoció de la masoveria urbana 
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CAP A UN PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT 

 

 

Entenem l’educació com un procés de comunicació i de diàleg entre agents educatius que 

treballen en xarxa a l’aula, al carrer, a la família i a l’administració municipal. El gran repte de 

l’educació és esdevenir un espai per a tothom construït sobre tres grans pilars: la diversitat, la 

democràcia participativa i la cohesió social.  

 

I per fer-ho possible, des de la CUP pensem que cal desenvolupar un projecte educatiu per a tota 

la ciutat. No és una idea nova. Se’n parla des de fa ja vuit anys, a Blanes. Però per a nosaltres no 

és un concepte per vestir discursos. Volem que “Blanes, ciutat educadora”, esdevingui quelcom 

més que un eslògan. Perquè ens identifiquem amb el criteri que l’educació no només pertany a 

l’àmbit educatiu formal, sinó que abraça tota la societat. 

 

QUÈ TENIM 

 
La manca de cohesió entre els diferents agents educatius (centres educatius, alumnes, famílies, 

entorn social i serveis municipals) és un obstacle fonamental per tal d’abordar els diversos 

problemes que tenim a Blanes, com ara: desequilibri en les matriculacions (escoles plenes - amb 

ràtios al límit - i escoles buides); gran diversitat funcional, intel·lectual i social de l’alumnat i mitjans 

inadequats o infrautilitzats per tractar-la; inestabilitat del professorat i dificultats per implementar els 

projectes educatius d’escola i de fer-ne un seguiment rigorós; dificultats d’accés a les escoles 

bressol de les famílies amb menys recursos econòmics com a conseqüència de l'increment de 

quotes;  manca de lleure educatiu als barris. 

 

 

 

QUÈ VOLEM 

 
Potenciar la cohesió i la interrelació solidària entre els diferents agents educatius, tant a nivell de 

centres com de poble, esdevé una tasca fonamental i immediata per impulsar qualsevol programa 

municipal. Aquest treball de cohesió és el que ens permetrà posar les bases per encarar amb èxit 

el repte de l’atenció a la diversitat, regulant la composició de la comunitat educativa en els diferents 
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col·legis i instituts per tal d’atendre solidàriament la diversitat en las aules  i fomentant l’ús dels 

recursos col·lectius amb aquest fi.  

 

D’altra banda, la planificació pedagògica i la disposició del professorat són factors clau en el 

procés educatiu. Per això, volem promoure, dintre de les competències de l’acció municipal, 

l’estabilitat i la motivació del professorat i afavorir la implementació dels projectes educatius dels 

centres i el seu seguiment. 

 

Pel que fa a les famílies, pensem que cal establir mecanismes de compensació i ajuts per a les 

famílies amb menys recursos econòmics.  

 

I finalment, conscients de la importància de l’entorn social en el context educatiu, ens plantegem 

possibilitar i potenciar espais autogestionats de lleure educatiu als barris amb el suport i el 

seguiment dels serveis municipals. 

 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

 

• Apostant per un Consell Escolar Municipal reforçat i participatiu que ha d’establir des de 

començament de curs un programa de treball integral, àgil i efectiu amb dos objectius 

estratègics:  la distribució equilibrada de l’alumnat  i un pla municipal d’atenció a la diversitat. 

 

• Partint del Consell Escolar Municipal reforçat i participatiu, Proposant l’estudi, debat i 

implementació, en el període de dos anys, d’un pla d’escolarització extensiva que facilitarà 

l’existència d’aules més equilibrades, la integració i cohesió social dels alumnes i les famílies i, 

en suma, el procés d’ensenyament i aprenentatge. Per una distribució equilibrada de l’alumnat: 

cap a un pla d’escolarització extensiva.  

 

• Proposant un Pla municipal d’atenció a la diversitat que contempli: 

• Eines que facilitin la coordinació dels professionals i l'organització dels recursos 

materials. 

• Criteris i procediments de comunicació amb les famílies i detecció de problemes i 

necessitats. 

• Línies i programes de col·laboració entre professorat, famílies i alumnes, entitats 

veïnals i associatives i l’Ajuntament. 
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• Plans de convivència i instruments de coordinació per a la resolució de conflictes i la 

mediació escolar. 

• Eines que facilitin la coordinació dels professionals. 

 

• Realitzant un bon treball de coordinació amb el professorat, els centres i el Departament 

d’Ensenyament, que permeti a l’Ajuntament jugar un paper important en l’estabilitat i la 

motivació del professorat  i consegüentment, en  el compliment dels projectes educatius de 

centres i ciutat. Amb aquest objectiu plantegem una sèrie de propostes: 

• Plans de formació i trobades d’intercanvi d’experiències sobre les noves realitats 

que els docents han de gestionar a les aules, i d’apropament dels professionals al 

seu àmbit d’incidència. 

• Mesures que puguin incidir en la proximitat de l’habitatge–lloc de treball (potenciació 

de les permutes, intermediació per tal de facilitar lloguers accessibles, etc.) 

• Racionalització i repartiment de les reduccions de jornada. 

 

• Proposant, perquè les escoles bressol juguen un important paper per als infants (maduració 

del llenguatge, socialització, detecció precoç de problemes i necessitats) i per a la conciliació 

de la vida familiar, social i laboral dels pares: 

• Municipalització del servei d’escoles bressol. 

• Tarifació progressiva i compensatòria en funció de la situació laboral i la renda de 

les famílies. 

• Organització d’un sistema de llars d’infants amb possibilitat d’horaris reduïts al matí. 

 

• Des dels nostres criteris ecosocials pensem que l’Ajuntament ha de donar suport als 

programes de reutilització de llibres i bancs de material escolar. 

 

• Posant especial atenció, a banda de a l’educació formal, a l’educació no formal per al jovent, 

perquè és un dels elements fonamentals per a la cohesió social. Les entitats de lleure 

conformen un espai de relació i participació social que és obligatori contemplar en les 

polítiques municipals i que esdevenen pilars del teixit associatiu i de la cultura popular. Per això 

entenem que l’Ajuntament ha de fer una aposta decidida per implementar plans que fomentin la 

col·laboració  entre els escoltes, els esplais, les entitats de lleure, els centres juvenils... i 

l’escola com a agents educatius que treballen amb els mateixos infants i joves.  
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SISTEMA SANITARI PÚBLIC DE QUALITAT I PARTICIPATIU 
 

 

Des de la CUP defensem un sistema sanitari públic, universal i de qualitat, és a dir, de propietat, 

provisió i control públic i comunitari, que exclogui per llei l’ànim de lucre i impossibiliti que es faci 

negoci amb la nostra sanitat. Defensem i treballarem per un sistema integral de la sanitat i la salut 

que incorpori els aspectes biològic, psicològic i social i amb un plantejament radicalment 

democràtic i participatiu. Ara bé, què podem fer des de l’àmbit municipal per aconseguir-ho? 

L’administració local ha de fer front a molts reptes amb pocs mitjans per assumir les seves 

competències que, en síntesi, són:  

- La protecció de la salubritat pública i la gestió de riscos: mediambient (contaminació, aigües, 

residus); indústries, serveis, transports, contaminació acústica de llocs de relació i convivència 

humana (habitatges, escoles, esbarjos); hostaleria i comerç alimentari; cementiris; animals... 

 

- La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut: defensa dels usuaris de la sanitat; 

participació en l’atenció primària de la salut; educació sanitària. 

 

Molts aspectes estan regulats per  normes específiques que cal aplicar amb mètode, foment de la 

col·laboració ciutadana i coordinació amb altres departaments i serveis. Però tot i així hi ha marge 

per aplicar mesures transformadores si tenim voluntat política de fer un bon treball de detecció, 

informació, assessorament, formació i vindicació; si tenim voluntat de potenciar l’associacionisme,  

la participació i la coordinació dels usuaris, els professionals i la resta d’agents implicats en la 

sanitat per tal de prioritzar l’atenció preventiva primària: de protecció a la població, especialment la 

més vulnerable. 

 

 

QUÈ TENIM 

 

El Programa “Salut i crisi” de Dipsalut (Organisme de Salut pública de la Diputació de Girona) 

expressa la  realitat feridora del fort impacte de la crisi en els diferents grups poblacionals de les 

classes populars, i com contribueix, alhora, a augmentar les desigualtats en salut:  
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- Molts infants pateixen una  reducció del nombre d’àpats i la qualitat de l’alimentació; dificultats per 

cobrir les necessitats oftalmològiques i odontològiques; deteriorament de l’ambient familiar amb 

risc d’increment de violència i empitjorament de la capacitat d’adaptació i/o el rendiment escolar. 

Aquests riscos es poden agreujar en viure en habitatges insalubres, amb sobreocupació i en 

alguns casos en risc de desnonament. 

 

- Hi ha hagut un increment de conductes de risc i un augment de consum de substàncies 

addictives en els sectors juvenils així com una disminució de les expectatives de vida que condueix 

a cotes altes de frustració i disfuncions emocionals. 

 

- La població adulta ha experimentat un augment de problemes d’estrès, d’insomni i de malestar 

amb un augment dels trastorns adaptatius en relació amb les dificultats laborals, les situacions 

d’estrès, la pressió social o la por de perdre la feina;  l’augment de la taxa de suïcidis, que des de 

l’any 2008 té un increment progressiu... 

 

- Algunes persones grans han de mantenir les seves famílies amb una pensió minsa i fins i tot hi 

ha famílies que retiren dels centres persones dependents per poder utilitzar les seves pensions i 

per poder subsistir. 

 

La degradació de la salut pública s’incrementa amb les retallades en el sector públic sanitari i es 

manifesta en el tancament de CAP o dels seus serveis d’urgència; el tancament de llits hospitalaris 

i quiròfans; la reducció de personal sanitari i l’empitjorament de les condicions laborals, amb la 

consegüent despersonalització, burocratització i medicalització de l’atenció als pacients; el 

creixement de les llistes d’espera i col·lapses a urgències; la insuficiència dels recursos per tal 

d’atendre les necessitats assistencials i socials derivades de la diversitat, ja sigui aquesta funcional 

o cultural; la negació de la cobertura pública a sectors de la població en situació  administrativa no 

regularitzada, normalment d’origen immigrant; la disminució de fons de prevenció i atenció a 

persones amb VIH i altres malalties cronificades... 

Aquesta situació es produeix en un context de mercantilització, de percepció de la salut com a 

espai i oportunitat de negoci per part del capitalisme i els seus gestors, de conversió de l’oferta 

sanitària en un bé de consum. Els interessos privats, l’amiguisme i la corrupció s’entrellacen amb 

una gestió opaca de la sanitat pública. 
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QUÈ VOLEM 

 

Volem un model inclusiu, no patriarcal, no sexista, no classista i no racista que abasti totes les 

fases de la vida des de la infància fins les cures sociosanitàries i el respecte a una mort digna. 

Entenem que el camí cap a una concepció i pràctica integral i preventiva de la sanitat i la salut ha 

de posar l’accent en el paper del treballador social, que juntament amb el personal sanitari mèdic i 

d’infermeria d’atenció primària, constitueix una figura local molt propera als sectors més 

vulnerables i que requereixen més solidaritat social. I això implica establir mecanismes de 

participació i coordinació que facin possible la prevenció i la promoció de la salut.  

Volem que l’educació en la salut i la sanitat sigui un dels instruments més factibles a l’abast de les 

competències municipals. I per tal d’aconseguir la màxima efectivitat, considerem que cal 

complementar una educació sanitària personalitzada amb campanyes generals de prevenció i 

promoció de la salut dirigides als diversos grups poblacionals. 

Volem i treballarem perquè l’Ajuntament optimitzi els recursos propis per assistir especialment els  

sectors més vulnerables del poble en aquelles necessitats que no restin cobertes –transport 

adaptat, algunes de les especialitzacions mediques no presents al CAP, campanyes sanitàries...– 

al mateix temps que es dissenyin  propostes i alternatives  arrelades a les necessitats locals per tal 

de poder defensar-les davant les administracions competents. 

Volem facilitar espais d’atenció, interlocució i participació tant amb criteris d’assessorament com 

vindicatius. 
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COM HO ACONSEGUIREM 

• Tenint en compte les limitacions competencials dels Ajuntaments en aquesta matèria, la 

CUP de Blanes fa una sèrie de propostes sobre l’àmbit sociosanitari, a més de les que es 

deriven del que s’ha exposat fins ara: 

• Facilitant i fomentant espais de trobada, diagnòstic, posada en comú dels problemes i 

vindicació dels usuaris i els professionals implicats en la salut; impulsant la creació 

d’agrupacions de persones usuàries de la sanitat pública; donant suport a les associacions 

de familiars i malalts de les viles i ciutats. 

 

• Fent enquestes periòdiques de satisfacció en relació a la xarxa d’equipaments sanitaris 

presents al municipi per tal de dotar-nos d’elements de pressió davant l’administració 

autonòmica. Fent diagnòstics d’Atenció Primària Orientada a la Comunitat amb la 

participació dels col·lectius socials. 

 

• Potenciant i apropant els cursos i tallers de formació, promoció i prevenció de la salut als 

veïns i veïnes, amb formats senzills, pràctics i adequats a les disponibilitats i 

característiques de cada grup poblacional (impuls d’iniciatives amb la infància i 

l’adolescència, malalts, gent gran...) 

 

• Treballant per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la prevenció dels 

embarassos no desitjats, com també en les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i 

oferint un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions 

sanitàries de la ciutat. 

 

• Proporcionant informació, formació i assessorament a la població adulta, amb programes 

de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de l’Ajuntament. 

 

• Augmentant i millorant els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts. 

 

• Reivindicant un augment de les plantilles, del temps d’atenció que tenen assignat els 

treballadors i les treballadores de la salut i els sistemes de formació permanent per fer 

possible la tan necessària educació personalitzada. 

 

• Garantint i potenciant la figura dels psicòlegs i els treballadors socials als centres sanitaris 

públics; facilitant, des de l’Ajuntament, el suport de mediadors interculturals i treballadores 
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socials, que puguin ajudar en la detecció de problemes per tal d’atendre les necessitats 

assistencials i socials derivades de la diversitat, ja sigui aquesta funcional o cultural. 

 

• Treballant per la disminució de les llistes d’espera de les intervencions quirúrgiques. 

 

• Establint mecanismes que facilitin la participació d’entitats i veïns en la protecció de la 

salubritat pública i la gestió de riscos.  
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DEFENSA I OPTIMITZACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
 
 
Els municipis viuen directament la realitat concreta de carrers i veïns i els Ajuntaments són els 

primers a percebre els efectes de les desigualtats i a rebre les demandes: són el primer graó 

d’accés a l’administració publica.  

 

Les polítiques municipals són fonamentals en la lluita per la cohesió i contra l’exclusió social. És 

imprescindible actuar: 

 

- Prioritzant les necessitats dels col·lectius més desafavorits.  

 

- Fomentant la conscienciació i la reivindicació política i social per tal que els beneficiaris del magre 

sistema de prestacions i ajudes deixin de ser simples usuaris socials passius per convertir-se en 

agents socials actius, motors del canvi.  

 

- Conscienciant  tota la població  que les polítiques socials beneficien el conjunt de la ciutadania i 

és necessari que tothom sigui capaç de posar-se en la pell dels més afectats.  

 

 I aquests grans reptes s’han de sustentar en tres fonaments irrenunciables i transversals:  la 

participació, la transparència i la pedagogia social.  
 

 

QUÈ TENIM 

 
El deteriorament dels drets socials  és una realitat incontestable que es manifesta de diverses  

maneres a Blanes:  increment de l’atur, de les desigualtats laborals i de l’economia submergida; 

precarietat en l’habitatge (desnonaments, especulació immobiliària, pobresa energètica); 

deficiències en l’accés als serveis bàsics, etc. Per mitigar  aquestes realitats els municipis compten 

amb recursos insuficients per a les prestacions i ajudes socials, insuficiència agreujada amb les 

reduccions pressupostàries. I aquesta manca de recursos afecta els sectors més desfavorits 

(persones dependents i amb diversitat funcional, persones i col·lectius amb risc de marginalitat 

social, alumnat amb necessitats educatives complementàries...) i dificulta l’aplicació de polítiques 
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d’igualtat, com ara serveis adequats d’informació i atenció a les dones o plans eficaços 

d’integració. 

 

Les necessitats extremes i la insuficiència dels recursos poden provocar desconfiances  en 

l’adjudicació de les prestacions i els conflictes de convivència, veïnal o familiar. Si no es tracten 

adequadament, hi ha el perill que esdevinguin problemes greus de cohesió social. 

 

La resposta exigeix optimitzar les condicions organitzatives i de gestió diagnosticant els seus punts 

febles:  al nostre parer, hi ha una desconnexió entre els diferents agents tècnics i socials que han 

de treballar per la cohesió, per tal d’aprofitar al màxim els recursos materials i humans. D’altra 

banda, hi ha uns dèficits estructurals en la participació política i social del veïnat blanenc agreujats, 

en el cas de les persones immigrades, per la negació de drets polítics i civils, que dificulten les 

relacions inclusives. I aquestes mancances es manifesten en tota la seva realitat en la falta  

d’alternatives associatives per a infants i joves. 

 

 

QUÈ VOLEM 

 
Ens plantegem impulsar mesures per a la integració i contra l’exclusió social atenent les 

necessitats diverses dels col·lectius afectats: acollida als nouvinguts, ajuda als toxicòmans, 

prestacions als aturats de llarga durada... però inserint-los en plans integrals o comunitaris que 

incideixin de manera global sobre els problemes de tota la comunitat.  

 

Per poder fer això, cal millorar l'oferta dels serveis municipals i la correcta administració dels 

recursos materials, humans i d’infraestructures, apostant per la participació dels col·lectius i 

persones afectades en el disseny, seguiment i avaluació dels  programes transversals i plans 

integrals. Paral·lelament, és necessari donar suport a la vindicació i organització d’aquests 

col·lectius davant les administracions autonòmiques i estatals. 

 

En la línia de la nostra confiança en implicació popular, entenem que cal promoure espais oberts 

en matèria de serveis socials com a eines de diagnòstic, planificació, execució i avaluació dels 

plans i, alhora, com a instruments de coordinació dels diferents agents que s'hi relacionen. Una de 

les seves funcions seria l’elaboració i aplicació d’un reglament marc del servei d’atenció 

comunitària clar, senzill i àgil. Per tot això, cal augmentar el pressupost en serveis socials. 
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COM HO ACONSEGUIREM 

 
• Optimitzant els programes de detecció i resposta urgent davant problemes emergents 

(habitatge, abandonaments, maltractaments...)   

 

• Consolidant els equips d’atenció social primària amb programes de qualificació i motivació 

per tal que els professionals assumeixin el treball comunitari en equip com la forma 

d’abordar les problemàtiques socials i siguin conscients del seu paper com a agents de 

transformació social.  

 

• Organitzant els  serveis d’atenció domiciliària amb un sistema de bonificació de les taxes 

per prestació de serveis que garanteixi la universalitat del servei.  

 

• Oferint suport a les persones i als col·lectius afectats en les seves vindicacions per exigir 

els equipaments socials necessaris i racionalitzar l’ús dels existents: centres de dia per a 

gent gran, pisos assistits, llars residencials d’estada temporal i permanent, centres oberts 

per a infància en risc, cases de petita infància, habitatges per urgències socials, punts de 

trobada de joves, alternatives a l’atur (horts ecosocials, cooperatives de reciclatge...) 

 

• Sol·licitant i reclamant 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...  Pensem que cal plantejar aquests serveis i equipaments amb un criteri 

mancomunat, amb un alt nivell d’autogestió i generant complicitat amb el teixit associatiu 

del poble.  

 

• Impulsant polítiques d’ajudes econòmiques que evitin el clientelisme i la perpetuació de la 

precarietat amb un  treball pacient de pedagogia social recolzat en la transparència 

informativa sobre la gestió dels recursos. 

 

• Donant suport a les iniciatives d’ús social del català com a llengua de cohesió (Oficina del 

Català de Blanes,  Consorci per la Normalització lingüística, voluntariat per la llengua...)  i 

fomentant  noves fórmules flexibles amb la implicació del teixit social, els centres 

d’ensenyament i l’àmbit laboral,  per facilitar l’accés a l’aprenentatge i ús de la llengua 

catalana de sectors que per diverses raons no poden accedir en aquests serveis. 
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• Creant consells socials veïnals de barri i ciutat capaços d’impulsar i coordinar programes 

per a la convivència i serveis àgils de diagnòstic i mediació veïnal i intercultural. 

• Dinamitzant el teixit associatiu i promovent l’autoorganització ciutadana amb criteris 

integradors de tots els ciutadans i especialment dels sectors afectats per situacions de 

precarietat: cercles de discussió i treball als barris, assemblearis, oberts a tothom, implicats 

amb la realitat del poble i amb propostes alternatives, innovadores i integradores; iniciatives 

d’economia solidària, des de xarxes d’intercanvi i suport mutu fins a cooperatives de 

consum o serveis, gèrmens del que podria ser l’economia post capitalista.  

 

• Impulsant iniciatives culturals i de lleure (esplais, grups de teatre, d’excursionisme, etc.) i 

establiment  de sistemes de coordinació i campanyes per tal de dotar d’un contingut social i 

solidari els espais de trobada esportiva dels infants i joves. 

 

Per poder dur a terme aquests mesures, caldrà una reorganització dels serveis socials tenint en 

compte les necessitats i les experiències dels agents que hi participen. 
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FET MIGRATORI I MULTICULTURALITAT 
 

 

El desenvolupament demogràfic, econòmic, cultural i polític del nostre municipi, com a tot arreu, ha 

incorporat la immigració com a factor estructural. A Blanes, gairebé el 54% de la població d'origen 

immigrant té entre 16 i 40 anys. És a dir, es tracta d’una població força jove, en molts casos 

nascuda a Catalunya, que planteja la necessitat d’un intens treball de cohesió per part de tota la 

societat i el municipi, perquè en el seu cas, a la problemàtica que viu la joventut, s’hi afegeix una 

realitat social discriminatòria que cal tenir en compte. Aquest treball de cohesió tan sols serà 

possible mitjançant l’aplicació de potents polítiques socials de formació, d’ocupació i d’habitatge, 

entre d’altres. El problema afegit és que les competències respecte a immigració són 

fonamentalment estatals i autonòmiques, però  és l’administració local qui rep la major incidència i 

qui ha de resoldre amb pocs mitjans i en primera instància les demandes plantejades per la 

població immigrada. 

 

 

 

QUÈ TENIM 
 

La societat d’acollida encara viu amb inquietud el fet migratori fruit de prejudicis, de la dificultat per 

assimilar els canvis i, sobretot, perquè s’afegeix a situacions socioeconòmiques insatisfactòries a 

les nostres viles i ciutats, a sobre agreujades per la crisi. Això pot generar tensions socials dins les 

classes populars i acabar traduint-se en fenòmens ideològics de racisme i xenofòbia. Aquests 

elements de descohesió 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, apostant per 

retallades dels drets i llibertats de la població d’origen immigrant. 

 

Sovint apreciem per part dels governs municipals incomprensió i allunyament de les dinàmiques 

associatives dels col·lectius d’immigrants i certa tendència a fomentar i tutelar un associacionisme 

poc representatiu que no respon ni a la realitat ni a les necessitats d’aquests sectors populars. 

Amb freqüència es fa un tractament de la diversitat cultural força folklòric, amb festes i espais 

multiculturals periòdics desarrelats de la realitat quotidiana i que no aporten massa als processos 

d’inclusió.  

 

Els plans i recursos comunitaris de recepció, acollida i seguiment esdevenen insuficients i la seva 

avaluació queda reduïda a l’àmbit dels professionals i tècnics, sense que hagi una contrastació 
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oberta, crítica i autocrítica amb la resta d’agents i associacions. Els plans de mediació,  per 

exemple, són instruments de gran eficàcia en la resolució de problemes, però poden ser poc 

pràctics i resolutius, si els sistemes de contractació de mediadors i mediadores no responen a la 

continuïtat i planificació necessàries.  

 

 

 

QUÈ VOLEM 
 
Des de la CUP manifestem el nostre compromís amb la defensa de la igualtat de drets de les 

persones immigrades. Pretenem tractar la diversitat cultural correctament mitjançant l’apropament 

a la realitat de les persones immigrades,  la transparència i la participació coordinada dels agents 

socials i el teixit associatiu. Pretenem visualitzar l’immigrant com la persona amb la qual compartir 

recursos, no com la persona amb la qual competir pels recursos existents. Pretenem 

comprometre’ns amb la vindicació i mobilització com a instruments de canvi en les polítiques 

d’immigració perquè considerem que cal implicar el municipi en la gestió de les tensions 

socioeconòmiques i la lluita pel canvi d’estructures. 

 

Som conscients que cal millorar molt els plans i els recursos comunitaris de recepció, acollida i 

seguiment, i com que volem que les persones immigrades, igual que la resta de ciutadans i 

ciutadanes de Blanes, siguin subjectes actius en la vida social i municipal, valorem la necessitat 

d’implicar-les al màxim possible en l’elaboració i aplicació dels plans. 

 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

 
• Defensant en la pràctica dels drets de ciutadania de les persones immigrades, la qual cosa 

implica posar especial atenció i facilitar l’accés lliure al padró que suposa l’accés universal als 

drets més bàsics: educació, salut, serveis socials, etc. El populisme xenòfob vol negar o retallar 

aquest dret, i per tant la lluita contra la xenofòbia s’ha de donar  al carrer i a la sala de Plens, 

tot analitzant les causes del seu ascens, plantejant-nos les estratègies per desemmascarar-lo i 

fent alhora un treball curós i eficaç de clarificació i pedagogia social dirigit a tots els sectors 

socials i molt especialment a les classes populars. En aquest sentit serà important visualitzar la 

contribució de les persones immigrades a la societat d’acollida i la seva aportació a l’augment 
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del PIB i al superàvit de la Seguretat Social. També en aquesta línia, l’Ajuntament ha d’exigir la 

igualtat de tracte en els drets salarials i laborals a les empreses que contractin amb 

l’Ajuntament. 

 

• Desenvolupant un sistema eficaç d’informació dels recursos que ofereix la població i formant 

sobre com es poden fer servir. I això implica tenir en compte les especificitats socials, culturals i 

lingüístiques de qualsevol persona no resident que arriba de nou al municipi amb intenció 

d’establir-s’hi, independentment del seu l’origen. 

 

• Assegurant una informació transparent, veraç i objectiva de l’adjudicació dels recursos socials, 

una eina fonamental per tal d’evitar greuges, malentesos i conflictes sovint creats artificialment.  

 

• Afegint als criteris socioeconòmics, per a l’adjudicació d’ajuts, criteris positius (com la recerca 

de feina, la formació, etc.) però en un context de pedagogia social i conscienciació, no de 

control o penalització. 

 

• Assegurant que l’Ajuntament – polítics i tècnics – coneix i s’apropa a la diversitat i les 

peculiaritats associatives de les persones immigrades per tal de generar dinàmiques 

d’interlocució, cooperació i coordinació. L’Ajuntament ha de facilitar, a més, la interrelació entre 

el teixit associatiu de la societat d’acollida i les dinàmiques associatives dels col·lectius 

d’immigrants. Paral·lelament, ha d’incorporar  l’acció vindicativa com a pràctica del treball 

municipal, per un canvi d’arrel en les actuals polítiques  sobre immigració europees, estatals i 

autonòmiques. 

 

• Fent un tractament quotidià i natural de la diversitat cultural, facilitant dinàmiques participatives 

en col·laboració amb el teixit associatiu i els diversos agents socials, tendents al coneixement 

mutu. Impulsant experiències de mediació i participació activa en els assumptes comunals 

(barris, escoles, etc.). 

 

• Optimitzant el treball dels professionals que interactuen amb les persones immigrades amb 

plans de formació i programes d’actuació adequats. 
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SOLIDARITAT I INTERNACIONALISME 

 

 

Sovint ens volen fer creure que en el limitat marge d'acció de la política municipal no hi té massa 

cabuda el compromís i la solidaritat amb els pobles del món que cerquen la seva llibertat i estadis 

superiors de justícia social. Són realitats que queden arraconades i obviades en la pràctica 

habitual de la política municipal. Cal incorporar a l’agenda municipal quotidiana la solidaritat i la 

cooperació amb tots els pobles del mon, és a dir, l’acció internacionalista. 

 

L’aposta de la CUP per als Països Catalans és molt clara: independència i socialisme. La lluita per 

construir un nou marc nacional passa forçosament per un canvi social profund i un procés que ha 

de significar molt més que un simple canvi de bandera. I de la mateixa manera que creiem 

possible posar les bases que ens han de portar a uns Països Catalans lliures i socialment justos 

des de la pràctica de la política municipal no podem obviar que aquesta lluita va molt més enllà: la 

lluita persistent per l'autodeterminació i la independència dels Països Catalans queda emmarcada 

dins la mateixa lluita per l'alliberament de tots el pobles del món. És una lluita oberta i constant, 

una lluita per posar els fonaments d'un món més just, on la solidaritat sigui la manera de quotidiana 

de procedir en les relacions entre els pobles i les persones.  

 

Des dels municipis hi tenim molt a dir i, sobretot, molt a fer. Així, creiem imprescindible proposar 

alternatives al model socioeconòmic mundial, tot creant i consolidant projectes d'actuació local 

amb perspectiva global. Des de mesures per gestionar conjuntament els recursos naturals, el 

territori, el model energètic, etc. fins a la promoció d’experiències solidàries i de cooperació amb 

altres pobles del món que lluiten per la seva dignitat.  

 

Per això creiem necessària i aplaudim qualsevol iniciativa que des dels Ajuntaments treballi en 

aquest sentit. Un exemple en són les mocions de solidaritat amb els pobles sahrauí, palestí...  Però  

de la mateixa manera que celebrem qualsevol proposta compromesa amb la lluita internacionalista 

també exigim coherència, honestedat i valentia als partits polítics per tal de defensar amb la 

mateixa decisió el dret a la llibertat de Palestina, Sàhara, Kurdistà, Escòcia, Txetxènia, Euskal 

Herria, Galiza, els Països Catalans i qualsevol altre poble del món. La coherència de la lluita 

internacionalista no exclou a ningú, sigui quin sigui l'estat o el règim polític i econòmic opressor. 

Des de la CUP proposem passar de les paraules als fets. 
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QUÈ TENIM 

 
La cooperació i la solidaritat als consistoris es redueix amb molta freqüència a mocions de suport 

que no passen de ser declaracions d'intencions sense efectes pràctics. Les partides 

pressupostàries dedicades a cooperació i solidaritat, a més d’insuficients, no responen moltes 

vegades a projectes i plans de desenvolupament integral comunitari eficaços. 

 

 

 

QUÈ VOLEM 
 

Volem que les àrees de cooperació siguin motors pràctics de la transformació social a escala 

mundial.  

 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 
 

• Lluitant per mantenir i incrementar les partides destinades a solidaritat i cooperació. 

Entenem també l’exercici de la solidaritat per part de les institucions locals com una eina 

pedagògica per crear una societat de persones compromeses amb el seu poble i tots els 

pobles del món.  

 

• Donant suport i fomentant la coordinació entre Ajuntament i entitats locals que treballen en 

la cooperació. 

 

• Fomentant l’establiment de llaços de cooperació amb altres pobles del món tot fent partícip 

el teixit associatiu. 

 

• Donant suport al foment de brigades solidàries, especialment de joves, amb altres països. 

 

• Prioritzant els projectes de solidaritat internacionalista que tinguin per objectiu els 

desenvolupaments integrals comunitaris. 
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• Aconseguint un posicionament de l’Ajuntament davant campanyes per la defensa dels drets 

humans, per la resolució justa dels conflictes i contra l’escalada armamentística.  
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EL TREBALL: NOU MODEL ECONÒMIC 

 

La crisi del sistema econòmic, polític i social generada per una nefasta política financera realitzada 

pels governs neoliberals ens ha conduït a la retallada en la despesa social i en els salaris al sector 

públic, a la congelació de les pensions, a l'eliminació de les prestacions socials, a la pujada dels 

impostos... com també de la reforma laboral i del sistema de pensions, la qual cosa ha suposat 

una nova pèrdua de drets dels treballadors i les treballadores. 

Davant aquest panorama i del creixement de l'atur, des del nostre Ajuntament, tenint en compte les 

competències municipals, hem de crear unes polítiques més participatives, transparents, 

alternatives i actives per avançar cap a un model econòmic més just i equilibrat amb el territori i la 

societat blanenca. 

 

 

QUÈ TENIM 

La nostra població pateix, al llarg dels últims anys, els efectes de la crisi: disminució de la indústria, 

realització d’ERO, tancament d'empreses i/o la seva deslocalització quan es tracta d'empreses 

multinacionals, creixement de feines precàries/temporals i de l'atur, minva dels drets dels 

treballadors... ha conduït a la disminució dels ingressos de les famílies blanenques. Davant 

aquesta situació, els sindicats (que són gairebé inexistents a la nostra població) no han usat les 

seves eines per tal de millorar aquesta situació. 

Pel que fa als sectors econòmics ens trobem amb un augment del sector turisme i serveis, però 

sense un projecte clar, mentre que el sector pesquer està minvant i l'agrari gairebé desapareixent. 

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Blanes està realitzant polítiques públiques de promoció 

econòmica caduques i poc beneficioses per al poble. 
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QUÈ VOLEM 

La CUP vol que Blanes sigui un poble actiu i generador de llocs de treball i que formi els seus 

habitants en matèria d’oficis, a més de fomentar el cooperativisme i altres formes d’economia 

social. 

També vol renovar les polítiques públiques de promoció econòmica, potenciar els sectors 

econòmics primaris al nostre municipi a través de la formació dels treballadors a l'escola SAFA, 

com també l'oferta de treball i la qualitat dels treballadors mitjançant el club de la feina. 

I per últim, aconseguir que els sindicats siguin el referent de defensa dels treballadors i les 

treballadores a la nostra vila. 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Assumint un paper actiu en la defensa de la classe treballadora; defensant la permanència 

de les activitats susceptibles de deslocalització oferint un suport públic a les vies 

alternatives de continuació de l’activitat que comptin amb la participació activa dels 

treballadors i les treballadores. 

 

• Reactivant l’escola d’oficis per tal de fomentar el sector primari: reparar, rehabilitar, reciclar, 

renovar, refer... 

 

• Millorant el sector turístic i potenciant-lo tot l’any, donant-li una projecció nacional i 

internacional (turisme ecobotànic, esportiu, juvenil, cultural i formatiu...) 
 

• Donant suport a totes aquelles iniciatives i lluites que serveixin per apoderar el poble 

treballador de les quals formen part indissoluble: 

 

• Fomentant el cooperativisme i la contractació municipal de cooperatives de reciclatge. 

 

• Desenvolupant l’economia social a través d’eines com els  horts ecosocials. 
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• Creant i treballant amb assemblees d’aturats 
 

• Prioritzant, tant en el nostre fer diari com en el nostre treball a les institucions, les 

cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social més justa, en tots els 

aspectes. 
 

• Facilitant, des de l’àmbit institucional, a aquestes iniciatives socials, la publicitat gratuïta en 

els mitjans de comunicació i la presència preferent en fires, trobades, etc. organitzades pels 

diferents estaments institucionals. 

 

• Donant preferència a les iniciatives socials en les institucions amb l’obtenció d’ajuts o 

cessió de locals públics o en la subcontractació de serveis. 
 

• Fent de l’Escola SAFA un centre de formació i de recerca de feina. 

 

• Donant suport a les lluites pels drets laborals i per la transformació social. 

 

• Cedint temporalment espais de dinamització laboral (oficines compartides...) 

 

• Dinamitzant l’accés als plans d’ocupació i els programes de desenvolupament local oferts 

per altres administracions. 
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FEMINISME I ALLIBERAMENT DE LGTBI 

 

Existeixen greus desigualtats entre homes, dones i persones del col·lectiu LGTBI (Lesbianes, Gais, 

Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals). Creiem fermament que cal impulsar polítiques que 

assegurin la dignitat de totes les persones independentment del seu sexe i de les seves 

preferències sexuals i de gènere. Cal que cadascú pugui triar amb llibertat, sense estereotips ni 

obligacions imposades per una societat masclista i homòfoba. 

Les polítiques locals han de garantir els drets de les dones, dels homes i de les persones del  

col·lectiu LGTBI. 

 

 

QUÈ TENIM 

A la nostra població no disposem de cap pla ni cap projecte municipal que tingui en compte les 

polítiques de gènere i d'igualtat d'oportunitats ni que garanteixi el dret a la igualtat efectiva entre 

dones i homes en tots els àmbits de la vida. 

Les retallades en serveis i drets socials afavoreixen la desigualtat d'oportunitats i afecten 

l'autonomia personal de les dones, per això calen us serveis públics que no perpetuïn els rols 

desiguals que tradicionalment han adoptat homes i dones sinó que potenciïn o fins i tot exigeixin la 

igualtat efectiva. 

 

 

QUÈ VOLEM 

Des de la CUP creiem que la base és educar la població vers els comportaments sexistes i 

heterosexistes; avançar cap una societat més justa, igualitària i lliure. Cal fer pedagogia en tots els 

àmbits de la lluita, tant a les institucions com al carrer. 

Creiem en l’avortament lliure i gratuït, ja que fins que les persones no puguem controlar de manera 

absoluta la nostra pròpia reproducció, no podrem alliberar-nos. 
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Defensem els drets de les persones del col·lectiu LGTBI des d'una perspectiva interseccional, és a 

dir, tenint en compte que les persones LGTBI estan travessades per múltiples identitats de gènere 

(ètnia, classe social, edat, origen, capacitats diferents) i que vivim en contextos diversos. Hem de 

lluitar contra l'heteronormativitat i contra el binarisme sexual, dues de les principals fonts de 

discriminació contra LGTBI. 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Presentant mocions sobre el dret a l'avortament on s'insti el Parlament a crear llei pròpia, 

recolzament i creació de xarxes de suport. 

• Presentant mocions per evitar retallades i assegurar serveis municipals que afecten 

especialment col·lectius de dones més vulnerables (immigració, violència de gènere...) 

• Presentant mocions i accions que defensin una educació que tracti de manera adequada la 

realitat LGTBI. 

• Incloent un discurs transversal a la lluita municipal institucional en tota la defensa dels drets 

socials, incloent el concepte de precarietat econòmica que crea violència intrínseca i el 

concepte que la crisi econòmica reforça el patriarcat a través de la mercantilització dels 

serveis socials i públics, i que les tasques domèstiques i de cura es carreguen sobre les 

dones. 

• Creant projectes feministes revolucionaris on es doni informació, suport i alternatives a les 

dones que vulguin interrompre l'embaràs, a partir de la col·laboració amb col·lectius 

feministes, plataformes de defensa dels drets o l'EI. 

• Creant taules dels drets sexuals i reproductius que vetllaran pels drets de les dones 

gestionades a partir d'agents socials implicats en el municipi. 

• Treballant propostes que assegurin no rebaixar cap dret més en les vides de les dones ni 

de les persones del col·lectiu LGTBI i reclamant-ne més i millors. 

• Presentant propostes concretes que garanteixin els drets universals dels jovent LGTBI a 

través de la creació de polítiques que afavoreixin el lloguer social a aquestes persones, ja 

que moltes tenen problemes per poder continuar vivint amb la seva família. 

• Construint espais per poder expressar-se sexualment d'una forma lliure a través de les 

polítiques de joventut. 
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• Incidint en la importància, l'eficiència i el desenvolupament dels diferents plans d'igualtat 

municipals. 

• Presentant mocions i fent accions per evitar retallades i supressió de serveis municipals 

que afecten aquest col·lectiu de dones (SAID, SIES...). 

• Revisant les tasques que a l’Ajuntament de Blanes realitzen homes o dones, i realitzant els 

canvis pertinents per tal que la igualtat sigui efectiva i no teòrica. 

• Treballant per tal que la lluita feminista sigui assumida també pels homes i fent tallers i 

formacions als treballadors municipals per tal que també els homes prenguin consciència 

dels rols que han assumit a través de l’educació rebuda i de la tradició existent. 

• Vetllant per tal que les associacions o els actes reinvindicatius relatius a qüestions de 

gènere  no tinguin un contingut folklòric ni merament presencial sinó un contingut radical, 

contundent, significatiu i punyent. 
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JOVENTUT 

 
 

 

EL JOVENT, MOTOR DE CANVI 
 

Partim   de   la   consideració   del   jovent   com   a   subjecte   polític  i supeditat al món adult, que   

viu   de   forma   particular   i diferenciada el seu dia a dia en una societat capitalista i patriarcal, ja 

sigui a nivell laboral, d’accés a un habitatge propi, d’experimentació de la seva sexualitat, de 

participació i vinculació política, del tractament que rep per part dels mitjans de comunicació, etc. 

D’aquesta manera, entenem que el jovent és el motor d’inici de mobilització i canvi, i que cal 

treballar per visualitzar la seva realitat i les alternatives proposades des d’aquest col·lectiu al model 

actual. 
 

 

 

QUÈ TENIM 
 

El jovent és el col·lectiu que més pateix les conseqüències de la crisi, amb percentatges superiors 

al 50 per 100 d’atur, precarietat laboral amb  salaris baixos, dependència econòmica de la família i 

falta d’expectatives que fomenten la frustració i el desencís.  

 

Els sistema educatiu no respon a les seves necessitats i esperances. Els nivells de fracàs escolar 

són importants i la desil·lusió  professional dels que acaben els estudis per no poder treballar en 

allò pel qual s’han preparat  generen un ambient de pèrdua de motivació. 

 

Les pautes culturals alienants del sistema capitalista basades en el consumisme, l’individualisme, 

la competitivitat, l’enriquiment i l’èxit personal a qualsevol preu, tenen una forta influència en el 

jovent mitjançant les dinàmiques socials heretades i amplificades pels mitjans de comunicació 

moderns. En la societat de la informació l’excés de missatges ultrapassa la capacitat de processar-

los amb formació i esperit crític suficients.  

 

D’altra banda, el jovent és el col·lectiu que més temps passa al carrer, relacionant-se, 

experimentant i descobrint; és al carrer on s’expressen les inquietuds i es busquen solucions, però 
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les diverses ordenances de civisme han anat limitant i sancionant moltes de les activitats que fins 

ara es realitzaven al carrer. Alhora, aquestes ordenances han reglat de tal manera l’espai públic 

que impedeix amb través burocràtiques i econòmiques la realització d’activitats i actes a tota entitat 

que vulgui utilitzar aquest espai. 

 

Una de les conseqüències de la privatització de l’espai públic és la situació en la que ens trobem 

actualment; els diferents espais d’oci estan gestionats i pensats des dels adults, fet que exclou el 

jovent de decidir quines són les diferents opcions d’oci en les que vol participar. Al mateix temps, 

es planteja un model d’oci que promou el consumisme, el sexisme i l’individualisme, sovint basat 

en la drogodependència, que fomenta l’alienació per tal de fer més suportable la precarietat 

existent entre el jovent. 
 

 

QUÈ VOLEM 
 

Des de la CUP apostem per una joventut formada, crítica i participativa; responsable i propietària 

del seu present i del seu futur; implicada en la transformació social i en els processos 

d’alliberament individuals i col·lectius. Una joventut per a la qual la solidaritat sigui una forma de 

vida. Volem possibilitar espais de trobada, d’associació,  de formació permanent, cultura, esport i 

oci alliberador.  Volem potenciar la implicació i protagonisme del jovent en la gestió de tots els 

espais en els quals participa, des dels centres d’estudi fins els barris. Volem implementar mesures 

en l’àmbit local per possibilitar la formació professional permanent i l’accés a la feina. 

 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 
 

• Demanant, des de l’Ajuntament, a les instàncies superiors la retirada o l’adaptació de les 

lleis del civisme que cohercionen certes activitats juvenils lícites. 

 

• Adaptant les ordenances cíviques de l’Ajuntament de Blanes per afavorir les activitats 

lúdiques i culturals de la joventut. 

 

• Minimitzant la burocràcia i facilitar l’ús de l’espai públic, tant al carrer com a les places com 

als espais juvenils: Morralla, pistes esportives, pista per a patins, etc. 
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• Defensant els espais alliberats i autogestionats. 

 

• Cedint part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzat, basant-nos 

en el concepte de coresponsabilitat, a través de l’obertura i el foment del Consell Local de 

Joventut com a eina transformadora de participació on els i les joves siguin el principal 

subjecte a l’hora de prendre decisions que afectin la seva quotidianitat.  

 

• Treballant des del Consell Local de Joventut, en la creació de punts de trobada on es 

puguin abordar temes de violència de gènere i sexual, d’una forma comunitària i que 

condueixi a l’apoderament, no només assitencialista. 

 

• Treballant de manera conjunta entre els centres educatius de la vila i el Consell Local de la 

Joventut per fomentar que s’abordi als centres els temes de desenvolupament i salut sexual 

i reproductiva d’una manera integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i 

identitats sexuals diverses. 

 

• Fomentant el paper dels CAP com a espais on els joves puguin rebre informació orientada 

a la salut sexual i reproductiva, però també en matèria de consum de substàncies 

addictives.  

 

• Promoure activitats d’oci i campanyes de conscienciació que no es basin en el consumisme 

sinó que tinguin com a objectiu fomentar la relació igualitària entre els i les joves. 

 

• Aglutinant, donant veu i donant suport a aquells col·lectius i grups de joves que treballin per 

la reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar les seves activitats, 

mitjançant l’ús de l’espai públic, d’espais autogestionats, llogats... 

 

• Creant una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a través de les 

empreses privades i la contractació pública en empreses publiques i serveis 

remunicipalitzats... 

 

• Donant suport i assessorament a les joves precàries a través dels diferents serveis dels 

quals disposa l’Ajuntament.  
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DEFENSA ANIMAL 

 

La justícia social no serà aplicada en la seva total plenitud si no integrem, com a part de la nostra 

lluita i visió del sistema, el reconeixement dels drets animals. Ens comprometen a defensar els 

drets d'empatia, respecte i justícia cap a les altres espècies que conviuen amb l'espècie humana 

en aquest planeta. El dret animal és una forma d'entendre la totalitat d'acceptació cap a una altra 

lluita paral·lela però similar als altres tipus d'alliberaments, com són el nacional o el de classe. 

 

 

QUÈ TENIM 

Al llarg de la història, la humanitat ha crescut arrelada en la distinció i separació d'espècies, amb 

l'agreujant de considerar les altres formes de vida en condició d’inferioritat. Això, en altres 

moments històrics s’ha donat fins i tot entre la mateixa espècie humana. A causa d’aquesta 

assimilació de poder indegut, hem arribat a un punt àlgid de desconsideració,  lligat al maltracte 

local i global cap a aquell que, per cultura o per inconsciència, no forma part de nosaltres o creiem 

que no en forma. 

La nostra societat ha crescut lligada a la creença que tots els animals no humans no formen part 

del nostre dia a dia, ja que l'estructuració física que ens envolta, ciutat i població, s'ha massificat de 

tal manera que cada cop ens allunya més de l'arrel de la qual venim. Tot plegat ens porta a la 

desnaturalització i fomenta la nostra artificialització com a éssers. Això fa que ens desvinculem del 

nostre passat provingut de la terra i perdem a poc a poc la nostre afinitat, coneixement, empatia i 

estima cap a tot el que segueix habitant-hi i que és essencial per al prosseguiment de l'existència 

del mateix planeta, la mare terra. 

 

 

QUÈ VOLEM 

Volem replantejar les polítiques destinades als animals no humans i desenvolupar un nou 

plantejament d'interrelació entre els humans i la resta d'animals i el planeta, en què comencem a 

concebre la unitat del tot (animals i planeta) i a aplicar-ho en el nostre funcionament quotidià. 
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El municipi té una greu problemàtica que consisteix en la poca cura i empatia que mostrem pels 

animals. És evident que hi ha molt poca capacitat d'espai per tal que animals com els de l'espècie 

canina tinguin el dret a esplaiar-se instintivament i naturalment tal i com els hi és necessari i 

convenient. Així plantegem crear, habilitar i aprofitar zones i espais per a les relacions afectives i 

recreatives entre els altres animals i l'animal humà. 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

• Estudiant la comunitat felina local per abastir, moldejar i rehabilitar els punts i els llocs on 

fan residència i els seus hàbits de vida diaris (colònies), alhora que socialitzables amb les 

altres comunitats animals (humans i no humans). 
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#CAPGIREM ELS PAÏSOS CATALANS 

 

EL CAMÍ CAP A LA INDEPENDÈNCIA 

A causa del seu paper fonamental com a espai d’autoorganització i politització popular, considerem 

que el municipi i/o el barri conformen l’àmbit de partida des d’on els subjectes socials han impulsat 

fins ara, i han de continuar impulsant, des de baix, el procés cap a la independència i la 

transformació social. 

Foren els Ajuntaments els que a l’Estat espanyol proclamaren, el 14 d’abril de 1931, la II 

República. I foren també 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 procés independentista 

a la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC). 

 

QUÈ TENIM 

L’independentisme a Blanes ha estat sobretot un moviment de base popular, en què les entitats 

culturals, principalment, han portat la reivindicació al carrer tant pel que fa a la defensa del dret a 

l’autodeterminació, com la territorialitat (Països Catalans) i la lluita per la independència. A tall 

d’exemple. tenim la recuperació de la festa de Sant Joan com a diada dels Països Catalans, ara ja 

des de fa més de 10 anys, amb un acte consolidat, ampli, plural i amb contingut tant cultural com 

reivindicatiu, en el qual participen entitats obertament independentistes, culturals, de lleure, 

esportives.  Altres exemples? El Correllengua, que promou la unitat de la llengua, la cultura i la 

nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. 

Un element molt important fou la tasca de Blanes Decideix, la plataforma ciutadana i d’entitats que 

va impulsar la consulta sobre la independència a Blanes. Aquesta iniciativa va contribuir 

decisivament a trencar el mite de l’autodeterminació i a socialitzar el dret a decidir com a element 

de normalitat democràtica. A Blanes, aquesta consulta es va celebrar el dia 10 d’abril de 2011, 

gràcies a la implicació del moviment popular i associatiu de la vila.  

Aquest fet marcà sens dubte un punt d’inflexió, ja que la plataforma Blanes Decideix suposaria 

més endavant el naixement de Blanes per la independència, assemblea local de l’ANC de Blanes,  

una de les entitats independentistes més actives del municipi en els darrers anys. Blanes per la 

Independència ha aglutinat el sentiment independentista de manera transversal, àmplia i plural, i 

ha portat a terme una important tasca de sensibilització i d’informació al carrer. Un exemple és la 
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consolidació de la marxa de torxes per la independència, que començà fa uns 10 anys de la mà 

d’Acció Cultural es Viver, quan poca gent parlava d’independència, i que a dia d’avui, tot sumant la 

capacitat de convocatòria de l’ANC i la participació d’altres entitats blanenques i persones a títol 

individual, s’ha convertit en un acte multitudinari. 

Cal destacar també, més recentment,  l’aparició del moviment juvenil i estudiantil de l’esquerra 

independentista, amb els col·lectius Arran i Sageta de Foc, respectivament.  

Així a Blanes l’independentisme ha tingut més presència al carrer tot incidint en el dia a dia de la 

vida amb diferents  enfocaments, lúdics, culturals, reivindicatius, juvenils, etc., més que no pas  

des de l’àmbit institucional, en què el discurs independentista sempre ha estat molt minoritari, i cap 

o pocs regidors l’han defensat amb fermesa. 

 

QUÈ VOLEM 

Volem la independència dels Països Catalans. Fer de Blanes un municipi compromès de manera 

clara, ferma i irrenunciable amb el camí que la societat civil ha encetat  cap a la independència, tot 

posant  al servei d’aquest moviment totes les eines de mobilització al carrer i totes les iniciatives 

possibles a les institucions locals.  

Partint de la base que la riquesa i la complexitat del moviment independentista no cap en una sola 

organització o projecte polític la proposta de la CUP s’encamina a dotar de contingut la 

independència i sumar-hi la complicitat de tots els sectors socials. 

A Blanes, amb tota aquesta riquesa i complexitat, tenim el repte d’impulsar la ruptura democràtica i 

un procés constituent participatiu,  de base popular, cap a la  independència de Catalunya, i 

construir uns Països Catalans independents i socialment justos. 

 

 

COM HO ACONSEGUIREM 

Mitjançant dos processos: el de la ruptura democràtica i el d'activació d'un procés constituent per 

canviar-ho tot. 
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1. RUPTURA DEMOCRÀTICA 

Des dels municipis:  

• Impulsant accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura 

democràtica amb l’estat.  

• Vetllant per a què el procés d’alliberament nacional estigui en tot moment estretament 

connectat a la defensa dels interessos i els drets de les classes populars, evitant que des 

de la dreta “sobiranista” s’utilitzi el procés com una cortina de fum per tapar les seves 

polítiques antisocials o imposar un model que continuï beneficiant la minoria enriquida.  

• Creant, des de l’àmbit local, eines de poder i organització popular o donant suport actiu a 

aquelles iniciatives ja existents en aquest sentit (assemblees, consells ciutadans, entitats 

locals, plataformes i organitzacions, etc.), amb l’objectiu de desplaçar el centre i el 

protagonisme del procés d’alliberament des de les institucions cap a la societat civil.  

En certa manera es tracta de potenciar el que ja tenim, el moviment associatiu per la 

independència, com a part d’un teixit associatiu viu i crític, i una eina per crear un contrapoder 

popular com a via per construir alternatives i que les institucions estiguin al servei del poble i no a 

l’inrevés. 

 

2. ACTIVACIÓ D’UN PROCÉS CONSTITUENT PER CANVIAR-HO TOT  

La CUP aposta per l’obertura d’un Procés Constituent com a instrument de transició, de 

participació 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 i de contrapoder 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. 

La CUP aposta per un procés constituent profundament participatiu com 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.  

Cal que en el camí cap a la independència i el procés constituent hi participin tots els sectors 

socials, per superar l’actual marc injust amb els més desfavorits. Cal una nova legalitat basada en 

la igualtat i la justícia social. Només serà real si es fa des de baix. 
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La participació popular en el PC no és en base a ratificar  un document o aportar quatre idees. Cal 

anar molt més enllà. Cal impulsar una Assemblea Constituent que contempli la participació directa 

de la ciutadania. 

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:  

• Propiciarà 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 ciutadana. 

• Impulsarà diferents formes mobilitzatòries de participació com la convocatòria 

d’assemblees, de referèndums locals o de districte en les grans ciutats, etc., que de 

manera coordinada i massiva puguin servir per activar des de baix el procés constituent. 

• Portarà a terme accions de desobediència institucional i popular enfront de qualsevol 

obstacle que els estats estableixin per impedir el procés constituent. 

• Aportarà les infraestructures i els mitjans necessaris per garantir que el procés constituent, 

en les seves etapes de recollida de propostes, discussió i elaboració del nou text 

constitucional, sigui profundament participatiu.  

• Aportarà les infraestructures i els mitjans necessaris per garantir la celebració del 

referèndum constitucional i la implementació de la fase transitòria de construcció del nou 

Estat independent. 

En resum,  la pròpia concepció de democràcia participativa que la CUP vol generar, a nivell local, 

en tots els àmbits municipals, és la línia a seguir per impulsar un PC participatiu: amb assemblees 

obertes, transparència total, participació directa, consultes populars. En definitiva, amb un model i 

un projecte integral per al municipi basat en la participació ciutadana, en la qual també s’hi ha 

encabir el camí cap a la independència i l’inici d’un procés constituent. 
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ANNEXOS 

 

PROGRAMA POLÍTIC DE LA CUP DE BLANES 

 

EL PRESSUPOST PARTICIPATIU 

 

Quan parlem de participació ciutadana és inevitable esmentar els models de pressupostos 

participatius. El concepte es pot definir i s’universalitza a partir de l’experiència de Porto Alegre 

(1988) i es defineix com el procés anual de debat i aprovació de diferents línies pressupostàries 

decidit democràticament per la ciutadania i l’administració, utilitzant metodologies inspirades en 

pràctiques democràtiques directes i voluntàries. En definitiva, convertir el ciutadà en protagonista 

actiu de la gestió pública. Aquestes experiències s’han donat i es donen en una bona colla de 

municipis sota diferents fórmules i procediments (per exemple a St Joan d’Alacant, Torredembarra, 

Mollet del Vallès, Terrassa, etc.).  

 

En certa manera el fet  de dotar els consells de la capacitat d’administrar recursos econòmics 

públics per tal d’executar les propostes debatudes i consensuades des de la base ja és en si 

mateix un pressupost participatiu. Així cada consell, mitjançant el debat assembleari, podria 

proposar un pla de treball que respondria a les necessitats reals de cada sector social. Cal 

considerar doncs que la diversificació pressupostaria per sectors, vindrà donada per les 

propostes, les campanyes i l’agenda d’activitats de les entitats. Aquí caldria fer pedagogia i insistir  

en la necessària corresponsabiltat entre institucions i teixits associatiu. Els pressupostos 

participatius han de ser coherents i responsables. En aquest sentit representen una gran ocasió 

per mancomunar recursos i fomentar el treball en xarxa. Cal trobar fórmules de treball que 

assegurin que el consistori no sigui qui marqui la pauta sinó que més aviat assessori i alimenti el 

debat de base.  Els criteris de participació als consells, els haurien de marcar les pròpies entitats.  

La reglamentació municipal te escletxes per on podem dotar els consells de capacitat per 

gestionar fons  propis. Sempre hauran de dependre del regidor de torn i de la voluntat política a 

l’hora de confeccionar els pressupostos. Però l’autogestió i l’optimització dels recursos que 

gestionin ja serà un pas endavant en la democràcia participativa. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEMOCRÀCIA  ACTIVA 
 

El camí cap a la transformació social i la regeneració de la democràcia als nostres Ajuntaments ha 

de passar forçosament per una canvi de mentalitat i sobretot de voluntat dels regidors electes i 

grups polítics municipals. 

Des de la CUP no entenem la participació ciutadana com un apartat més del nostre programa 

polític, sinó més aviat com una eina de treball. La participació hauria de ser la manera normal de 

procedir en tots i cadascun dels àmbits de la societat per dur a terme qualsevol projecte o proposta 

de qualsevol àmbit, sigui urbanístic, social, mediambiental, educatiu, de lleure, etc. Ningú millor 

que els propis veïns de Blanes podran entendre les necessitats dels nostres barris i decidir quines 

són les millors actuacions per a la nostra vila.  

El compromís de fomentar, incentivar, activar i practicar la participació ciutadana és per a la CUP 

una de les bases del seu treball diari. El criteri que tenim envers  aquest compromís és fruit de la 

consideració que cal aprofundir la democràcia, radicalitzar-la i obrir les portes de bat a bat al 

ciutadà. 

A continuació volem exposar una visió general del nostre punt de vista en termes de democràcia 

participativa ciutadana i aportar elements que serveixin per obrir un debat seriós per tal d’engegar 

definitivament els processos de participació ciutadana a Blanes. 
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DADES GENERALS: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 

Quan parlem de democràcia participativa i participació ciutadana caldria definir prèviament quin 

és el significat real de la paraula “democràcia” i com s’exerceix en el context de la societat actual.  

La democràcia és una forma d’organització de grups de persones, la característica predominant 

de la qual és que la titularitat del poder resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la 

presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup. 

En sentit estricte, la democràcia és una forma de govern, d'organització de l'Estat, en la qual les 

decisions col·lectives són adoptades pel poble mitjançant mecanismes de participació directa o 

indirecta que li confereixen legitimitat als representants. En sentit ampli, la democràcia és una 

forma de convivència social en la qual tots els seus habitants són lliures i iguals davant la llei i les 

relacions socials s'estableixen d'acord a mecanismes contractuals. 

Hi ha democràcia directa quan la decisió és adoptada directament pels membres del poble. Hi ha 

democràcia indirecta o representativa quan la decisió és adoptada per persones reconegudes pel 

poble com els seus representants. Finalment, hi ha democràcia participativa quan s'aplica un 

model polític que facilita als ciutadans la seva capacitat d'associar-se i organitzar de tal manera 

que puguin exercir una influència directa en les decisions públiques o quan es facilita a la 

ciutadania amplis mecanismes plebiscitari. Aquestes tres formes no són excloents i solen 

integrar-se com a mecanismes complementaris.   
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EL MARC POLÍTIC ACTUAL REQUEREIX ALTERNATIVES PER EXERCIR LA POLÍTICA I EL 

PODER 

 Actualment el context social i polític de bona part del món es caracteritza per un distanciament 

cada vegada més gran dels centres de presa de decisions respecte als ciutadans a qui van 

dirigides les actuacions polítiques i socials. 

La transformació de la societat i l’avenç cap a la justícia social passa perquè els ciutadans podem 

decidir sobre els aspectes essencials de la vida pública i poder controlar la tasca i gestió que els 

governs i administracions fan dels recursos públics. En aquest sentit 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. A més cal afegir l’agreujant que sovint aquestes opcions 

polítiques pacten entre elles un cop finalitzades les eleccions, de manera que la seva acció i les 

seves propostes originals per les quals van ser votades pels ciutadans queden diluïdes o 

anul·lades a canvi de quotes de poder i dinàmiques supramuncipals, com ara càrrecs en consells 

comarcals, diputacions, etc. 

La democràcia real és la que ens permet decidir dia a dia quin model de societat volem. Això no és 

fàcil, però els Ajuntaments, com a institucions més proper als ciutadans, tenen una gran oportunitat 

i sobretot una gran responsabilitat en aquest sentit. 
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: UNA EINA PER AVANÇAR SOCIALMENT 

La participació ciutadana afavoreix a tothom. És un procés i una manera d’entendre el paper dels 

ciutadans en la societat, per tant la ciutadania se’n veu molt afavorida perquè la seva opinió és 

escoltada. En segon terme cal destacar també que les institucions i els Ajuntaments que apliquen 

polítiques reals de participació ciutadana també se’n veuen molt afavorits, ja que la participació, el 

debat i la cerca del consens generen pau social.. 

La democràcia participativa és un procés que considera a tots els ciutadans en condicions 

d’igualtat. Tothom té el mateix dret a participar (i és desitjable que així sigui) sense cap mena de 

distinció pel que fa a gènere, classe social, origen ni tan sols tendència ideològica. En aquest sentit 

la participació ciutadana és un dels elements més potents de cohesió social i ajuda a resoldre 

molts conflictes. 
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: UN PROCÉS DIFÍCIL PERÒ MOLT NECESSARI 

La participació ciutadana no és un procés senzill. A la major part dels municipis es tracta d’un 

procés nou i costós. A més no tenim, en general, una cultura de participació. En aquest sentit, i per 

començar, cal fer molta pedagogia i cercar mètodes que posin en evidència les virtuts i els 

avantatges de la democràcia participativa respecte a la democràcia representativa que ens regeix 

actualment. 

D’entrada depèn de la voluntat política dels governants. És a dir, si la classe política dirigent ho 

creu convenient la democràcia participativa pot ser una realitat i una eina molt eficient de cohesió 

social. A nivell municipal tot dependrà doncs de les prioritats de l’equip de govern municipal  i de 

l’aplicació dels reglaments municipals sobre participació ciutadana que tots els consistoris tenen, 

però que rarament apliquen o n’exploten tot el seu potencial. 

També cal remarcar que, per  fer de la participació ciutadana sigui possible i esdevingui una realitat 

útil per a la societat, sovint cal que es donin unes bones condicions de partida que permetin 

engegar aquests processos de debat col·lectiu. Sovint aquestes condicions es basen a tenir uns 

municipis amb un teixit associatiu viu  i unes entitats molt i actives. Així doncs treballar des de les 

entitats i potenciar des de les institucions el teixit associatiu ajuda a generar debat i treball des de 

la base i per tant afavoreix qualsevol dinàmica participativa que es vulgui posar en marxa.  
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LA RADICALITZACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA DES D’UNA PERSPECTIVA MUNICIPAL: ELS 

AJUNTAMENTS I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

L’organització política municipal, tal i com ja hem esmentat en apartats anteriors d’aquest 

programa, és molt complexa, estàtica i opaca pel que fa al flux de la informació cap als ciutadans. 

A part de les regidories i juntes de govern, els consells municipals, patronats i els plans d’acció 

local (com ara el d’entorn, el PLACI, etc.) són els que planifiquen i tiren endavant la vida social del 

municipi. En teoria aquests plans i òrgans són realitats actives, però de fet no sempre és així. Hi ha 

plans que presenten propostes molt interessants però pel fet de no funcionar immediatament 

queden aturades i mai es tiren endavant. Fins i tot els consells que funcionen a vegades acaben 

absorbits per part del consistoris, els quals sovint utilitzen la participació ciutadana de forma 

oportunista i interessada. Així, per exemple, quan hi ha protestes socials per algun tema en 

concret, s’utilitza la participació i els consells per diluir-les i deixar-les en no-res. És a dir, sovint es 

dóna l’efecte contrari al que seria desitjable, i “l’aportació” institucional a les iniciatives populars ha 

estat “l’assimilació” de les seves reivindicacions amb la consegüent desmobilització i 

l’apaivagament d’aquestes. A més cal remarcar que tot i que en els consells (almenys en teoria) hi 

participen representants de les entitats, ara per ara aquests són només consultius i no tenen poder 

decisori.  

  

Al igual que anteriors legislatures actualment l’àrea de participació ciutadana queda fermada. Ara 

per ara és una àrea que té un regidor responsable de manera que la transversalitat del tema fa 

que l’activitat es divideixi i quedi diluïda entre moltes altres regidories. Caldria reforçar la regidoria i 

crear el departament de participació ciutadana, inexistent fins ara. Un departament potent (amb 

tècnics, administratius etc). per tal de gestionar les propostes, actes, campanyes de les diferents 

Consells, saber l’agenda de totes les entitats i conèixer com respira el teixit associatiu de la vila. La 

importància i transversalitat d’un departament com aquest comportaria eliminar l’excessiva 

subdivisió d’àrees municipals que aquests departament pertanyen a les entitats i associacions. 

 

L’actual criteri de funcionament és vertical i sempre de dalt cap a baix. Les regidories i equips de 

govern decideixen a dit el finançament que es destina a cada àrea o consell un cop s’han aprovat 

els pressupostos municipals, i no pas en funció de les necessitats detectades i de les propostes i 

iniciatives debatudes des del teixit associatiu. La democràcia participativa buscaria precisament 

invertir aquesta dinàmica, construir de baix cap a dalt, cedint protagonisme i poder decisori al teixit 

associatiu, que és qui dinamitza la vida social del municipi. La regidoria de Participació Ciutadana 

dinamitzaria el contacte entre les diferents regidories i els consells, aportaria assessorament i 

determinaria pressupostos en cadascun dels consells. És a dir, dotaria de contingut monetari 

segons les propostes i agenda de les entitats. Aquí hi entraria el concepte de corresponsabilitat 

entre aquestes i el consistori. Quan són les entitats les que dinamitzen la vida social del  municipi, 

cal que siguin aquestes entitats, organitzades en consells, les que proposin decideixin  de manera 
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vinculant l’agenda municipal.  
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