
Programa 
eleccions municipals 2015



CUP Mataró

maig 2015



Programa 
eleccions municipals 2015

1. TERRITORI: EL MARESME

2. SOSTENIBILITAT

 MODEL DE CIUTAT (ESPAI AGRARI, ESPAIS NATURALS, ESPAIS  
URBÀ, LITORAL.

 MOBILITAT

 RESIDUS

3. LLUITA CONTRA L’ATUR, PER UNA ECONOMIA PRODUCTIVA

4. DRETS SOCIALS 

 SANITAT

 IGUALTAT DE DRETS I SERVEIS SOCIALS

DONES

ALLIBERAMENTS, LGTBI

INFÀNCIA I FAMÍLIES

GENT GRAN

DISCAPACITATS

POBRESA I RISC D’EXCLUSIÓ

EDUCACIÓ

 DRET A L’HABITATGE

 LLENGUA CATALANA

 MEMÒRIA HISTÒRICA

 ANIMALS

5. CULTURA i ESPORT POPULAR

6. RADICALITAT DEMOCRÀTICA

7.F INANÇAMENT LOCAL I DEUTE. MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS. 

8. INDEPENDÈNCIA I PROCES CONSTIUENT



4 intruducció
CUP Mataró

Programa eleccions municipals 2015

SOSTENIBILITAT i TERRITORI



5
sostenibilitat 
i territori

CUP Mataró
Programa eleccions municipals 2015

SOSTENIBILITAT i TERRITORI1

     

Per una Planificació urbanística 
suPramuniciPal

Per un nou model de ciutat

Apostem per un gir a l’actual model de creixement a partir de la crítica seriosa 
a la planificació urbanística que ha anat dirigida exclusivament a facilitar un 
“creixement econòmic”, que s’ha demostrat fugaç i destinada a obtenir uns 
beneficis ràpids sense tenir en compte els costos socials i la destrucció de territori.
Ni l’urbanisme ni el creixement urbà es contraposen a l’ecologia. Per tant, cal 
iniciar un procés en què la planificació del territori estigui dirigida a promoure 
un ús adequat dels recursos naturals, d’acord amb els interessos de la població 
i que al mateix temps serveixi per preveure i evitar la contaminació de l’aire, 
l’aigua i la terra. Necessitem una planificació del territori que parteixi de la base 
de considerar-lo com un element viu, que cal tractar amb cura i protegir, ja 
que damunt seu hi desenvolupem la nostra vida, i que la qualitat d’aquesta vida 
dependrà molt de la capacitat de mantenir les característiques i els propis recursos 
dels seus ecosistemes.

Aquesta planificació del territori ha de partir d’una visió global de la ciutat dins la 
comarca i alhora dins dels Països Catalans. Cal ampliar la nostra escala de treball 
i donar solucions globals a una comarca, com el Maresme, del tot congestionada.
És per això que la CUP de Mataró entén que moltes de les disfuncions que patim 
a Mataró són fruit d’una mala gestió de la comarca. Les problemàtiques que 
patim són extensibles a la resta del territori. Entenem, per tant, que caldrà donar 
una resposta global al conjunt de la comarca i, per això, la CUP dóna suport 
a totes aquelles entitats que treballen des de l’àmbit local per defensar un nou 
model de comarca.

En el moment actual Mataró forma part, sense cap mena de dubte, de la regió 
metropolitana de Barcelona. Des dels anys 70, la creació de noves infraestructures 

1 Desenvolupem més a fons aquests aspectes al document: Fonaments i orientacions de transformació territorial, 
ambiental i social al Maresme que podeu trobar a la Web de la CUP de Mataró.
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viàries, els canvis de tendència en la implantació demogràfica a favor de les corones 
metropolitanes, la descentralització de bona part de l’activitat productiva i el fort 
creixement del sector terciari han produït en les tres darreres dècades un procés 
de periurbanització que compromet la nostra configuració espacial per al futur.
L’ocupació del sòl a Mataró per noves extensions industrials comercials i 
residencials unifamiliars, de primera o segona residència, ha anat definint un 
model territorial caracteritzat per un alt nivell de dispersió progressiva del territori.
Aquestes formacions extensives afegeixen al fort consum de sòl, importants 
costos d’urbanització i manteniment, l’assumpció futura dels quals és greument 
problemàtica. 

El creixement exponencial en l’ocupació del territori s’ha fet basant-se en una 
ordenació urbanística d’àmbit estrictament municipal, sense l’existència de cap pla 
global i territorial adequat que estructurés el territori en la seva totalitat i tingués en 
consideració, també, les relacions de Mataró amb la resta de la comarca i del país.

El Maresme no pot continuar planificant el seu futur urbanístic des de la suma de 
petites ordenacions d’àmbit municipal, que ens porten paradoxalment al desordre 
a una escala supramunicipal. Aquest plantejament sobre la marxa, que ha respost 
a les pressions i oportunitats de cada moment, deixa uns espais intersticials massa 
petits per tenir per si mateixos un valor agronatural, ecològic o d’ús públic.
No podem continuar amb aquest model insostenible de ciutat difusa i contínua 
per les repercussions negatives que té des d’un punt de vista econòmic, social i 
ambiental, que comporta deficiències greus de serveis i infraestructures.

De l’estructura territorial de nuclis urbans compactes i amb forta personalitat 
pròpia del Maresme estem a punt de convertir-la en una conurbanització contínua 
des del Besòs fins a la Tordera, dins un procés de ciutat-difusa, seguint un tipus 
de creixement irracional conegut com de “taca d’oli” que porta a la congestió de 
tot el territori i a la destrucció del sistema d’espais naturals i corredors biològics 
o verds, dins dels quals hem d’incloure forçosament l’espai agrari.

Cal establir un nou model territorial d’ordenació del Maresme. Cal potenciar 
l’estructura comarcal de petits nuclis de població, però rics en serveis 
i interconnectats per transport públic per formar una xarxa coherent i 
complementària i envoltats amb prou espai agronatural que permeti el reequilibri 
territorial amb la mínima afectació sobre la qualitat del medi i, per tant, de la 
qualitat de vida tradicional del Maresme.
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El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (que inclou el Maresme), es va 
dibuixar d’esquenes al control i la participació de les entitats ciutadanes i resulta 
ser un instrument molt insuficient alhora de quantificar qüestions bàsiques com 
la població màxima del Maresme i dels seus diferents nuclis de població des 
d’una perspectiva basada en la sostenibilitat i la qualitat de vida, element cabdal 
per reforçar el sistema polinuclear tradicional.

La planificació que proposem hauria de fixar també el sostre industrial, el terciari, 
les activitats turístiques i els seus límits, la potenciació dels espais naturals 
i agrícoles, la regulació de les explotacions dels aqüífers, etc., sense oblidar la 
coordinació global d’infraestructures i d’equipaments, mancomunats o no, de 
tota la comarca. 

Frenar l’especulació i el creixement urbanístic amb tots els mecanismes
d’intervenció pública a l’abast.

[1] Bloquejar noves expectatives de creixement urbanístic fins a resoldre les 
actuals mancances d’equipaments i serveis sanitaris socials, educatius, culturals i 
esportius.

[2] Planificar amb un model de gestió i ordenació territorial supramunicipal.

[3] Facilitar l’accés a l’habitatge amb més lloguer públic, l’impuls de cooperatives 
de lloguer social i la compra pública i rehabilitació d’habitatges.

[4] Moratòria urbanística que signifiqui, si més no, la suspensió de modificacions 
del planejament municipal que afectin espais naturals i agrícoles i àrees de 
connectivitat entre espais naturals que amb la seva urbanització puguin impedir 
la creació dels necessaris espais de separació entre nuclis urbans i, alhora, esdevenir 
connectors d’espais naturals i agrícoles.

[5] Una política global basada en la sostenibilitat i equilibri del Maresme, que 
haurà de tenir precisa cura de l’aprofitament dels recursos escassos com l’aigua, 
l’energia, el sòl agrícola, etc. tot evitant els efectes negatius del procés urbanitzador 
com la pol·lució ambiental i la producció de residus contaminants.

[6] Obrir un veritable debat comarcal que sigui molt transparent i participatiu, que 
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sorgeixi des de baix cap a dalt, i en el que conflueixin les diverses administracions 
(Generalitat, Consell Comarcal, Diputació i Ajuntaments) amb els col·lectius i 
sectors socials diversos.

[7] Respecte a urbanitzacions periurbanes o extraurbanes -sobretot a muntanya- 
evitar i limitar la proliferació de nous assentaments dispersos i zones especialitzades.

[8] Introduir el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament dels 
espais lliures urbans restablint la permeabilitat ecològica del territori, evitar la 
formació de més barreres i prevenir els processos de fragmentació. 

[9] Definir i legislar els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant plans 
especials que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació, 
gestió i intervenció. Això evitarà que quedin com a zones marginals, a l’espera de 
ser engolits per futurs processos urbanístics.

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

ORDENACIÓ TERRITORIAL: LA CIUTAT

Cal regular el creixement de la població de Mataró, perquè ha arribat al seu límit
de creixement urbanístic. Entenem que el creixement urbanístic de noves zones
hauria de ser zero. Les fortes pressions urbanístiques (del llarg període del boom 
immobiliari i especulatiu) es redistribueixen ara a favor dels grans complexos 
comercials i d’oci i per això pensem que l’Ajuntament, que té poder municipal 
real per incidir en un model de creixement racional, cal que reguli aquesta situació 
posant-hi fre i blindant els límits. Mataró no pot hipotecar les seves zones d’espai 
agrari ni els seus espais forestals. La situació on ens trobem avui és fruit d’una 
mala política basada en el creixement il·limitat i irracional; això s’ha d’acabar. 

[11] Ubicar prioritàriament els nous serveis i equipaments en les zones urbanes 
de catalogació obsoleta que són sotmeses a la pressió de les grans corporacions 
comercials sense créixer fora dels límits actuals.

[12] Establir uns límits màxims de població resident per evitar la congestió del 
territori. Cal apostar per un creixement de qualitat i no de quantitat.
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[13] El pla especial que inclou les Cinc Sènies i altres zones agrícoles s’haurà de 
desenvolupar com a potència agrària, per garantir l’ús agrícola d’aquesta zona.

Revisions de la planificació

[14] El sòl no urbanitzable s’ha de preservar i, si cal, revertir la qualificació 
d’aquell sòl urbà o apte per urbanitzar fruit de la bombolla immobiliària o de 
projecte insostenibles obsolets per a la sostenibilitat. Dotar de continguts de 
revisió a la baixa dels espais urbanitzables aprofitant la crisi de la construcció 
per tal de blindar el territori. En sòl urbà, aplicar el dret de retracte i tempteig 
i en sòl rústic impulsar un banc de terres.

[15] Entendre el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) com a eina 
de planificació a mig i llarg termini pel seu caràcter pluridisciplinari amb una 
redacció participativa i democràtica del POUM que vagi molts més enllà 
dels migrats requisits legals de participació.

[16] Controlar la gestió del parc d’habitatge públic i protegit (per evitar 
la mala gestió i el  frau com al cas de PUMSA a Mataró, per exemple). Les 
prioritats han de ser l’habitatge públic de lloguer, l’accessibilitat de tots aquells 
que requereixin unes prestacions específiques i el foment de la rehabilitació i 
l’eficiència energètica dels edificis més populars.

[17] La zona del Sorall: caldria una gestió per empreses socials i amb participació 
de les entitats esportives de la ciutat i no per una empresa privada. Cal frenar-hi 
el projecte d’habitatges i no complementar la zona esportiva amb un complex 
comercial.

[18] Les Cartes del paisatge poden ser garantia del manteniment i millora de la 
identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals i urbans, cal desenterrar 
la Carta de Paisatge de la riera d’Argentona, actualitzar-la i fer-la viva com  a 
instrument de gestió sostenible.
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segregació de barris. Plans de barris

Cal desenvolupar plans de barris amb participació de la xarxa ciutadana. 
L’actuació als barris hauria de dotar-se de projectes de rehabilitació i remodelació 
d’aquests, conjuntament amb plans de finançament, ajudes socials i el suport 
institucional als habitants dels sectors urbans més degradats, tot i considerant 
que la recuperació urbanística dels barris ha d’anar acompanyada de polítiques 
socials que evitin que siguin un focus de marginalitat. 

[19] Afavorir les relacions socials i la seva cohesió en els processos de rehabilitació 
i la renovació del sòl urbà, a més de preservar i millorar el teixit urbà.

[20] Garantir la permanència d’aquells habitants que ho desitgin, evitant 
que zones amb altes taxes d’obsolescència i exclusió social passin a ser guetos 
d’activitats exclusives . 

[21] Ubicar en els barris més segregats pols d’activitat cultural, d’ensenyament 
prestigiós, de cultura i activitat econòmica o investigació, que siguin serveis de 
ciutat per afavorir l’intercanvi humà entre vilatans. Alhora, cal ubicar centres 
educatius i culturals en espais intersticials entre barris per incentivar també 
les relacions més enllà del barri i «fer ciutat».

[22] Evitar continuar amb el creixement de les xarxes urbanes atapeïdes i 
ampliar els espais verds interiors especialment als barris més degradats -element 
imprescindible en el plans de barris- millorant allò que es coneix com a 
metabolisme urbà (fluxos materials i energètics a la ciutat). 
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Patrimoni 

Patrimoni arquitectònic i paisatge urbà són fonaments identitaris, considerats 
matrius d’un desenvolupament no necessàriament renyit amb la innovació 
constructiva. Cal no continuar descontextualitzant el patrimoni a preservar.

[23] Democratitzar els criteris de catalogació i de reconversió dels usos comptant 
amb la participació ciutadana.

[24] Ampliar el catàleg de patrimoni i blindar-lo davant d’interessos especulatius.

[25] Preservar i rehabilitar les cases de cós i tots els edificis singulars de la ciutat.

[26] Respectar el patrimoni industrial i adequar-lo a nous usos socials.

[27] Valoritzar el patrimoni arquitectònic com a atractiu turístic i fer-lo conèixer 
a la pròpia ciutadania. Restes romanes, vestigis del barroc i de la industrialització.

[28]  Potenciar la utilització de materials naturals de proximitat que han configurat 
en els temps la textura i la imatgeria del nostre paisatge. Democratització en els 
criteris de catalogació. 

-Redefinir la normativa constructiva i del catàleg del patrimoni arquitectònic, 
vetllant-lo amb compromís, incloent-hi l’entorn immediat i valorant mobiliaris 
i elements interiors.
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mobilitat sostenible i alternativa

Des de fa moltes dècades s’ha dut a terme una política de foment de l’ús del 
transport privat per a la mobilitat intercomarcal i la connexió amb Barcelona 
o amb les comarques veïnes; aquest model, dual amb una nacional II pública, 
secundària, i una autopista privatitzada ha suposat el trinxament de la nostra 
comarca per les infraestructures viàries, la pèrdua d’àrees agrícoles i forestals, la 
degradació del paisatge i un augment de la contaminació ambiental. És un model 
obsolet que cal superar amb urgència. I no només pel fet de ser contradictori amb 
l’objectiu de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera per tal de minimitzar els 
efectes del canvi climàtic sinó pel fet de ser essencialmentinsostenible: seguir 
apostant per les polítiques que han dut la mobilitat de la nostra comarca al 
col·lapse tan sols pot menar a un col·lapse futur encara més gran, multiplicant 
alhora els efectes sobre el territori, el paisatge i la contaminació de l’aire.

És per tot això que cal la fi de la concessió d’Abertis a l’autopista C-32, possibilitant 
una gestió pública amb un canvi modal de mobilitat que prioritzi el transport 
públic (autobús i ferrocarril) i la xarxa de carrils bici i camins per a vianants. 
Rebutgem la possible ampliació de l’autopista fins a Lloret que implicaria un 
peatge a l’ombra, un brutal impacte sobre el territori i l’opció per l’increment del 
model de mobilitat al servei del vehicle privat.

En aquest sentit, subscrivim els plantejaments de la Coordinadora Preservem el 
Maresme.

En aquesta línia proposem: 

[29]  Plantejar amb urgència una auditoria pública a la gestió de l’autopista del 
Maresme C-32 per part d’Abertis i les institucions.

[30]  Fi de la concessió d’Abertis a l’autopista C-32 i als seus peatges, possibilitant 
una gestió i planificació pública orientada a un canvi modal de mobilitat.

[31] Rebuig frontal a la possible ampliació de l’autopista fins a Lloret.

[32] Desmantellar les actuals àrees dels peatges, recuperar els grans espais 
públics que ara ocupen  blindant urbanísticament aquest espais per planificant-
hi espais verds i agrícoles, valorant la possibilitat d’ubicar-hi aparcaments arbrats 
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lligats a xarxes d’autobús interurbà.

[33] Potenciar el transport públic: promoure la competitivitat del transport 
públic en relació amb el vehicle privat augmentant les freqüències i capacitats, a 
través de polítiques tarifàries, afavorint la intermodalitat i la coordinació de les 
diverses xarxes i eliminant les barreres arquitectòniques existents.

La pacificació de l’actual NII, integració urbana de la R1. 
La priorització d’un Pla de Rodalies:

[34] Apartadors i millores senyalització. Nous Semi-directes per la costa (Blanes - 
Calella- Arenys - Mataró – Vilassar – Premià – Masnou – BDN). 

[35] Ampliació capacitat (combois i andanes per reduir la incomoditat del 
passatge).

[36] Xarxa lligada de BUS EXPRESS + BUS URBÀ . Aprofitar la calçada reservada 
a l’autopista per BUS-VAO i bus exprés (segregar l’autobús de la congestió), crear 
alternatives competitives pels pobles i barris de dalt, autobusos intercomarcals 
que uneixin la comarca.

[37] Prioritzar les infraestructures del ferrocarril per davant de la carretera, 
valorant un futur tren Mataró-Granollers com a opció complementària (també 
en direcció a Barcelona). 

[38] El manteniment del tren de la línia de la costa en el seu traçat actual, 
permeabilitzant el pas pels nuclis urbans i facilitant la connexió de les poblacions 
i les platges.

[39] La potenciació de les connexions ferroviàries directes amb l’aeroport del Prat 
i amb Girona.  El restabliment de les connexions ferroviàries semidirectes amb 
Barcelona.

[40] L’establiment de trens nocturns.

[41] Qüestionem la necessitat del traçat urbà del tren-orbital i sobretot que no 
afecti l’espai agrari de les Cinc Sènies.
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[42] La creació de carrils-bus i carrils-VAO a les autopistes i autovies ja existents 
i a tots els eixos principals de la ciutat.

[43] Dissenyar i desenvolupar una densa xarxa de camins per a vianants i vies i 
carrils bici interconnectats amb tots els municipis.

A nivell de ciutat: 

[44] Dignificació de l’estació de trens de Mataró.

[39] Estació d’autobusos interurbans i millorar la xarxa i els horaris d’autobusos 
i la connexió amb altres poblacions i polígons. Veure la nostra proposta de 
remodelació de la xarxa al document “La Nova manera de moure’s per Mataró” 
de la CUP Mataró.

[45] Gestió pública no externalitzada del servei de Mataró Bus.

[46] Implantar microbusos elèctrics en el servei de Mataró Bus per guanyar 
capil·laritat en els carrers estrets de la nostra ciutat.

[47] Restringir l’ús dels vehicles privats i ampliar l’oferta en transports públics 
i zones de vianants. Transformar preferentment en carrers per vianants aquells 
carrers més comercials i alhora els carrers estrets.

[48] Ampliar l’horari d’ús exclusivament per a vianants al centre de la ciutat.

[49] Municipalització de les zones blaves i destinar íntegrament tota la recaptació 
a millorar el transport públic.

[50] Dotar la ciutat d’aparcaments dissuasius perifèrics com a zones límit dels 
cotxes privats.

[51] Ampliar i millorar la xarxa de carrils perquè enllaci preferentment les zones 
d’ensenyament amb la xarxa de transports públics i també amb tots els eixos 
principals de la ciutat.

[52] Reduir les necessitats de mobilitat amb polítiques territorials i urbanístiques.
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[53] Planificar l’explotació de la massa boscosa del municipi i la comarca 
tant amb la fusta de més sortida al mercat i subproductes forestals –biomassa- 
evitant el perill d’incendis amb una gestió del bosc sostenible i complementant 
l’economia de muntanya.  Evitar les grans corporacions i  l’explotació a gran 
escala en grans centrals. 

[54] Regular laboralment la recollida de pinyes, incentivant la creació de 
cooperatives de recol·lectors i deslligant-los de l’explotació abusiva del mercat 
il·legal i dels alts riscos laborals. 

Espais naturals a l’interior dels municipis.

[55] Prioritzar la jardineria mediterrània. Limitar les plantes i arbres de gran 
consum hídric, establir regs eficients, evitar l´ús de pesticides, herbicides i 
altres elements tòxics de síntesi química amb toxicitat. 

serralada litoral

[56] Ampliació del Parc de la Serralada Litoral i el Parc del Corredor-Montnegre 
als espais perifèrics més fràgils i extensió als corredors ecològics de les rieres més 
destacables.

[57] Aconseguir la continuïtat dels espais naturals protegits des del Besòs fins 
a la Tordera i ampliar-los efectivament. Cal definir, protegir i consolidar els 
corredors naturals de connexió mar –muntanya com el de Sant Jaume de Traià 
entre Mataró i Argentona.

[58] Protegim els espais naturals dels Garrofers i els Turons; rehabilitem els 
camins, les fonts, les rieres i els torrents.

[59] Volem que els espais naturals protegits desenvolupi l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal que s’hi ha desenvolupat tradicionalment i incorporar aquest 
sector com a gestor de la biodiversitat en comptes de continuar amb l’actual 
concepció terciària dels parcs. Introduir l’explotació primària amb uns criteris 
cada cop més harmoniosos amb la resta d’activitats dels parcs .
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[60] Utilització de combustibles alternatius.

[61] Facilitar aparcaments dissuasius gratuïts als afores de la ciutat.

[62] Plans integrals de mobilitat que prioritzin els vianants, les bicicletes i el 
transport públic a tot el municipi.

[63] Realitzar un projecte de xarxes de carril bici racionalitzat, coherent i 
connectat que serveixi veritablement per guanyar mobilitat. En aquest sentit 
podeu consultar la nostra proposta: «La bicicleta un vehicle per humanitzar 
Mataró» de la CUP  2015.

[64] Cal establir directrius de foment del transport públic, de defensa dels vianants 
i de l’ús de la bicicleta.

esPais agrícoles i naturals

A nivell comarcal cal blindar el sòl agrari actual i , com es fa amb els polígons 
industrials, entendre’l com un sòl a explotar de manaera sostenible amb plans 
locals i comarcals de desenvolupament, també aquí cal una planificació 
supramunicipal amb planificacions que entenguin l’espai agrari com un 
equipament dels pobles i ciutats i  que tinguin en compte les possibilitats 
dels conreus d’horta tan variats, valorant la reintroducció de fruiters com el 
taronger -de gran tradició a la comarca- i els conreus  de secà amb la reintroducció 
de cereals, olivera, vinya, garrofer, ametller... Possibilitats totes elles lligades a una 
inversió en assessorament tècnic i investigació adaptada al territori i a l’intercanvi 
d’experiències de base dels productors o iniciatives civils.

[65] Concretar les possibilitats de creació de bancs de terres i incentivar el 
lloguer i disponibilitat de les terres ermes així com recuperar espais productius 
que comencen a ser envaïts per la vegetació colonitzadora i el bosc. Potenciar 
acords de tempteig i recapte. 

[66] Potenciar la renovació generacional i l’accés a la terra de treballadors sense 
terres -assalariats i amb molta experiència en les hortes del Maresme- que  poden 
patir la precarietat de l’abandó de conreus.
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[67] Facilitar infraestructures, assessorament tècnic i gestions des de l’administració 
per potenciar, la xarxa agroecològica (xarxes de cooperatives de productors 
i de consumidors). Incentivar la producció de proximitat -especialment 
agroecològica- i la venda directa a les explotacions i mercats locals. Facilitar els 
canals de distribució i  difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals. 

Patrimoni arquitectònic i memòria rural: 
[68] Preservar el paisatge i la tipologia arquitectònica tradicional de les masies, 
marjades, pous, basses i altres elements patrimonials i el seu entorn, vetllant per 
l’harmonia de les noves construccions i les dels espais agraris o urbans associats 
tot garantint la seva funcionalitat agrària futura.

[69] Cal potenciar definitivament l’economia agrària i protegir els espais agraris 
de la pressió urbanística. No podem acceptar l’abandó de les Cinc Sènies, com 
del Veïnat de Mata ni el de Valldeix.Desenvolupar el pla especial de les Cinc 
Sènies com a garantia del seu desenvolupament com a zona agrària i com a rebost 
alimentari local.

[70] Valorar la viabilitat d’un mercat central agrari comarcal -o mercats de zones- 
que eviti el transport majoritari a Mercabarna, abaratint costos de transport, 
afavorint la proximitat i distingint i valorant la producció agroecològica.

[71] Engegar campanyes de consciència alimentària i finançament de la 
distribució ecològica en clau de justícia alimentària amb els sectors més 
vulnerables i també amb els qui pateixen discriminació econòmica per patir 
al·lèrgies alimentàries (al gluten, làctics, etc.) 

[72] Establir el consum de productes ecològics i de proximitat als menjadors 
públics ( hospitals, escoles, geriàtrics, etc.) garantint als productors una estabilitat 
en la venda que facilitaria el seu creixement i consolidació.

[73] Engegar campanyes de consciència alimentària i finançament de la 
distribució ecològica en clau de justícia alimentària amb els sectors més 
vulnerables i també amb els qui pateixen discriminació econòmica per patir 
al·lèrgies alimentàries (al gluten, làctics, etc.) 

[74] Garantir l’aplicació de la declaració de Mataró municipi lliure de transgènics 
i promoure els aliments de producció agroecològica.



18
sostenibilitat 
i territori

CUP Mataró
Programa eleccions municipals 2015

[75] Establir o ampliar i recuperar les àrees perifèriques amb un grau de protecció 
secundari –l’anomenat pre-parc – ja que és vital mantenir o recuperar uns espais 
de bosc, de brolla i, sobretot, d’activitat agrària per tal de crear una transició suau 
amb les zones urbanes. 

[76] Aturar els intents de gestió privada dels parcs naturals

rieres

Recuperar les rieres com a espais naturals i, a les àrees periurbanes convertir-les 
en espais de passeig i de lleure. Cal un planejament urbanístic de conques i 
una tipificació de cada tram. Als espais susceptibles de recuperació cal dissenyar 
plans multidisciplinaris.  Actuar-hi amb adequació a les característiques: com a 
espai natural i agrícola (parcs agroforestals), com a torrents vinculats a ús agrícola 
(aprofitament dels canyars), com a espai verd urbà (amb enjardinament adequat 
a la vegetació de ribera).

[77] Dignificació de les rieres com a nous espais vius. Cal reconvertir la imatge 
dura (parets de ciment), per reconvertir les rieres en el que són: uns espais vius 
amb una presència de vegetació de rieres. 

[78] Als llocs on sigui imprescindible reforçar els marges cal implantar el criteri 
de construir marges sòlids reforestables realitzats amb diferents substrats, tècnica 
que també es podria aplicar un cop desmantellats marges de formigó o de rocalla 
d’aquelles rieres que es poguessin restituir.

[79] Vetllar per disminuir la  perillositat -però també a la recàrrega dels aqüífers- 
i davant la possibilitat de nous futurs episodis severs de rierades: 
 
[80] Conscienciació ciutadana  i institucional sobre els valors i riscos de les rieres 
amb campanyes educatives que incloguin els valors positius i els riscos.

[81] Incrementar les mesures preventives davant episodis d’aiguats: 
senyalitzacions, alarmes, passeres elevades, barraments temporals, limitacions 
d’aparcaments i circulació alternativa planificada. Instal·lació de tanques i 
barraments en casos d’alerta a accessos a cases i aparcaments subterranis...
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[82]  Ampliar o desmantellar o preveure tancaments d’emergència als escanyaments 
d’algunes  desembocadures al pas de la N-II i el ferrocarril  (Sant Simó a 
Mataró, especialment)  Per limitar el risc de les rierades caldria corregir i 
modificar la xarxa viària en aquells punts en què un traçat o un dimensionament 
irresponsable han provocat un augment de la perillositat. Caldria atendre 
especialment els ponts dels passos subterranis i estacions els accessos a les platges 
i els ports.

[83] Desmantellament de ponts poc dimensionats que per l’efecte barrera 
podrien tenir conseqüències catastròfiques novament 

[84] A les urbanitzacions ja existents, especialment a muntanya, creació d’una 
xarxa de canalitzacions i desguassos -permeable i ben dimensionada. Eliminar 
obstacles de tota mena als cursos ja alterats. Aixecament de superfícies asfaltades 
obsoletes iniciant repoblacions vegetals per tal de guanyar territori permeable.

[85] Als polígons industrials s’ocupa una gran superfície impermeabilitzada, 
caldria planificar  bé la xarxa de desguassos i recollida de pluvials, aplicar 
paviments drenants i eliminar els vials obsolets.
 
[86] Millorar el manteniment subterrani dels cobriments per disminuir la seva 
perillositat,especialment evitar acumulacions de sorra, netejar els pous sorrencs 
i abocaments de deixalles. Valorar possibles desmantellaments de cobriments 
i canalitzacions no permeables dissenyant la seva restitució amb criteris de 
seguretat i sostenibilitat.

[87] Controlar els abocadors il·legals que massa sovint es donen a les rieres de 
d’Argentona i Sant Simó.
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usos de l’aigua

Cal definir una política correcta dels usos de l’aigua:

[88] Protegir els aqüífers de les extraccions abusives que produeixen la salinització 
i la destrucció dels espais litorals i deltaics. Evitar la impermeabilització 
indiscriminada de les rieres tot protegint-les i preservar, alhora, les zones de les 
lleres fluvials i deltaiques. 

[89] Mataró necessita una xarxa d’aigües on es diferenciïn les aigües pluvials de 
les aigües de claveguera. Així es millorarà i es racionalitzarà la recollida d’aigües 
per al seu posterior aprofitament.

[90] Cal promoure la reutilització de les aigües d’ús industrial.

[91] L’estalvi d’aigua ha passat a ser una necessitat en tota la zona Mediterrània 
en tant que és un bé escàs. Cal conscienciació però alhora cal preveure certs 
projectes urbanístics com els jardins que tinguin en compte aquesta premissa. 

[92] Mantenir el caràcter municipal del servei de distribució d’aigua.

litoral 

Per la protecció de tot el front marítim, inclosa la fauna marina i l’alguer:

[93] Creació de parcs marítims de lleure públic. No podem hipotecar la primera 
línia de mar amb equipaments comercials o d’oci que es podrien localitzar 
perfectament en altres punts del territori. Cal donar una adequada resposta a 
la necessitat del lleure marítim de la població amb la creació de parcs de lleure 
públics i millorar els existents.

[94] Cal adequació les infraestructures al sector pesquer i  apostar per una pesca 
responsable i per controlar els efectes negatius de les instal·lacions de piscifactories 
marines.

[95] Cal enfrontar lúcidament el problema de la regressió de les platges prenent 
mesures que en facilitin la regeneració natural (afavorint l’aportació de les sorres 
de la Tordera i les rieres, desmantellant obstacles artificials al front marítim, 
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realitzar by-pass als ports...), alternatives als mètodes artificials de “creació” de 
platges, que a més de no enfrontar les problemàtiques de fons suposen un fort 
impacte sobre l’ecosistema submarí i sobre l’economia del sector pesquer. Davant 
el nou Pla per regenerar les platges del Maresme cal  denunciar que no hi 
hagut cap mena de procés participatiu ni respon a un pla global del litoral i de 
la dinàmica geològica de la comarca  quant a aportacions de sorres i que sembla 
pivotar encara sobre les regeneracions agressives amb el medi i sobre una dubtosa 
estabilització amb espigons. 

[96] Cal estudiar possibles efectes d’una pujada continuada del nivell de les aigües 
marines a conseqüència del canvi climàtic i promoure estudis sobre les actuacions 
que cal fer per fer-hi front.

[97] El port de Mataró, un equipament privat de gestió pública i amb un dèficit 
finançat de les butxaques de tothom, genera un greu impacte mediambiental 
directe sobre les platges de Cabrera i Vilassar de Mar i, indirectament, sobre 
el fons marí, a través de polítiques de regeneració igualment suportades amb 
diner públic. Cal que l’Ajuntament de Mataró afronti d’un cop la responsabilitat 
d’una problemàtica ambiental i d’una hipoteca econòmica que d’altres equips 
de govern municipal anteriors van generar el seu dia i cerqui una solució a una 
situació moralment, econòmicament i mediambientalment insostenible. La 
possible ampliació de la dàrsena per a creuers al port de Mataró, la qual  pot 
implicar un increment encara més dràstic de la regressió de la platja de Cabrera i 
Vilassar. Caldrà debatre aquest projecte i les implicacions sobre la Marca Mataró 
que s’hi poden amagar.

[98] Consolidar l’impuls de la protecció i seguiment dels alguers (prades 
de posidònia) i dels ecosistemes marins de cara a la protecció, recuperació i 
expansió de biodiversitat marina. La col·laboració universitària i tècnica comarcal 
(Tecnocampus) també en aquests aspectes podria obrir camps d’estudi lligats a 
l’economia, els recursos i el patrimoni marí local.

[99] Impulsar a fons la custòdia marina, en especial de les zones conegudes 
com a canons del Maresme, de gran biodiversitat submarina  sobre els quals ja  
existeix un pla. La custòdia és un tracte entre entitats impulsores, els usuaris i 
l’administració i pretén conservar el valors naturals, paisatgístics, culturals de 
l’entorn.
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[100] Destinar anualment el 0,5% de la recaptació líquida de l’Impost sobre 
Bens Immobles (IBI) a la protecció, foment i salvaguarda de la flora, la fauna i el 
paisatge natural.

nova Política de residus,  
caP al residu zero

Actualment a Catalunya el 70% dels residus van a parar a tractaments finalistes
(incineradores i ecoparcs) que contaminen i provoquen problemes de salut i de
qualitat ambiental. És per això que la CUP aposta perquè a Mataró es faci una
transició cap el residu zero i per portar-ho a terme ens cal:

[101] Promoure polítiques de sensibilització d’àmbit local per tal de
reduir la quantitat de residus.

[102] Compromís per acabar amb l’ús incontrolat de bosses de plàstic i
embalatges innecessaris.

[103] Incorporar el municipi de Mataró en el Fòrum Estratègia Catalana
Residu Zero, que és un punt de trobada, de debat i d’impuls d’iniciatives 
orientades vers la gestió preventiva i eficient dels recursos, dels residus i de la 
contaminació; cercant experiències encaminades a implantar una economia 
circular (reduir consum de materials, millorar el disseny de productes, allargant-
ne el seu cicle de vida útil i repensar la manera de poder-los recuperar i valoritzar).

[104] Potenciar la recollida porta a porta que ens ajudi a revaloritzar el 100% 
de la matèria orgànica (fracció molt important dels residus municipals). Es 
començaria amb un pla pilot en un sol barri i de mica en mica s’aniria ampliant 
fins arribar a la totalitat del municipi.

[105] Implantar plantes de compostatge, triatge mancomunat i millorar la gestió 
de les deixalleries, facilitant l’accés a l’ús del servei a qualsevol ciutadà de qualsevol 
municipi i incentivant l’ús.

[106] Potenciar xarxes d’intercanvi municipal, paral·lela a la deixalleria per tal 
de fer més accessible el servei de deixalleria i concebre’l també com a un servei 
ciutadà d’intercanvi i reutilització d’objectes en desús.
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[107] Bonificar el rebut de la brossa d’aquelles persones que facin ús del servei de 
la deixalleria.

D’aquesta manera es podria aconseguir un 70-90% de recollida selectiva urbana 
i per tant es podria començar a elaborar un pla de tancament de la planta 
incineradora a mitjà termini.

[108] Desemmascarar el caràcter renovable de l’energia de la «Planta de 
recuperació» o Incineradora de Mataró.

Suport a les Propostes del programa de l’Estratègia Residu Zero per a les eleccions 
municipals com a iniciativa ciutadana que promou un canvi de model en els 
sistemes de producció i consum del nostre país amb l’objectiu de tancar els 
cicles dels materials. És un mecanisme d’impuls d’estratègies que minimitzin la 
generació de residus i redueixin la fracció de rebuig, tot rebutjant els tractaments 
finalistes (abocador i incineradora), i plantejant alternatives econòmiques i socials 
a la gestió de les fraccions no recuperables: 

[109] 1. Aprovar un Pla Local Residu Zero, amb participació dels diferents agents 
socials i econòmics, que concreti com s’aplicarà l’Estratègia Residu Zero dins del 
proper mandat i que garanteixi la transparència i participació pública al llarg de 
l’aplicació del Pla. Donar suport i impuls a una nova legislació supramunicipal 
que procuri per la prevenció i per la responsabilitat del productor dels productes 
que esdevenen residus.

[110] 2. Establir objectius de prevenció i recollida selectiva neta quantificables 
amb l’objectiu de recuperar un 70% de la brossa i/o produir menys de 100 kg/
hab/any de rebuig en dues legislatures. 

[111] 3. Contemplar la possibilitat de construir una planta agrícola de compostatge 
o planta de compostatge descentralitzada. 

[112] 4. Avaluar la viabilitat de la implantació recollida porta a porta per als 
residus domèstics. 

[113] 5. Realitzar auditories de producció de residus comercials i implantar la 
recollida porta a porta, almenys per als residus comercials (total o per algunes 
fraccions). 
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[114] 6. Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el 
funcionament de l’Ajuntament.

[115] 7. Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes. I facilitar 
l’accés d’empreses d’economia social als productes reutilitzables.

[116] 8. Implantar un sistema d’incentius econòmics per promoure la prevenció 
de residus i la participació en la recollida selectiva en quantitat i qualitat.

[117] 9. Augmentar el preu de l’abocador o incineradora, en el cas d’instal·lacions 
de titularitat municipal.

[118] 10. Oposar-se a qualsevol tipus d’incineració del rebuig del municipi. 

sobirania energètica

Cal treballar per preparar la ciutat per superar la dependència envers les energies 
fòssils i nuclear. Proposem mesures de transició cap a un nou model energètic 
basat en la suficiència, l’ús d’energies netes (biomassa, solar, etc.) que afavoreixin 
la descentralització i la proximitat entre la producció i el consum.

[119] Potenciar des de l’àmbit local totes les vies “netes” de producció d’energia, 
així com els sistemes basats en l’aprofitament de l’energia solar, eòlica i geotèrmica 
donant suport a la creació i a la contractació de cooperatives de producció i 
consum “d’energia verda”.

[120] Denunciar l’actual control monopolític de l’energia i potenciar la 
descentralització de la seva producció. Potenciar cooperatives com Som Energia.

[121] Evitar l’accés de llum per tal de reduir la contaminació lumínica: 
canvis progressius de la utilització per els fanals de làmpades intel·ligents que 
disminueixen la despesa energètica. Elaborar un mapa de lluminositat que 
restringeixi els horaris d’exposició i les ubicacions de tots els rètols i senyals 
lluminosos de la ciutat.
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Vetllar perquè les noves edificacions segueixin els requisits mínims de la 
construcció bioclimàtica (orientacions tècniques d’edificació on es revisin els 
materials de construcció, orientació dels nous edificis per tal d’aconseguir un 
estalvi energètic i que disposin de plaques d’energia renovable).

Assumim, en general, les propostes de Som Energia: 

[122] 1. Elaborar un Pla d’autonomia energètica per als edificis, serveis i 
espais municipals. Incidir especialment en els edificis escolars acompanyat del 
corresponent programaeducatiu per a tota la comunitat educativa.

[123] 2. Contractar, en punts determinats de consum municipal, energia elèctrica 
verda certificada 100% renovable i gestionada per empreses d’economia social i 
compromeses amb el territori.

[124] 3. Implicar a la ciutadania a través de les entitats cíviques o col·lectius auto 
organitzats en l’elaboració de Plans d’autonomia i estalvi energètic per a zones 
i/o barris.

[125] 4. Promoure accions encaminades a garantir el subministrament elèctric 
bàsic per tald’eradicar la pobresa energètica com ara el Banc de l’Energia i/o les 
Taules contra la pobresa energètica.

[126] 5. Facilitar la implantació al sòl industrial de la ciutat les empreses dedicades 
a les
tecnologies per obtenir d’energia renovable, ja sigui en les vessants de fabricació, 
manteniment o estalvi energètic.

[127] 6. Esperonar l’augment progressiu dels vehicles en tecnologia elèctrica 
(municipal i privat) i que els punts de recàrrega elèctrica siguin alimentants amb 
energia
procedent de fonts renovables.

[128] 7. Activar la rehabilitació dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica.

[129] 8. Dissenyar un pla de mobilitat sostenible fomentant el transport públic 
i la bicicleta,
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[130] 9. Fomentar i incentivar tant entre la ciutadania com dins de l’administració 
pública l’ús
dels vehicles elèctrics o de vehicles de baixes emissions.

IMPULS A LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA LOCAL
[131] 8. Promoure en edificis públics la instal·lació de fonts d’energies renovables 
que doni resposta en cada cas a la realitat local: fotovoltaica, biogàs, eòlica…

[132] 9. Utilitzar la biomassa de la gestió forestal procedent de boscos pròxims 
dotats d’un pla de gestió sostenible.

[133] 10.Revisar les ordenances municipals per incentivar les energies renovables i 
eliminar els tràmits administratius innecessaris que puguin dificultar la instal·lació 
de nous projectes d’energies renovables tant a nivell particular com d’empreses.

DIVULGACIÓ, PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ
[134] 11.Dotar dels recursos necessaris l’Agència comarcal de l’energia del 
Consell Comarcal del Maresme, així com a les Oficines municipals de l’energia 
allà on n’hi hagi, perquè siguin impulsores i promotores dels Plans i Programes 
per avançar cap unnou model energètic.

[135] 12.Elaborar campanyes de sensibilització de cara a deixar d’utilitzar les 
energies procedents de fonts fòssils i nuclear.

[136] 13.Formar a persones assessores en l’estalvi energètic i l’ús d’energies 
renovables que puguin actuar com agents socials de suport a la ciutadania o 
col·lectius sensibles en els temes ambientals.

investigació i ParticiPació

[137] Desenvolupar, específicament, línies de recerca i innovació tecnològica a 
l’entorn del Tecnocampus centrades en les energies renovables i la bioconstrucció.

[138] Donar noves orientacions a la investigació tècnica, geogràfica, urbanística 
i econòmica tot i validant  els potencials  i recursos de la nostra comarca: La 
reconversió territorial del Maresme font de riquesa i ocupació.

[139] Adoptar el Principi de Precaució.
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LLUITA CONTRA L’ATUR
I PER UNA ECONOMIA 
PROCUTIVA, SOCIAL I 

SOLDÀRIA
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LLUITA CONTRA L’ATUR I PER 
UNA ECONOMIA PROCUTIVA, 
SOCIAL I SOLDÀRIA

Entre les necessitats mes bàsiques i urgents de les classes populars hi ha la lluita 
contra l’atur i per a crear una economia al servei de les persones, de la majoria. 
En aquests sentit Mataró és un espai de proximitat idoni per a crear alternatives, 
tant des de l’àmbit social com des de l’institucional, que contribueixin a forjar 
alternatives nacionals i internacionals. 

Tanmateix, cal ampliar la perspectiva a nivell supralocal (comarcal, territorial, 
regional) per construir alternatives viables per si mateixes i útils per a amplis 
sectors de població.

Així doncs, les prioritats en aquest àmbit són:

[140] La creació d’ocupació la nostra gran prioritat. Des de la CUP ens 
proposem situar al centre de l’economia les necessitats de totes les persones i 
el reconeixement del treball de cures amb el desenvolupament d’una economia 
planificada i diversificada, amb béns i serveis útils i sostenibles i que comportin 
una elecció de treball lliure i una redistribució del temps i del treball domèstic.

[141] Creació d’una regidoria de Treball amb els objectius següents: lluita contra 
l’economia submergida; programes de formació ocupacional adreçats a joves, 
adults amb fills a càrrec, persones amb discapacitat i aturats de llarga durada 
majors de 45 anys; donar resposta a les persones que treballen sense contracte, 
a la precarietat dels sectors més feminitzats i a l’explotació de les màfies envers 
la immigració sense papers; suport als treballadors autònoms, fent de pont amb 
entitats de banca ètica i popular, i implus de xarxes de suport mutu (bosses de 
treball, intercanvi de serveis, assemblees d’aturats, etc.).

[142] Economia social i solidària i cooperativisme. Cal treballar per un canvi 
de model productiu, tornant a produir béns que respectin el cicle de la natura 
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i introduint elements que afavoreixin la redistribució de la riquesa. Prioritzar 
el valor d’ús i la satisfacció de les necessitats enfront del lucre, així com també 
la socialització i aprofitament del temps, el coneixement i la creativitat de la 
ciutadania.
 
[143] Cal donar suport a les iniciatives sorgides en aquest àmbit que es plantegin, 
estratègicament, com a iniciatives que cerquen també crear un model de 
producció i de relacions laborals nou.

[144] Signatura d’una carta de compromisos a favor de l’economia social i 
solidària, entre l’Ajuntament, les empreses socials i cooperatives i les entitats 
socials i veïnals, que contempli: (1) crear condicions pel seu desplegament, (2) 
facilitar la seva implantació amb formació, informació, assessorament, ús d’espais, 
etc., (3) sensibilitzar el teixit associatiu, educatiu, empresarial i comercial, i (4) 
compres i contractacions públiques responsables.

[145] Impulsar un procés participatiu per elaborar un Pla Estratègic de 
transformació econòmica.

[146] Organitzar unes jornades de l’Economia Social i Solidària a Mataró i el 
Maresme.

[147] Difusió i suport a les experiències d’economia social i solidària (veïnals, 
associatives, cooperatives, xarxes d’intercanvi, etc.).

[148] Impulsar el Cafè de Mar en una incubadora de cooperatives.

[149] Rellançar el paper referencial de la Fundació Unió de Cooperadors
de Mataró.

[150] Inclusió de criteris de prioritat en els plecs de clàusules i contractacions de 
l’Ajuntament a favor de les opcions vinculades a l’Economia Social i Solidària, 
així com també de clàusules socials per promoure l’ocupació de col·lectius en risc 
d’exclusió .

[151] Prioritzar les operacions de crèdit municipal a través d’entitats ètiques i 
cooperatives. 
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[152] Creació d’un servei municipal de treball de cures, per generar ocupació estable 
i atendre a persones dependents i infants, realitzar tasques domèstiques, etc. 

[153] Impulsar un banc del temps, per a l’intercanvi no lucratiu de serveis entre 
la ciutadania.

[154] Crear espais pels mercats d’intercanvi no lucratiu(sense diners).

[155] Impulsar una moneda local complementària, per atendre necessitats socials 
i per retenir la riquesa a la ciutat i en el territori en els intercanvis de serveis, com 
a referència per a les empreses socials i cooperatives i per a reforçar el comerç de 
proximitat.

[156] Implicar l’administració municipal i impulsar entre la ciutadania el recurs 
a les finances ètiques i a l’estalvi a través d’entitats cooperatives vinculades a la 
ciutat i la comarca, que tinguin entre les seves finalitats el desenvolupament de 
projectes de transformació

[157] Planificació econòmica local i territorial. Cal encarar la recuperació 
econòmica en clau popular, no només apuntalant alternatives concretes i molt 
reduïdes, sinó també definint estratègies econòmiques d’abast més ampli, que en 
possibilitin la seva incidència i la seva sostenibilitat. 

[158] Mancomunar serveis amb els municipis de l’entorn i de la comarca.

[159] Reorientar el Consell Econòmic i Social perquè tingui un caràcter 
supramunicipal, i sigui més obert i participatiu. Com a eina d’anàlisi de la 
conjuntura econòmica i per a l’avaluació i l’establiment de consensos en la 
planficació econòmica i la transformació social.

[160] Recuperar i impulsar els oficis tallers per a artesans, creant itineraris 
formatius específics i dotant la ciutat de les infraestructures necessàries perquè 
puguin treballar-hi.

[161] Donar suport a la innovació tecnològica impulsant el Tecnocampus i la 
Planta de Valorització de Residus (actual incineradora) com a centres d’investigació 
d’alternatives ecològiques (residus, generació d’energia neta, bioconstrucció, 
etc.).
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[162] Orientar els graus que es cursen al Tecnocampus i els itineraris formatius 
de la FP cap al benefici social i a l’aprofitament de les potencialitats econòmiques 
de la comarca: rehabilitació d’edificis, bioconstrucció, energies sostenibles, 
agricultura ecològica, explotació forestal-biomassa, pesca i preservació marina, 
recuperació d’aqüífers, reciclatge, etc.

SERVEIS PúBLICS I MUNICIPALITZATS

Defensarem un sector públic fort i lluitarem contra les privatitzacions dels serveis 
bàsics de l’ajuntament o l’externalització fomentant-ne la remunicipalització. 

[163] Recuperar progressivament tots els serveis municipals externalitzats a 
empreses privades per tal de garantir la gestió pública dels serveis públics. 

[164] L’Ajuntament, a través dels seus serveis jurídics, d’estadística i del cos 
de policia local, vetllarà per disposar d’informació relativa a les condicions 
sociolaborals de les empreses de la ciutat i pel compliment efectiu de les 
normatives laborals i a favor dels drets dels treballadors, facilitant l’actuació dels 
agents de la inspecció de treball.

TANCAMENTS D’EMPRESES

[165] L’Ajuntament assumirà un rol actiu en la defensa dels drets dels treballadors 
afectades per processos d’ERO i deslocalització.

[166] Crear canals d’interlocució estables amb tots els sindicats de treballadors 
amb presència a la ciutat.

[167] Garantir que totes les contractacions municipals siguin transparents i 
segueixin els principis legals de publicitat, mèrit i capacitat.

NO A LES RETALLADES SALARIALS

[168] Retorn dels diners sostrets i millora de la capacitat adquisitiva del personal 
de l’administració municipal.

[169] Potenciar la jornada de 35 hores i eliminar les hores extres per tal d’afavorir 
la creació de nous llocs de treball.
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[170] Refusar les retallades de drets laborals (com la jubilació als 67 anys, 
l’abaratiment dels acomiadaments).

[171] Exigir la responsabilitat social de l’Ajuntament en les seves contractacions.

[172] A igual treball igual salari. D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, 
l’Ajuntament assumirà el cost de l’equiparació salarial dels treballadors contractats 
a partir de Plans d’Ocupació o altres modalitats.

[173] Recuperar, revisar, aplicar i elaborar les noves cartes de serveis municipals.

[174] Potenciar la formació continuada del personal municipal.

[175] Respectar i aplicar al personal municipal les mesures previstes en la Llei de 
conciliació de la vida laboral i familiar.

[176] No als càrrecs anomenats a dit. Impulsar polítiques de contractació de 
personal transparents i objectives que impedeixin l’aparició de dinàmiques 
clientelistes.

[177] Fomentar una major participació econòmica del sector públic local en el 
teixit productiu.

comerç de Proximitat

[178] Crear una oficina de comerç, per impulsar el petit i mitjà comerç de
la ciutat.

[179] No a la liberalització d’horaris comercials.

[180] Moratòria de grans superfícies per impedir la instal·lació de grans superfícies 
comercials a la ciutat.

[181] Incrementar les contribucions municipals que actualment paguen les grans 
superfícies comercials.



PARTICIPACIÓ
i DRETS SOCIALS
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DRETS SOCIALS

SALUT
La salut no es pot restringir a l’àmbit mèdic. Hi ha molts factors que determinen 
la nostra salut que són externs al sistema sanitari i estan relacionats amb les 
variables de salut laboral, medi natural, sobirania alimentària, repartiment de tots 
els treballs i creació de llocs de treball per la cura de les persones, salut pública i 
comunitària, temps pel lleure i la participació de les persones en la vida publica.

Per tal de reduir les desigualtats en salut generades pel sistema dominant cal
que capgirar l’actual política urbanística, de transport, habitatge, serveis socials i 
comunitaris, serveis per la preservació del medi natural, cultura, esport, mercat 
laboral, treball, atur i economia local.

[182] Cal actuar sobre els veritables determinants de la salut: les condicions de 
vida de les ciutadanes (pobresa, treball, educació, dieta, habitatge, salubritat...) i 
vetllar per un correcte ús dels recursos, que donin resposta a demandes creixents 
sobretot pel que fa als aspectes sociosanitaris –atenció a persones malaltes, gent 
gran, persones amb mobilitat reduïda... 

[183] Cal promoure una medicina preventiva i la potenciació d’hàbits de vida 
saludables, així com també en l’educació sexual i afectiva de la població.

[184] Cal apostar per la implantació d’una holística de la salut, que posi en qüestió 
els interessos de la indústria farmacèutica.

[185] Cal garantir els drets de les persones en les decisions sanitàries: interrupció 
voluntària de l’embaràs, patiment, tractament del dolor i mort digna.
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TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Cal que la població estigui ben informada i conegui bé els seus drets, així com 
també el funcionament del sistema de públic de sanitat. 

[186] Cal fomentar el control popular mitjançant la participació, la capacitat de 
decisió i gestió de tota la comunitat en les polítiques públiques i d’avaluació dels 
resultats. En aquest sentit, seguint l’exemple de les taules triangulars del CAP 
Rocafonda (usuàries –treballadores – direcció), cal estendre arreu de la ciutat els 
consells de participació per poder corresponsabilitzar la ciutadania i facilitar el 
control democràtic dels òrgans de gestió de totes les institucions sanitàries. 

[187] Garantir la participació d’entitats ciutadanes interessades en el Consell 
Rector del Consorci Sanitari del Maresme.
 
[188] Impulsar enquestes de satisfacció en relació amb la xarxa d’equipaments 
sanitaris presents al municipi per tal de poder dotar-se d’elements de pressió 
davant l’administració sanitària.

LA SALUT NO ÉS UN NEGOCI

El capitalisme ha aprofitat la crisi econòmica i social provocada pel mateix 
sistema per dinamitar la salut i la sanitat pública. Aquesta ofensiva neoliberal té 
un marcat caràcter ideològic, perquè vol acabar amb les conquestes del moviment 
obrer i popular i fer de la salut un negoci.

En contra d’aquest criteri, defensem que la sanitat s’ha de considerar com un dels 
serveis fonamentals per la ciutadania i per això, malgrat que el municipi hi tingui 
poques competències, reivindiquem la màxima implicació de l’Ajuntament de 
Mataró.

[189] Apostem per la defensa d’uns serveis públics, universals i de qualitat. Per això, 
lluitarem per una sanitat pública gratuïta, de qualitat, equitativa i de proximitat.
Davant la tendència a afavorir les mútues i l’atenció sanitària de pagament.

Una sanitat que sigui Gratuïta, diem no a la progressiva privatització 
(externalització de les proves analítiques i historials); de Qualitat diem no a les 
retallades de serveis, les reduccions de personal, tancament de llits i l’increment 
de les llistes d’espera; Equitativa, enfront dels plantejaments classistes, exigim 
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que tothom tingui dret a la igualtat en l’atenció, i de Proximitat, rebutgem els 
trasllats de malalts a altres hospitals –derivacions a centres privats- com a resultat 
de les retallades de serveis.

[190] Més inversió, més personal i renovació dels equipaments i centres de salut 
de la ciutat. Reclamar a la Generalitat de Catalunya un augment del pressupost 
per càpita destinat a la salut comunitària i salut pública a l’àrea de Mataró, que 
permeti recuperar el laboratori de l’Hospital de Mataró, 100% de llits en servei, 
programacions d’intervencions a les tardes, llistes d’espera d’un màxim de 3 dies 
als CAP. 

[191] No als consorcis sanitaris. Davant del deute històric i l’opacitat en la 
gestió dels recursos del Consorci Sanitari del Maresme (CSM), cal reclamar a la 
Generalitat de Catalunya que l’Hospital de Mataró, els equipaments sanitaris i el 
personal del CSM passin a formar part de la xarxa pública de l’ICS.

[192] Rebutjar la implantació de qualsevol mesura de copagament sanitari.

ACCÉS UNIVERSAL A LA SANITAT 

[193] Reclamar i vetllar per la gestió 100% pública de la sanitat. Rebutjar les 
subcontractacions, externalitzacions i qualsevol forma de gestió que prescindeixi 
de la funció de treballadores públics. Reclamar la reversió de privatitzacions, 
externalitzacions i/o gestió privada de serveis de salut. 

[194] Els serveis de salut i sanitat han de ser garantistes, rebutgem que estiguin 
subjectes al nivell de recursos econòmics de la població o que depenguin de 
l’accés al mercat laboral. Com a primera mesura davant de les polítiques 
d’exclusió sanitària, l’Ajuntament de Mataró facilitarà l’empadronament a totes 
les persones residents en el municipi.

[195] Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors interculturals i 
treballadores socials, que puguin ajudar en la detecció de problemes socials i 
sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa de les 
diferències culturals o religioses.
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LLAR CABANELLAS

[196] Desenvolupar el centre de salut mental a Can Cabanelles. Actualment no hi 
ha prou places de salut mental a la ciutat. Ubicar-hi residència per a persones amb 
discapacitats i hospital de dia. Tenir en compte l’atenció a patologies associades a 
trastorns alimentaris, drogodependències, etc.
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IGUALTAT DE DRETS  
I SUPORT A LES PERSONES

dones

Definim el sistema patriarcal com aquell que es basa en una organització social 
on el col·lectiu homes ostenta el poder, és a dir, és el sistema de dominació del 
col·lectiu homes sobre la resta de col·lectius. Aquesta organització social implica 
una divisió de funcions i àmbits socials en relació al sexe. Històricament a les 
dones se’ns ha relegat a l’àmbit privat (tasques de la llar i cura dels fills/filles) i 
als homes a l’àmbit públic (on es gestiona el poder). El procés de socialització 
que implica la vida ens educa per realitzar aquestes tasques socials assignades en 
funció al sexe i amb ella van adjunts tot un seguit de valors i actituds (rols de 
gènere).

També entenem que el sistema patriarcal és el que sustenta el propi sistema 
capitalista i que aquests dos es retroalimenten constantment. 

Així que com a CUP treballem per la supressió del sistema patriarcal i capitalista, 
però entenent que la supressió del sistema capitalista no acabarà amb el patriarcat 
ja que aquest produeix les seves pròpies opressions.

Així doncs, el posicionament ideològic de la CUP és la perspectiva feminista 
revolucionària, és a dir, com a dona, com a treballadora i com a ciutadana d’un 
país oprimit.

A Mataró no hi ha hagut mai una regidoria de les dones (no de la “dona”, que 
les dones som diverses, i les desigualtats que ens afecten mereixen una regidoria 
potent, amb recursos), que apliqui transversalment les polítiques de gènere que 
promoguin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la ciutat. A Mataró 
mai hi ha hagut una aposta valenta en aquest tema i sempre hi ha hagut una 
regidoria de segona. Ja fa molts anys que des de la Vocalia de Dones de Rocafonda, 
amb altres grups de dones, Muso Kafo, o dones de Matagalpa, es va demanar, 
per tant:
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[197] Crearem una regidoria de Dones amb un plantejament d’actuació transversa 
en el desenvolupament de polítiques de gènere.

A partir de la Llei d’igualtat a les empreses, i d’acord amb la informació que 
proporciona l’Institut Català de les Dones:

Els plans d’igualtat han de tractar temes tan diversos com la formació interna amb 
igualtat d’oportunitats, la revisió dels criteris de selecció, l’anàlisi de l’accés a llocs 
de direcció per part de les dones, l’eradicació del llenguatge sexista, la tolerància 
zero envers l’assetjament sexual o moral, entre d’altres. La gran diversitat temàtica 
pot complicar, en principi, la seva aplicació real i concreta, però és precisament 
ajudar a resoldre aquesta possible dificultat que editem aquesta Guia. Pretén ser 
una eina pràctica i útil per implementar mecanismes que garanteixin una gestió 
quotidiana en igualtat, que permeti el ple reconeixement de les dones en tots els 
nivells d’organització.

Proposem:

[198] Aplicar un Pla d’igualtat intern a l’Ajuntament de Mataró.

D’acord amb les recomanacions de l’ICD, de cara a l’elaboració del pressupost 
municipal es convenient:

[199] Aplicar la perspectiva de gènere al pressupost i als programes pressupostaris 
no significa realitzar uns pressupostos separats per a dones, ni fa referència a 
assignacions pressupostàries destinades exclusivament a les dones, sinó que pretén 
fer visible l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones.

Això permet reflectir el compromís governamental d’igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones, modificar l’aparent neutralitat dels pressupostos en qüestions de 
gènere, i fomentar la transparència, l’eficiència i la rendició de comptes.

La qüestió no és que la despesa s’hagi d’assignar en la mateixa quantia per a 
homes i per a dones, ni que el nombre de beneficiaris d’un programa sigui igual 
d’homes que de dones, sinó que la despesa sigui adequada a les necessitats dels 
homes i a les de les dones.
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Consegüentment, proposem:

[200] Elaborar el programa d’acció municipal i el pressupost de l’Ajuntament des 
de la perspectiva de gènere.

Mataró, a més d’una regidoria de les dones, hauria de comptar amb un 
equipament per a les  dones (a Rocafonda), promès però que CiU ha desestimat 
amb la creació d’un SIE i la ubicació del CIRD al carrer Churruca. Tot amb tot, 
continuem pensant que cal un casal de dones a Rocafonda per poder aglutinar el 
treball en xarxa de les entitats de dones tant d’aquest barri com del conjunt de la 
ciutat. Per tant, proposem:

[201] Habilitar un casal de les dones de Mataró amb seu a Rocafonda.

Volem una ciutat amb polítiques públiques que tinguin en compte la perspectiva 
de gènere, per tant, i que aquesta sigui transversal a totes les actuacions municipals. 
Proposem:

Impulsar la perspectiva de gènere en la polítiques municipals i amb caràcter 
transversal (en urbanisme, transport públics, educació, cultura i polítiques socials.
Respecte a l’urbanisme, pensem que calen més actuacions en el disseny de la 
ciutat que es tingui en compte les necessitats de les dones, llocs que a la nit siguin 
més segurs i més il·luminats, etc. Tal com exposa l’ICD:

[202] La distribució dels espais i la planificació urbanística són factors que 
condicionen la relació de les dones amb el seu entorn i les vivències que se’n 
deriven.

En aquest sentit, és important que el seu punt de vista i les seves necessitats 
específiques es tinguin en compte en el disseny de projectes de millora o de nova 
construcció i en la planificació de xarxes de transport.

La introducció de la perspectiva de gènere i de les dones en les polítiques 
d’urbanisme i habitatge contribueix a la construcció d’un model de 
desenvolupament sostenible que facilita la proximitat, l’organització de la vida 
familiar i domèstica i repercuteix positivament en el conjunt de la població.

[203] En educació pensem que cal potenciar la coeducació en totes les etapes (per 
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lluitar contra el missatge discriminatori de la televisió i els mitjans de comunicació 
en general, només cal veure el sexisme encara ara a les campanyes de joguines).
En cultura, cal donar veu a les dones.

En polítiques del temps, d’acord amb les observacions de l’ICD, cal contemplar:

[204] La diferent distribució i gestió del temps per part de dones i homes és un 
factor bàsic que condiciona el desenvolupament personal i professional.

La demanda social de les dones per la millora en la gestió i sincronització del 
temps implica fer efectiva una veritable igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en el mercat de treball remunerat i un reconeixement del valor social i 
econòmic del treball familiar i domèstic. Així doncs, és necessari el desplegament 
d’estratègies que possibilitin que dones i homes puguin ocupar de manera 
equitativa els diferents espais privats i públics en els quals viuen i conviuen.

En polítiques socials, d’acord amb les recomanacions de l’lCD, cal tenir en 
compte que:

[205] La incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques 
socials i de ciutadania es tradueix en el disseny de programes integrals destinats a 
dones en situació de risc d’exclusió social. Els programes actuen sobre les causes 
estructurals que generen les discriminacions i s’adrecen a col·lectius específics 
i diversos com ara les dones grans, les dones amb discapacitat,les recluses o les 
dones lesbianes. La planificació dels serveis i recursos socials s’adapta a la diversitat 
de situacions i de demandes de les dones a fi i efecte que es contemplin les seves 
especificitats i els faciliti la millora de la seva qualitat de vida.

La migració femenina a Catalunya correspon gairebé a un 50% de la migració 
general. Aquesta situació comporta la necessitat de dissenyar o actuar des de la 
diferència sexual, ja que els itineraris, les necessitats i les propostes de les dones 
són específiques i substancialment diferents de les situacions que viuen els homes.

Tot i que sovint es considera les migrades com a persones dependents dels homes, 
aquesta és una de les imatges tòpiques sobre les dones migrades que hi ha en el 
nostre imaginari col·lectiu i que queda ben lluny de la realitat.

En aquest darrer apunt també cal contemplar una perspectiva de gènere i 
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intercultural, que tingui en consideració la diversitat de les dones de la nostra 
ciutat.

Dret a l’avortament lliure i gratuït

El dret a una maternitat lliure ha estat i, malauradament, continua sent, un dels 
eixos centrals de la lluita feminista. Fins que la dona no pugui controlar de manera 
absoluta la seva pròpia reproducció, no podrem alliberar-nos. El control de la 
reproducció de les dones és un dels pilars fonamentals de l’opressió patriarcal i 
també molt especialment del capitalisme. Aquest dret, lluita central del feminisme 
al nostre país, està sent retallat per l’actual govern espanyol. Propostes:

[206] Instar, com a Ajuntament, al Parlament de Catalunya perquè desenvolupi 
un marc legal propi que sobre dret avortament.

[207] Donar 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 sexuals i reproductius.

VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

[208] Denunciar tant les activitats com la publicitat de caire sexista, i modificarem 
les normatives municipals per intervenir en aquest àmbit i establir el corresponent 
règim sancionador. 

 [209] Garantir que qualsevol campanya de l’Ajuntament, ja bé sigui de publicitat 
o de comunicació no estigui condicionada per la divisió home- dona, així com 
tampoc pels rols de gènere o condició sexual i per tant es vetllarà per a la utilització 
d’un llenguatge adequat i es tindrà cura de les imatges que es publicaran.

[210] Denunciar públicament els feminicidis que es produeixin en la nostra 
ciutat, a la comarca i a Catalunya.

[211] Establir mecanismes de discriminació positiva d’accés als habitatges 
de promoció pública i de protecció oficial a les persones que hagin patit 
maltractaments per raó del seu sexe i/o sexualitat.

[212] Reforçar, des de l’Ajuntament, els mecanismes de vigilància i persecució de 
pràctiques lesives per a la integritat física i psicològica de les persones i que solen 
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provenir de tradicions culturals que no tenen en compte drets humans bàsics 
(per exemple, la pràctica de l’ablació del clítoris que encara practiquen alguns 
col·lectius immigrants).

[213] No reduir els recursos adreçats als centres d’assistència psicològica per a 
dones que estan a les primeres fases del procés de maltractament.

[214] Continuar afavorint i dotant de recursos suficients les actuacions que des de 
diferents entitats ja es porten a terme, com són les vocalies de dones.

[215] Potenciar la signatura de convenis amb aquelles entitats de la ciutat que 
poden afavorir les actuacions sobre dones maltractades, per exemple la Fundació 
Hospital, i impulsar el projecte de Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), 
dependent de la Generalitat i adreçat a la recuperació de les dones maltractades 
i els seus fills i filles.

[216] Creació de cases d’acollida o pisos d’urgència per aquest propòsit a la ciutat 
per a dones i les seves filles i fills que han patit maltractaments. Aquest espais 
comptaran amb assistència psicològica, jurídica i sanitària.

[217] Creació de cursos de reciclatge laboral per a dones que han patit 
maltractaments,amb la finalitat d’ajudar en la seva reinserció a la societat.

[218] Assistència gratuïta de caràcter jurídic i psicològica (continuada) a totes les 
persones en el procés de separació del seu maltractador.

[219] Ajuts i màxima bonificació en la Tarificació Social Integral per a les persones 
maltractades.

Finalment, la perspectiva de gènere ha de permetre visibilitzar i reconèixer les 
dones, fent evident que les dones també han fet la història de la ciutat i que 
les dones també participen en la política de base de la ciutat, a través de les 
associacions, les entitats, on hi ha moltes dones anònimes que treballen pel bé 
col·lectiu.
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alliberament de gènere, gai, lèsbic i 
transsexual

Defensem la consecució d’una societat no-patriarcal en tots els àmbits, és a dir, 
una societat en què tots gaudim d’un ple reconeixement, independentment de 
quin sigui el nostre gènere, el nostre sexe o la nostra sexualitat.

L’Ajuntament ha d’aplicar la perspectiva d’alliberament de gènere des de tots els 
serveis públics i no només en la Regidoria de dones, això suposa un convenciment 
a nivell polític, i que es doni la importància que s’ha de donar al tema. Per 
altra part, cal que els tècnics/es dels serveis, disposin de la formació i habilitats 
necessàries per tal de què puguin obrir aquesta possibilitat. Aquest ha de ser un 
treball transversal, que no sempre ha de suposar més despesa sinó fer les coses 
d’una altra manera.

[220] El programa dedicat a la perspectiva d’alliberament de gènere ha de disposar 
d’un pressupost amb perspectiva de gènere, per tal de poder desenvolupar les 
seves propostes d’actuació en aquest àmbit a la ciutat.

Cal un canvi social que tingui en compte la mirada de les dones, per això, ens cal 
un canvi d’estructures i de sistema que valori el treball de la cura , la conciliació 
familiar, el treball, les organitzacions socials, la participació política des de la 
perspectiva de gènere. No podem seguir vivint en una societat que obvia el paper 
de les dones. Sovint parlem molt d’igualtat, però al dia a dia i aquesta igualtat no 
hi és s’observa per en lloc.

Malgrat els avenços que s’han fet durant els darrers anys gràcies a l’esforç i 
la denúncia constants de moltes persones, la nostra societat segueix vivint 
discriminacions com a conseqüència d’aquestes qüestions. Per això pensem que 
cal fer una política atrevida i crítica per tal d’afrontar qualsevol tipus d’agressió 
que vagi en una línia sexista, així com també per esborrar les desigualtats entre 
dones i homes, l’homofòbia i la transfòbia tant a nivell social, com laboral o 
domèstic. Cal fer palesa la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere a les 
polítiques locals així com de promoure la comunicació, l’intercanvi l’afirmació 
en l’espai sexual, reproductiu i familiar tenint en compte els models familiars 
dels temps actuals, per garantir la plena igualtat entre homes i dones. No hem 
d’oblidar tampoc l’important paper que juguen les lesbianes, gais i transsexuals a 
la societat patriarcal com a subjecte de discriminació. L’actual política ha intentat 
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desviar el debat de l’arrel del problema mitjançant l’acceptació dels matrimonis 
homosexuals o la creació de zones d’oci a les grans ciutats, situant-les com a punts 
d’evasió temporal per totes aquelles persones que, tal com passa a Mataró, veuen 
la necessitat de desplaçar-se a altres ciutats més properes (sobretot Barcelona) per 
poder-se mostrar amb llibertat i impudor.

Entenem que per solucionar la problemàtica que presenta la societat patriarcal 
cal atacar-ne l’arrel en si mateixa, alhora que se n’impedeix la proliferació en la 
resta d’àmbits.

Pel que fa al nivell social, de salut i educació, l’àmbit social és d’especial importància 
en la defensa de la igualtat i no discriminació de persones. Conscients d’aquest 
fet, entenem que el treball dedicat s’hi ha de correspondre fermament defensant 
el dret al propi cos, la diversitat dels models familiars (sempre que no vagin en 
detriment de la llibertat individual) o la despatologització del fet homosexual 
i transsexual a nivell sanitari. Amb tot, tampoc menystenim la influència de 
l’educació en la formació no només acadèmica sinó també moral de la societat. 
Per tant, entenem que el treball a les escoles i instituts, així com la programació 
d’actes o la facilitació d’informació als joves és un fet cabdal per abandonar vells 
prejudicis quant al sexe i la sexualitat de les persones.

Dins el nivell laboral, tot i que en aquest àmbit s’ha millorat força durant els 
darrers anys, encara hi ha persones que pateixen discriminació a l’hora de trobar 
feina, sobretot per la condició home/dona i per la transsexualitat. Aquestes 
discriminacions es troben en gran mesura en feines que han anat històricament 
lligades al sexe, ja sigui per qüestions lògiques en conjuntures socials que ara 
mateix no es donen o bé per excés de prejudicis irracionals. Entenem que el 
món laboral no ha de tenir un filtre de selecció de personal basat en el sexe o 
la sexualitat de les persones i paral·lelament cal vetllar per fer compatibles certs 
aspectes laborals amb els quotidians, com ara el desenvolupament de mares i 
pares treballadors.

[221] Difusió pública i compromís amb la Llei per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia. 

Elaborar campanyes informatives i formatives.
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[222] Realitzar campanyes, a través dels serveis ja existents, per tal de formar 
i conscienciar informatives i formatives dirigides a la població en general i en 
concret a col·lectius de dones, gais, lesbianes i transexuals sobre la violència de 
gènere, homofòbia o qualsevol altra expressió del sistema patriarcal, amb xerrades, 
debats i altres formats.

[223] Fomentar que els centres educatius a aplicar plans d’estudi, cursos i tallers 
sobre la diversitat sexual on s’expliqui el fet homosexual i transexual de forma 
objectiva, clara i sense prejudicis.

[224] Garantir que en els espais municipals per a gent gran hi hagi protocols 
d’acollida a persones grans lesbianes, gais i transsexuals.

[225] Garantir que la policia local té i compleix protocols per a atendre casos de 
violència de gènere, d’homofòbia i de transfòbia que assegurin una bona i justa 
atenció de les persones afectades per atacs masclistes, homòfobs o transfòbics.

[226] Creació d’un centre o un espai d’assistència psicològica a cada un dels 
barris, amb atenció jurídica i sanitària, oberts les 24 hores dels dia, per a dones, 
gais, lesbianes i transexuals que han patit qualsevol agressió física i/o sexual.
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infÀncia i famílies

[227] Millorar els espais i revisar els pressupostos destinats a infància i adolescència.

[228] Mantenir les actuacions adreçades a les famílies i menors en situació de risc 
i intensificar la coordinació dels diferents serveis que hi intervenen per tal de; 
per una part optimitzar els recursos i per l’altra, actuar de forma ràpida i eficient.

[229] Més beques menjador i revisar el sistema d’adjudicació per aconseguir una 
major equitat dels usuaris.

[230] Considerar els espais de lleure i de menjador escolar com a espais educatius 
i, per tant, garantir l’ús de la llegua catalana i la professionalitat dels monitors 
de lleure. Així també, cal dignificar la millora dels contractes laborals per aquest 
sector.

[231] Defensar una gestió pública i de qualitat del centres de menors establerts 
a la ciutat. Cercar l’arrelament d’aquests centres amb l’entorn veïnal i l’estreta 
col·laboració i comunicació amb serveis socials de l’Ajuntament.

[232] Donar suport a les associacions i iniciatives ciutadanes adreçades al lleure 
infantil.

[233] Gratuïtat de Mataró Bus per a menors de 16 anys.
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Joves

En relació a les polítiques municipals de joventut tenen mancances quant a espais 
joves. Alhora, el Pla Jove x Mataró i el propi Consell Municipal de Joventut, 
s’han demostrat inoperants.

[234] El Espais joves haurien de ser espais autogestionats per la pròpia joventut 
i no pas simples locals on anar a estudiar, jugar, informar-se, etc. Han de 
proporcionar una infraestructura perquè els i les joves, tant a títol individual 
com a títol d’una associació, puguin reunir-se, guardar material, organitzar actes, 
xerrades, concerts, etc.

Respecte al Pla Jove x Mataró, tot i que hi ha una inici de polítiques per afavorir 
la joventut, pensem que no s’han acabat d’aplicar del tot. Prova d’això, és que 
la joventut continua sent el sector social amb més dificultats per trobar feina o 
adquirir un habitatge digne, la manca important d’activitats culturals, esportives, 
de lleure, etc., atractives dirigides al jovent; o les dificultats en donar subvencions 
o cedir espais depenent del caire de l’associació que ho demana, sobretot si 
l’associació té un discurs crític amb el govern municipal, la qual cosa sempre 
deriva en dificultats i entrebancs a l’hora d’organitzar qualsevol tipus d’acte.

Pel que fa al Consell Municipal de Joventut, pensem que hauria de ser un 
organisme autogestionat pel propi jovent, no pot ser que el president d’un òrgan 
juvenil sigui un alcalde que de ben segur que no serà pas jove. Entenem que el 
Consell Municipal de Joventut ha de ser un espai de trobada per totes aquelles 
persones joves que vulguin implicar-se en realitzar tot tipus d’actes pel jovent 
mataroní, no pas un espai tancat on es troben els líders polítics de les sectorials 
juvenils del partits i fan miniplens per començar a formar-se com a polítics 
professionals en un futur.

[235] Cal consolidar, reforçar i potenciar l’associacionisme juvenil, entès com una 
de les vies essencials de realització personal dels i de les joves, d’autoorganització 
i participació social. Això s’ha de traduir en una política de suport a les 
infraestructures, als recursos i a la difusió de les activitats de les entitats juvenils.

Cal treballar per assolir les condicions necessàries per a la realització del jovent, 
mitjançant polítiques actives, perquè facilitin així la integració social dels i de les 
joves. En la mateixa línia, en igualtat d’oportunitats, especialment en el camp 
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de l’habitatge, la formació, el món laboral i les expressions culturals i esportives.

[236] Cal proposar polítiques social i d’integració per aquests sector: creació 
d’espai polivalents en els barris, on es puguin reunir i/o realitzar activitats diverses. 
Així també, en el camp de l’habitatge, la formació, inserció laboral, i esportives 
per tal d’escurçar les desigualats socials.

[237] Cal crear nous espais autogestionats pel propi jovent on es desenvolupin 
activitats dirigides a la joventut i per la joventut.

[238] Cal potenciar un espai de trobada de tot el jovent que vulgui aportar el 
seu gra de sorra en la construcció d’un nou model de joventut a Mataró basat en 
l’autogestió i en la no intervenció de partits polítics en aquest òrgan.

[239] Cal reactivar unes barraques - fires joves autogestionades pel propi jovent 
per tal de què puguin ser elles i ells mateixos qui triïn quin model de lleure 
prefereixen i a la vegada puguin començar a gestionar els seus propis recursos.

[240] Ampliar l’oferta de CIJ (centres d’iniciatives juvenils) per a noies/ nois. 
Actualment només n’hi ha 3, un a la Llàntia, Cerdanyola i Rocafonda.

[241] Impulsar un nou model de gestió dels centres d’iniciatives juvenils, treballant 
“en xarxa” i coordinant-se amb altres departaments com educació, serveis socials, 
salut i cultura per afavorir una millor cohesió social.
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gent gran

En primer lloc cal aclarir que quan parlem de les persones grans no podem 
limitar-nos a les carències i a les situacions de dependència. La concepció segons 
la qual envellir implica passivitat i dependència avui dia és errònia. En els últims 
anys es denota un increment notable de persones grans, autònomes, amb bona 
salut i un gran potencial d’activitat participativa.

Per tal de respondre amb eficàcia a aquestes noves realitats, caldrà proveir de serveis 
públics accessibles i de qualitat que puguin fer efectiu el model de l’envelliment 
actiu i saludable sense desatendre les persones grans més fràgils.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) proposa el model de l’envelliment 
actiu entès com a procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut, 
benestar i seguretat de totes les persones a mesura que avança el cicle de vida. Les 
polítiques públiques adreçades a les persones grans han de repensar-se per tal de 
respondre eficaçment a l’ increment notable d’un envelliment actiu i participatiu, 
sense desatendre a la població amb problemes de dependència.

Actualment Mataró ens trobem sovint que entre la gent gran hi ha poca 
organització i l’Ajuntament tracta aquest assumpte com un tema marginal 
limitant-se a inaugurar locals i donar-los subvencions sense cap criteri que valori 
les activitats que es duen a terme en cada cas.

Un nou enfocament de la política municipal ha de tenir en compte el fet que les 
persones grans formen part d’una ciutadania de ple dret, activa i participativa 
en tots els aspectes de la vida social i comunitària i no han de limitar-se a ser 
receptors/es de serveis.

Atenció domiciliària

Per tal de facilitar que les persones es desenvolupin de manera independent i amb 
una major qualitat de vida el màxim de temps possible es necessiten serveis de 
suport eficaços. Cal, doncs:

[242] Garantir una oferta suficient, accessible i de qualitat de serveis de suport a 
les persones grans que viuen soles a casa seva.
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[243] Ampliar el servei municipal de telealarma i facilitar que arribi a totes les 
persones majors de 70 anys que visquin soles.

[244] Promoure, en col·laboració amb els casals i amb l’ajut del voluntariat, 
nous serveis d’atenció domiciliària: serveis de compres i lliurament de fàrmacs a 
domicili, telèfons d’urgències, etc.

[245] Donar suport a les persones que atenen gent gran a casa seva facilitant 
serveis, ajuts, informació i formació.

[246] Potenciar el programa d’allotjament de joves a les llars de persones grans 
que viuen soles o necessiten companyia.

[247] Ampliar els serveis de menjadors per a gent gran i impulsar la creació d’un 
servei de menjar a domicili.

Casals

[248] Repensar les polítiques de gestió dels casals de la gent gran.

[249] Promoure una normativa de funcionament i coordinació per a tots els 
casals.

Habitatge

[250] Crear més residències per a la gent gran on convisquin persones vàlides amb 
persones amb problemes de dependència.

[251] Facilitar habitatges públics de lloguer que siguin abordables també per les 
persones amb discapacitats o problemes d’accessibilitat.

[252] Promoure i informar de programes d’ajut per reformes d’habitatges: rampes, 
instal·lació d’ascensors, etc.

[253] Impulsar la construcció de pisos tutelats destinats a persones grans 
autònomes.
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Formació

[254] Crear més punts gratuïts d’accés a les noves tecnologies.

[255] Potenciar la formació continuada, desenvolupant programes cul-turals i 
formatius amb participació activa de la gent gran, aprofitant el propi bagatge 
d’experiències i coneixements.

Participació

[256] Garantir la participació de la gent gran en les decisions col·lectives que els 
afectin.

[257] Fomentar i donar suport a la capacitat d’autoorganització de la gent gran.

Preparació per a la mort i el dol

[258] Facilitar informació sobre el dret a la mort digna i el testament vital.

Serveis Socials

[259] Unificar esforços en relació a la política social adreçada a la gent gran.

[260] Garantir informació i assessorament clars, accessibles i amb resposta 
ràpida sobre totes les activitats i serveis disponibles a la ciutat, que afavoreixi el 
manteniment de la gent gran en el propi domicili.

Transport públic

[261] Garantir la gratuïtat de Mataró Bus per a totes les persones jubilades.
Finalment cal destacar que per assegurar uns bons resultats en les polítiques 
municipals destinats a la gent gran es fa imprescindible la dedicació exclusiva de 
personal amb experiència sobre el tema.
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catalans d’origen estranger

Per aproximar-nos a la realitat de la immigració primer cal analitzar les causes 
i els efectes del fluxos migratoris que no són només la situació econòmica 
internacional i la estatal, sinó també la realitat municipal, ja que el model de 
creixement pel que ha optat el nostre municipi també influeix en la recepció 
de major o menor mà d’obra estrangera, el seu impacte en l’estat del benestar 
i en la distribució dels recursos, deixant ben clar que les polítiques públiques 
no estan exigint al capital polítiques de retorn de l’augment del PIB que resulta 
de l’aportació de la mà d’obra estrangera, tant la que treballa al sector formal i 
cotitza a la Seguretat Social, com la que ho fa en el sector informal i també genera 
aquest augment de la riquesa.

Quant a causes de la immigració cal tenir en compte el desequilibri entre les 
rendes del treball i les rendes del capital a escala mundial, l’envelliment de la 
població als països de rebuda de mà d’obra, l’èxode rural cap a les ciutats que 
es produeix en els països d’origen i que crea autèntiques legions d’expulsats del 
món, així com les facilitats actuals de comunicació i transport internacional. Tot 
plegat dóna lloc a una immigració marcadament econòmica o laboral que ha 
estat aportant un superàvit a la caixa de la Seguretat Social. 

Aquesta bossa de mà d’obra estrangera incrementa el PIB, incrementa el consum 
i tendeix a equilibrar les rendes del treball a escala mundial, ja que a mig-llarg 
termini pressiona els salaris de la societat d’acollida a la baixa i els salaris dels 
països d’origen a l’alça.

Pensem que cal establir mecanismes d’acció conjunta, ja no solidària amb els 
immigrants, sinó d’estratègia conjunta de totes les classes populars. Perquè és 
obvi que rebre un augment de població suposa un augment de les necessitats que 
no es poden satisfer si disminueixen els recursos i serveis comunitaris.

En aquest sentit, la proposta de la CUP és, d’una banda, un gir de 180 graus en 
l’actual política migratòria d’Europa i, de l’altra, exigir aquesta correspondència 
entre el benefici per al capital que suposa la immigració i un benefici col·lectiu 
per a les persones, amb un augment de recursos i amb els mecanismes precisos 
per solucionar les tensions socials que, en efecte, produeix la immigració i que 
són tensions socioeconòmiques derivades d’assumir un augment de població 
sense un augment dels recursos i serveis públics a l’alça.
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Analitzat el plantejament dels actuals plans i programes d’acollida municipal per 
a població immigrada ens adonem que els discursos que contenen les polítiques 
municipals i en general administratives són molt eufemístics i se centren en la 
diversitat cultural, en el tema del burca, l’ablació, etc., i resten en franca asimetria 
amb el discurs del carrer.

Observem, així, que en el carrer els temes que preocupen en relació a la 
immigració se centren en l’ocupació de l’espai públic, d’una banda, i l’ús dels 
serveis comunitaris, de l’altra.

Aquesta asimetria en els discursos públics i populars dóna ales al populisme 
xenòfob i posa de manifest les mancances de les polítiques públiques, que 
podem resumir en: el foment d’un associacionisme poc representatiu dels 
col·lectius immigrants i fortament tutelat per l’administració, el plantejament 
de la diversitat cultural com un problema de manca de sensibilització que pateix 
la societat d’acollida mitjançant festes i espais multiculturals sense cap criteri 
i que no aporten massa a la pràctica (si un 15% de població fa trontollar la 
identitat cultural d’un 80% sí que tenim un problema; si no, no cal abocar tants 
esforços en aquest àmbit), plans de mediació (alguns se centren en la traducció 
per exemple en l’àmbit sanitari i no arriben, per tant, a ser un servei de mediació, 
d’altres sí són mediacions comunitàries, però la realitat les supera, hi ha moltes 
diferències entre nacionalitats i de vegades les mediacions no són prou pràctiques 
ni resolutives) i plans de gestió dels espais públics (si bé d’una banda es vol 
dinamitzar uns espais al mateix temps s’apliquen polítiques de civisme que van 
en direcció contrària).

[262] Plans de recepció i acollida i gestió de recursos comunitaris

Els plans de recepció i acollida d’immigrants són una de les dues qüestions 
elementals en què cal basar una política municipal d’immigració: en la recepció i 
acollida, d’una banda, i en la gestió dels recursos comunitaris, de l’altra. La resta 
són accions accessòries, algunes prescindibles, d’altres complementàries, però en 
tot cas aquestes dues són les realment importants:

Primer, la planificació en la recepció i acollida d’immigrants. Cal una política 
informativa i formativa sobre els recursos de la població als quals accedir el 
nouvingut, però de manera general, no tan específica a persones estrangeres:
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[263] Continuar amb el programa d’acollida i coneixement de l’entorn pels 
nouvinguts.

[264] Editar una guia que marqui un circuit d’informació i d’orientació específic 
de la ciutat de Mataró; fer guies bilingües (català/altres llengües) que serveixin 
d’informació sobre Mataró: serveis, drets i deures, habitatge, escola, salut, llocs 
on aprendre el català, situació geopolítica de Mataró, etc.

[265] Crear una Oficina permanent d’Informació i Orientació a les persones 
nouvingudes. Dotant-la amb intèrprets de llengües d’origen dels nous mataronins 
i d’un servei d’assessoria jurídica sobre la llei d’estrangeria.

[266] Separar el servei d’oficina d’informació a l’immigrant del servei de Benestar 
Social.

[267] Fer programes específics d’informació per als professionals que atenen a la 
població immigrant.

[268] Vetllar pel bon funcionament del Pla d’Acollida Municipal de rebuda de les 
persones que s’incorporen a la ciutat.

[269] Garantir que els mediadors culturals coneguin i usin la llengua catalana.

En segon lloc, pel que fa a la gestió dels recursos, cal ser clars i admetre que és 
cert que hi ha una part de la població autòctona que està pagant uns serveis 
comunitaris i a la pràctica no en rep prou per satisfer les seves necessitats 
educatives, d’habitatge, etc. Dues propostes a desenvolupar:

[270] Màxima transparència en l’adjudicació d’ajuts, per combatre la rumorologia 
i la xenofòbia.

[271] Incorporar criteris positius (com la recerca de treball, la formació, etc.) en 
l’adjudicació d’ajuts, per evitar l’immobilisme de la persona receptora.
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Defensa dels drets de la ciutadania de les persones 
immigrades

Ens preocupa la situació dels drets i deures de ciutadania del col·lectiu 
immigrant, la seva manca d’accés a la participació política i la cessió dels partits 
polítics a les polítiques de la dreta xenòfoba i populista en qüestions com la de 
l’empadronament mitjançant el qual determinats consistoris intenten negar la 
universalitat en l’accés als serveis públics bàsics.

Ens trobem en un moment d’ofensiva política cap a una retallada de drets i 
llibertats, que afecta en primer terme els drets polítics de la població immigrada 
amb el negacionisme del seu dret al sufragi i a la participació en els afers públics. 
Per això, pensem que l’empadronament és una qüestió central en el tema dels 
drets i deures dels immigrants.

Cal recordar que l’accés lliure al padró suposa l’accés universal als drets més 
bàsics: educació, salut, serveis socials, etc. I que també dóna peu a accedir en tres 
anys al permís de residència per via de l’arrelament social o familiar.
Per tant en aquest moment cal:

[272] Defensar el marc legal vigent, amb la llei de bases de règim local i de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, que obliguen els ciutadans a 
empadronar-se i els ajuntaments a donar d’alta en el padró als ciutadans residents.
I, paral·lelament:

[273] Denunciar la il·legalitat de les propostes negacionistes envers el padró, 
que ho són envers l’accés universal als drets bàsics de la ciutadania, que afecten 
especialment la població immigrada però també l’autòctona (per exemple les 
persones sense sostre que tenen dret a ser empadronades sota adreça administrativa 
amb un informe de serveis socials).

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

[274] Realitzar totes les accions institucionals que estiguin a l’abast en l’àmbit 
municipal per tal de forçar un canvi en la legislació que permeti estendre tots els 
drets polítics a la totalitat de la ciutadania.

[275] Defensar el dret de ciutadania per a les persones immigrants, perquè tinguin 
els mateixos drets que la resta de mataronins i mataronines incloent el dret a vot.

LLUITA CONTRA LA xENOFòBIA

Cal lluitar contra la xenofòbia al carrer i a la sala de plens, tot analitzant les 
causes de l’ascens del feixisme organitzat i hem de plantejar-nos quina ha de ser 
l’estratègia per desemmascarar-lo. En primer lloc, cal assenyalar la responsabilitat 
de les organitzacions que es diuen d’esquerres en l’ascens del feixisme, en la 
mesura que han deixat de ser el referent de la classe treballadora perquè han deixat 
de defensar-la, amb la qual cosa les classes populars han buscat altres referents i 
sovint els han trobat en partits populistes que parlen de les coses que es viuen al 
carrer i de manera fàcil i intel·ligible. S’ha de lluitar contra el debat simplista a 
favor o en contra de la immigració, on ens situa la dreta i té camp per córrer el 
feixisme, cal desemmascarar aquest debat i dur el plantejament a qui beneficia 
i a qui perjudica la immigració. D’aquesta manera podem mostrar com aquells 
que surten beneficiats de l’existència d’aquesta bossa de mà d’obra barata són 
precisament els que articulen discursos contraris a la immigració; cal denunciar 
aquesta contradicció i fer aflorar qui són els beneficiats i les víctimes d’aquesta 
situació, per tornar a teixir les aliances naturals que condueixen a la unitat entre 
les classes privilegiades i la unitat en el si de les classes populars.

[276] El Pacte de Nova Ciutadania com a instància unitària per a la resolució 
dialogada de conflictes.

[277] Combatre amb tots els mitjans institucionals i legals els actes racistes i 
l’activitat dels grups xenòfobs organitzats.

Pensem que és molt important reforçar i estrènyer vincles amb les poblacions 
d’origen dels nouvinguts i desplegar una política activa encaminada cap a la 
solidaritat i la pau:
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[278] Difondre, mitjançant exposicions i xerrades, el coneixement mutu de la 
llengua i la cultura d’origen de la nova ciutadania i de la llengua i cultura catalanes.
Finançar, en el marc de la cooperació internacional, projectes concrets que portin 
a terme comunitats lingüístiques que no tinguin al darrere una administració que 
les afavoreixi.

[279] Promoure la presència de la llengua internacional esperanto a l’ensenyament, 
les biblioteques públiques i utilitzar-lo en les relacions internacionals com a 
llengua pont fora de l’àmbit lingüístic romànic.

[280] Garantir que en l’administració local tots els productes de consum (cafès, 
catifes...) i béns mobles (objectes de decoració, mobiliari) siguin fabricats seguint 
criteris de comerç just i respecte cap als treballadors i la natura.

[281] Donar suport a les cooperatives de consum solidari i xarxes d’intercanvi de 
serveis i productes amb d’altres poblacions del món.

[282] Garantir que, com a mínim, el 0,7% del pressupost municipal es destina a 
projectes de cooperació i solidaritat amb els pobles em-pobrits per les guerres i 
el capitalisme.

[283] Promoure el debat ciutadà sobre la necessitat d’abolir el deute extern als 
països empobrits.

[284] Acollir i protegir les persones d’arreu que siguin objecte de persecució 
política, com a conseqüència de la seva implicació en el moviments de 
transformació social.

[285] Promoure els intercanvis i la presència d’associacions de Mataró en els 
fòrums internacionals de solidaritat i cooperació que contribueixin a la recerca 

d’alternatives a la globalització capitalista.
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Persones discaPacitades

[286] Vetllar perquè tots els serveis estiguin adaptats a les necessitats de les persones 
discapacitades (hospitals, tren, escoles, instituts, centres cívics i socials…).

[287] Desenvolupament efectiu del centre de salut mental a la Llar Cabanelles.

[288] Impulsar treballs tutelats per a les persones amb discapacitats psíquiques.

[289] Potenciar empreses que vulguin acollir persones amb aquest perfil.

educació ParticiPativa i 
associacionisme

[290] Consolidar, reforçar i potenciar l’associacionisme cultural, esportiu, solidari 
i polític de Mataró, entenent-lo com una de les vies essencials de realització 
personal, d’autoorganització i participació ciutadana. Aquest suport s’ha de 
traduir en el canvi dels mecanismes participatius i en polítiques de suport actiu 
amb infraestructures, amb recursos i difusió de les activitats de les entitats.

[291] Garantir que totes les actuacions orientades al reforç escolar, esportives i del 
lleure en general que es realitzen fora de l’àmbit educatiu, adreçades a alumnat 
nouvingut i autòcton, es realitzin en català, per tal de continuar la coherència 
pedagògica amb els centres educatius.

Presos

[292] Atendre amb programes específics de treball tutelat la població de Mataró 
que surt de la presó o bé es troba en situació de llibertat provisional.

Pobresa i Persones amb risc d’exclusió

[293] Impulsar un fons contra l’exclusió social i la pobresa amb una assignació 
mínima del 5% del pressupost municipal.

[294] Elaborar una diagnosi actualitzada que permeti reflectir la realitat social 
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existent a la ciutat pel que fa a persones en rics d’exclusió, per poder planificar la 
promoció social de les persones amb pocs recursos. 

[295] Suport a les entitats que treballen amb aquests col·lectius. Compartir 
periòdicament la informació i coordinar les respostes a adoptar amb la complicitat 
de les entitats del Tercer Sector.

[296] Atès l’actual context de crisi, cal revisar i donar suport específic i més eficaç 
a totes les famílies en dificultats, oferint-los uns serveis d’atenció i assessorament, 
impulsant programes de formació i escolta a les famílies amb l’objectiu de donar 
eines als pares i les mares en la cura i educació dels seus fills i facilitar l’intercanvi 
d’experiències entre ells.

drogodePendències

[297] Intensificar la coordinació i el treball en xarxa dels diferents serveis per tal 
d’optimitzar els recursos i donar millor servei i eficàcia.

[298] Creació d’un punt d’informació i anàlisis de la composició de les substàncies 
químiques de les drogues que es consumeixen a Mataró perquè els diferents 
departaments (sanitat, escoles, justícia i serveis socials) puguin treballar en xarxa.

[299] Regulació no restrictiva dels clubs de cànnabis. Iniciar el debat de la 
legalització del cànnabis: facilitar que aquests clubs, sota la supervisió de 
l’administració puguin vendre’n  per a l’autoconsum i promoure l’autocultiu. 

[300] Iniciar un debat social sobre les drogues i continuar treballant amb els 
programes existents per evitar la criminalització de les persones drogodependents.

[301] Continuar treballant des de l’àmbit de l’educació i de la informació 
preventiva tot allò referent a les drogodependències i evitar restringir aquest 
problema social a la persecució del consum i la tinença.

[302] Creació de tallers, cooperatives i mesures d’integració laborals per a les 
persones drogodependents.
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EDUCACIÓ
La CUP concep l’educació com un dret des de l’escola bressol fins a la Universitat. 
una educació pública i popular, és a dir, basada en les necessitats del poble i 
gestionada des de la base. Una educació democràtica, inclusiva, en català i que 
exerceixi com un mitjà per l’emancipació individual i col·lectiva; que sigui un 
motor per la transformació social i per construir un país basat en la llibertat, la 
solidaritat i la justícia social plena. 

Pública:

Una educació que garanteixi la igualtat d’oportunitats real per a totes i tots, que 
ens permeti accedir al coneixement sense traves acadèmiques, burocràtiques ni 
econòmiques. Entenem que educació pública ha de ser d’accés universal, gratuïta 
i gestionada única i exclusivament per l’administració pública sense concessions 
ni intromissions de capital privat. Recuperació i millora de la política de beques 
i de gratuïtat.

Popular:

Treballem per un model educatiu transversal, multidisciplinari i integrador amb 
les dinàmiques socials que envolten escoles, instituts i universitats, amb un model 
pedagògic democràtic i participatiu que s’allunyi de la rigidesa tradicional, i que 
vagi encaminat a fomentar l’esperit crític. On sigui tota la comunitat educativa 
de la zona qui decideixi el model que vol seguir el centre.

Catalana: 

Per una educació en català, entenem que cada poble, per afrontar els propis 
reptes socials, culturals i econòmics té el dret a organitzar i regular el seu propi 
sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem una 
educació catalana tant en llengua com en continguts. La llengua catalana ha de 
ser la llengua vehicular de l’educació.

Antipatriarcal:

Lluitem per assolir la igualtat de sexes. Així, apostem per la coeducació com a 
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millor mètode educatiu per a assolir el nostre objectiu. Entenem que només una 
educació no sexista des de menudes i menuts podrà canviar la societat masclista 
hegemònica. Tanmateix, reivindiquem el paper de l’ensenyament per avançar en 
la normalització de les diferents opcions sexuals.

De qualitat: 

Exigim un model educatiu que no mesuri la qualitat educativa exclusivament 
per la seva eficiència, sinó que inclogui criteris acadèmics i de socialització del 
coneixement. Entenem que l’estudiant no pot ser tractat com una consumidora 
de coneixement o client, sinó com una persona en formació.

Aquest ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals, respecte 
i sensibilització amb l’ecologia i científics, defugint dogmatismes. L’educació ha 
de ser laica i les religions, totes, fora de l’escola.

Inclusiva:

Un model educatiu que atengui la diversitat de forma positiva, basant-se amb 
el coneixement i el respecte a la diversitat cultural. Apostant per la flexibilitat 
d’opcions metodològiques per tal d’afavorir les relacions, la participació, la 
cooperació i l’aprenentatge de tot l’alumnat. Volem que l’escola sigui per a 
tothom.

Temes prioritaris 

- Educació pública i gratuïta: Creiem prioritari lluitar contra el procés de 
privatització que el govern està duent a terme per defensar l’accés públic i gratuït 
al sistema educatiu des de l’escola bressol a la universitat; així com denunciar la 
desviació de fons públics a institucions privades.
Alhora, que considerem que escola pública és sinònim d’escola en català. 
L’educació no formal i l’educació en el lleure també són una prioritat en la lluita 
per l’educació pública i gratuïta.

- Estabilitat laboral: Hem de fer front al desmantellament del sector públic i a les 
retallades. Aquest procés previ a la privatització esta afectant a molts treballadors 
i treballadores que han estat acomiadats o veuen amenaçat el seu lloc de treball 
amb la conseqüent inestabilitat laboral professional que això suposa.
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- Democràcia interna: En un moment on es replanteja des de bressol a universitat 
el model de governança denunciarem l’autoritarisme, la falta de democràcia en la 
presa de decisions i un model on els agents implicats perden capacitat de decisió i 
s’atorga a fundacions, empreses i agents privats. Per contrarestar-ho, defensarem la 
presa de decisions inclusiva de tots els agents implicats en la comunitat educativa.

- Elaborar una proposta de model d’educació per als Països Catalans: 
Estem elaborant una proposta base per presentar, debatre i enriquir amb 
altres organitzacions afins i amb la comunitat educativa propera a les línies 
programàtiques de la CUP i en les assemblees obertes; que es convertiria en el 
document marc de les CUP sobre el model educatiu per als Països Catalans.

Les línies d’acció política prioritàries en educació per exigir com a CUP des de 
l’oposició es fonamenten en:

[303] Desobediència a “La llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local” (LRSAL), recuperant les competències recentralitzades per l’Estat espanyol 
i augmentant-les. Desplegar estratègies per dotar els ajuntaments de més 
competències. L’ajuntament ha de gestionar tota l’oferta educativa de la ciutat: 
escola de música, escoles d’adults, programes de qualitat professional inicial 
(PQPI) , aules de normalització lingüística. 

[304] Desobediència a la LOMCE. Promourem la iniciativa legislativa popular 
d’una nova Llei per l’educació (ILP). No a la LOMCE i no a la LEC.

[305] Evitar les externalitzacions de serveis complementaris de l’àmbit educatiu 
(menjadors, neteja, manteniment dels equipaments, etc) i apostar per la 
municipalització o per la creació de cooperatives que gestionin serveis com els 
de menjador. En el cas dels menjadors escolars, es vetllarà per la qualitat i la 
procedència dels productes que s’ofereixen.

[306] Vetllar per les bones condicions dels edificis de les escoles i instituts de la 
ciutat. Incrementar la partida pressupostària destinada a aquest fi.

[307] Garantir les condicions laborals dignes per atendre la petita infància. 
Ofertar un nombre de places suficient per garantir l’atenció gratuïta a aquelles 
persones que ho necessiten i/o ho sol·liciten.
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[308] Revisar la ratio actual de les escoles bressol municipals, cenyint-se a la baixa 
per tal de garantir una major qualitat educativa. El nombre d’alumnes a l’aula 
determina una major o menor atenció

[309] Revisar les taxes de les escoles bressol, tarificar en funció dels ingressos 
familiars

[310] L’escola bressol, igual que l’escola, és l’eix vertebrador de la vida social 
durant la setmana. Apostem per una pedagogia activa en què els nens i les nenes 
aprenguin de les vivència del dia a dia. Una escola bressol que experimenti i que 
faci conèixer als infants el seu entorn.

[311] Relació escola bressol, escola i institut. Es vincularà a cada centre l’escola 
bressol, l’escola i l’institut que li pertoqui. D’aquesta manera es continuarà amb 
l’equilibri social. En l’àmbit pedagògic, també es mirarà que tingui continuïtat, 
per això es fomentarà la diversitat pedagògica i la creació. Es procurarà un bon 
traspàs i la coordinació pedagògica entre la bressol, l’escola, l’institut, amb la 
finalitat d’assolir l’equilibri social i de diversitat cultural adient.

[312] Reforçar i ampliar els espais de trobada entre famílies i infants, espais de 
criança comunitària.

[313] Implementar i desenvolupar mesures per tal de compensar la pobresa infantil 
en l’àmbit educatiu. Serveis extraescolars i altres activitats de lleure gratuïtes per 
les famílies amb menys recursos. 

[314] Elaboració d’un mapa escolar a partir de la gestió municipal i dels consells 
escolars municipals i d’altres òrgans participatius que contempli des del 0-3 fins 
l’FP i secundària. 

[315] Blindar el tancament de línies a l’escola pública. Disminuir ratios en favor 
d’una millor qualitat en l’Ensenyament.

[316] Establir una moratòria que impedeixi la creació o l’ampliació de línies 
privades concertades.

[317] Complir amb les edificacions que el sector té pendent (Angeleta Ferrer i 
Joan Coromines).
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[318] Acabar amb el criteri d’escolarització basat en la zona única d’escolarització 
i implantar el criteri de proximitat.

[319] Afavorir plans d’ús dels centres públics fora de l’horari escolar, estil patis 
oberts, per potenciar les activitats d’esbarjo dels nois/noies en el temps de lleure. 
Per tal de poder executar aquestes actuacions, caldrà la complicitat d’altres 
administracions i/o regidories, fer-ne un bon seguiment i coordinació del seu 
desenvolupament. 

[320] Estudiar la possibilitat d’obrir els menjadors escolars en període de vacances.

[321] Vetllar per la no massificació de les aules d’ESO.

[322] Crear una comissió per tal de que faci el seguiment de l’IES que està 
planificat a la zona de Rocafonda. 

[323] Augmentar els TIS (tècnics d’inserció social) que hi ha als centres de 
secundària.

[34] Augmentar el nombre de places de la UEC (unitat d’escolarització 
compartida). En aquests moments només hi ha 15 places per tot el Maresme i 
són del tot insuficients.

[325] Crear a nivell municipal,  projectes com “APRÈN   I   TREBALLA”. En 
aquests moments només s’oferta a Salesians.

[326] Impulsar actuacions específiques per abordar la problemàtica del fracàs i 
l’abandó prematur de l’escolarització; i realitzar el seguiment de l’alumnat amb 
risc social en la seva trajectòria escolar fins d’incorporació al món laboral.

[327] L’Ajuntament recolzarà les decisions preses en Consell Escolar, passant per 
alt aquelles iniciatives que siguin personals de  les direccions i que no vinguin 
avalades per la decisió del Consell Escolar.

[328] Dinamitzar els Consells Escolars Municipals dotant-los de contingut 
decisori i reglaments que permetin el funcionament assembleari d’aquests òrgans 
de representació. Incorporació d’entitats vinculades a la defensa de l’Educació a 
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la ciutat.

[329] Ajudar als joves universitaris del municipi en les seves lluites contra la 
inflació de taxes i transport públic.

[330] En l’àmbit de la formació de persones adultes, fer que l’Ajuntament 
col·labori i arribi a convenis amb la Generalitat de cessió d’espais (centres cívics) 
i, si cal, de provisió de recursos personals per augmentar les places i cursos de 
formació d’adults.
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DRET A L’HABITATGE
[331] Elaborar un cens dels habitatges desocupats, per penalitzar fiscalment –via 
IBI- els seus propietaris i d’aquesta manera afavorir que en poc temps passin a 
formar part d’una borsa de lloguer públic.

[332] Destinar una partida de l’1% del pressupost a comprar, d’acord amb la 
llei de tanteig i retracte, els habitatges de les entitats financeres en operacions 
de venda provinents d’execucions hipotecàries o dacions en pagament, per tal 
d’incorporar-los a la borsa d’habitatges socials.

[333] Afavorir i impulsar la rehabilitació dels habitatges a canvi que els immobles 
beneficiats passin a formar part del parc públic d’habitatge. 

[334] Impulsar la construcció de pisos públics de lloguer en règim cooperatiu, 
mitjançant la cessió d’espais.

[335] Donar suport a les famílies en procés de desnonament. Ajuts d’urgència per 
a les famílies que pateixen risc de ser desnonades, sobretot a aquelles que tenen 
fills a càrrec. Garantir el reallotjament temporal de les famílies amb dificultats 
econòmiques que hagin estat desnonades. Mantenir l’exempció del cobrament 
de l’impost de plusvàlua en els casos d’execució hipotecària o dació en pagament.

[336] Reclamar la dació en pagament. Èticament ens posicionem en defensa dels 
interessos de les persones i no dels bancs. Per exemple, no enviant la policia local, 
tenir un posicionament clar i ferm en la reclamació de la dació en pagament.

[337] Instaurar un nou reglament en el registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial. La renda màxima permesa no ha de superar el salari mínim 
interprofessional
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LLENGUA CATALANA
Atesa l’actual involució política que es viu a l’Estat espanyol, molts dels avenços 
assolits a favor de la llengua catalana estan sent qüestionats, motiu pel qual es fa 
necessari desplegar una acció municipal potent en defensa del català.

Proposem:

[338] El català com a llengua comuna de la ciutat de Mataró, ha de servir com a 
element de cohesió social i com a element per a garantir la igualtat d’oportunitats 
de la ciutadania. És responsabilitat de l’Ajuntament garantir-ho.

Garantir que el reglament d’ús lingüístic de l’Ajuntament, reculli els següents 
punts:

[339] A. Vetllar perquè el personal subjecte al règim administratiu o laboral de 
l’Ajuntament empri el català en l’exercici de les funcions que li són pròpies, i 
només es produeixi el canvi lingüístic quan el ciutadà/a algú manifesti que no 
entén el català.

[340] B. L’Ajuntament utilitzarà sempre el català en les comunicacions i 
notificacions adreçades a la ciutadania. Davant de la impossibilitat d’entendre’s en 
llengua catalana cal fer ús dels servei de traducció dels Servei de Nova Ciutadania.

[341] C. Prioritzar en la compra de béns o en la contractació de serveis, les 
empreses que utilitzin el català.

[342] D. Regular que en tots els cartells que anunciïn activitats subvencionades 
parcialment o totalment per l’Ajuntament ha d’haver-hi, com a mínim, la versió 
en català del text.

[343] E. Incloure al Reglament d’Organització Municipal (ROM) un article sobre 
la utilització de la llengua. A més d’especificar que el català és la llengua pròpia 
de l’Ajuntament s’hi inclouran totes aquelles propostes lingüístiques que afectin 
el funcionament i l’organització de l’administració local, com el fet d’emprar 
el català en les comunicacions internes i en les comunicacions i notificacions 
adreçades a persones físiques o jurídiques dels Països Catalans.
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[344] Revitalitzar el Consell de la Llengua Catalana amb la participació ciutadana.

[345] És responsabilitat de l’Administració local vetllar perquè la llengua catalana 
sigui present en tots els espai que siguin de la seva incumbència; per tant, cal 
garantir i fer el seguiment de que totes les activitats que depenen de l’ajuntament 
o de qualsevol regidoria, es faran en català (menjadors escolars, casals d’estiu, 
activitats extraescolars, tallers, etc.). En el moment de signar contractes amb les 
empreses, cal assegurar que es compleix el requisit d’oferir el servei contractat en 
llengua catalana.

[346] Continuar amb la política des del Pla d’Acollida Inicial, de potenciar 
l’aprenentatge de la llengua del país d’acollida per aquells ciutadans/es arribats 
de nou al nostre país, entenent la llengua com un element de cohesió important.

[347] Potenciar des de l’àmbit esportiu l’ús de la llengua catalana en els clubs 
esportius de la ciutat

[348] Vetllar perquè tots els productes de consum de l’Ajuntament de Mataró 
(caves, regals, aigües, maquinària...) estiguin etiquetats en català i disposin 
d’instruccions en aquesta llengua.

[349] Promoure la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró amb les escoles nord-
catalanes “Arrels” i “La Bressola”.

[350] Afavorir i fomentar els intercanvis entre associacions, entitats, grups de 
cultura popular i tradicional, i persones individuals d’arreu del domini lingüístic 
català.

[351] Establir convenis d’ajut i de col·laboració amb entitats que treballin per la 
llengua catalana dins de l’àmbit lingüístic català, especialment en aquells casos en 
què el poder polític no actuï a favor de la llengua.

[352] Continuar vetllant perquè les ràdios, televisions locals, i la premsa escrita de 
titularitat municipal siguin íntegrament en català.

[353] Subvencionar econòmicament les publicacions periòdiques de difusió local 
i comarcal que emprin la llengua catalana i facilitar-ne la venda i distribució, 
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establint convenis de col·laboració amb aquestes publicacions per a la inserció de 
publicitat municipal en llengua catalana.

[353] Subscriure’s a diaris i publicacions en català perquè siguin presents a les 
instal·lacions municipals. Quan existeixi una oferta de publicacions d’una 
mateixa temàtica en diferents llengües es prioritzaran les que es publiquen en 
català.

[354] Utilitzar i fomentar l’ús en tots els àmbits possibles el programari informàtic 
lliure i en català. Facilitar la dedicació dels informàtics de l’Ajuntament en el 
desenvolupament i enriquiment d’aquest programari.

[355] Establir acords per l’ús del català a les autoescoles.

[356] Vetllar i incidir en la mesura que sigui possible, que l’ensenyament obligatori 
es faci en llengua catalana, tal com diu la llei.

[357] L’Ajuntament, mitjançant el seu representants als consells escolars de 
centre, haurà de fer un seguiment, per assegurar que tots els centres educatius 
tenen actualitzats el seus projectes Lingüístics de Centre i que siguin documents 
vius i en funcionament.

[358] Suport polític i legal a totes les comunitats educatives de la ciutat en defensa 
de la immersió lingüística. 

[359] Denunciar públicament la ingerència judicial en la determinació dels 
continguts escolars i la llengua dels centres.

[360] Ajudar econòmicament els intercanvis escolars entre els centres de Mataró 
i els d’altres punts dels Països Catalans per tal de potenciar l’ús de la llengua 
catalana i fer conèixer entre el nostre alumnat la realitat històrica i social de la 
resta de la nostra comunitat lingüística.

[361] Fer retolació redundant en els senyals de trànsit tot afegint al símbol 
internacional el seu significat en català.

[362] Equipar les biblioteques, sales de lectura i centres recreatius de la ciutat amb 
material (braille i LSC) en català.
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MEMÒRIA HISTÒRICA
A la CUP creiem que no hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur 
amb èxit com a tal si no se’n coneix el passat. Per això considerem important 
recuperar la història de Mataró per posar-la a l’abast de tothom.

Pensem que el coneixement de la història és una eina indispensable per entendre 
el present i pensar el futur, posant especial èmfasi en la importància que té aquest 
fet per a la població nouvinguda. Per tant, des de la CUP volem engegar polítiques 
per preservar i desenvolupar la memòria, el patrimoni i la identitat col·lectiva.

Proposem:

[363] Promoure la recerca, la divulgació i el reconeixement de la lluita del poble 
català per les llibertats i la justícia social.

[364] Recuperar i divulgar la memòria del moviment cooperativista de Mataró.

[365] Donar suport a les entitats i a les activitats de recerca i divulgació històrica 
de la ciutat i del seu patrimoni arquitectònic.

[366] Crear una Taula d’entitats per la Memòria de Mataró, per a l’intercanvi 
d’informació i la coordinació d’activitats i l’impuls de projectes compartits.
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ANIMALS
[367] Vetllar per l’estricte compliment de la normativa de protecció d’animals a la 
ciutat, mitjançant l’impulsar un servei de protecció animal que gestioni de forma 
eficaç i vetlli pel compliment de la llei de protecció animal.

[368] Vetllar perquè els circs i altres tipus d’espectacles públics no recorrin a 
l’explotació d’animals salvatges.

[369] Declaració de Mataró com a municipi per la protecció animal, amb 
l’objectiu de fomentar l’educació, conscienciació i el respecte als animals.

[370] Declarar Mataró com a ciutat antitaurina.

[371] Construcció de Pipi cans, adequats a les necessitats dels gossos i que respectin 
unes mides mínimes per poder ser també un espai d’esbarjo per a gossos, on 
hi hagin ombres, bancs per seure i papereres per dipositar els excrements dels 
animals. Aquests espais hauran d’estar tancats adequadament perquè els animals 
puguin estar deslligats.

[372] Cal alliberar espais dins de diferents zones d’esbarjo de Mataró com el Nou 
Parc Central, la platja, les Hortes del Camí Ral, les rieres, parc de Can Tuñí, 
els garrofers, Muntanya de la Creu, etc., per tal de poder passejar lliurement els 
animals. Cal però, abans d’acotar els espais, fer un intercanvi de propostes entre 
entitats veïnals i  Associacions vinculades amb la protecció i benestar dels animals 
domèstics per arribar a una resolució consensuada entre totes les parts.



CULTURA
i ESPORT POPULAR
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CULTURA
La cultura, igual que la participació, és el motor del canvi social, de l’arrelament i la 
convivència ciutadana; ens ajuda a crear comunitat i fer ciutat, i és imprescindible 
si volem aprofundir en democràcia.

Mentre a l’Estat espanyol preval una política culutral limitadora, marcada per la 
imposició de l’IVA cultural del 21% o el manteniment dels privilegis de l’SGAE, 
als països europeus les administracions i la ciutadania inverteixen i es gasten molts 
diners en cultura perquè saben que és rendible, que la cultura és un autèntic 
motor econòmic, i perquè a més a més estimula la creativitat.

L’Ajuntament, com a administració pública, ha de facilitar l’accés de la ciutadania 
a la cultura, és a dir, fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, promoure la 
producció cultural i artística i establir mecanismes de socialització del patrimoni 
comú. Cal establir nous llenguatges de comunicació entre l’administració pública 
i els ciutadans més enllà de les comissions que requereixen un àmbit de caràcter 
presencial; podem aprofitar les noves tecnologies de la comunicació com a vies 
d’apropar l’acció cultural i l’àmbit patrimonial a la ciutadania alhora que captar-
ne les aportacions que en puguin venir.

Els agents implicats en la cultura són els sector públic, el sector privat i el sector 
associatiu. L’administració pública ha de vetllar per la bona relació entre els 
diferents agents.

L’acció cultural (arts visuals, plàstiques, arts escèniques, música i cinema) ha de 
treballar partint de tres eixos fonamentals:
formació | creació | difusió
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valor social de la cultura

La cultura ha de ser l’eix fonamental del desenvolupament social i humà de la 
ciutat. Valorem i estimem la cultura i totes les seves manifestacions, perquè són 
una eina que contribueix a cohesionar la ciutadania, per fer-nos sentir partícips 
d’una mateixa comunitat.

Cal passar d’una cultura feta i pensada per unes burocràcies municipals o unes 
elits subvencionades a una cultura que emani de la ciutadania i per a la ciutat En 
aquest sentit, hem de promoure i estimular les associacions culturals de qualsevol 
tipus ja existents i les iniciatives que tinguin a veure amb l’enriquiment cultural 
de la ciutat i la integració de les persones nouvingudes. Per això cal potenciar que 
la cultura autòctona esdevingui el comú denominador per a la gent de totes les 
tradicions culturals que han arribat a la nostra ciutat.

L’Ajuntament sol no ha de fer cultura, però si que ha d’ajudar a aquelles entitats, 
grups de joves i entitats a què en facin facilitant els mitjans.

La funció de l’Ajuntament és actuar com a facilitador de l’activitat cultural i com 
a facilitador de l’accés de la ciutadania a la cultura. 

Aquests objectius només són possibles amb una inversió adequada.

Actualment es destina entorn del 3,2 al 5% (2014 va destinar 4,1 milions d’euros 
d’un pressupost total de 127,6 milions d’euros, en canvi, es van destinar 17,7 
milions d’euros al pagament del deute). El pressupost de Cultura de l’Ajuntament 
de Mataró és clarament insuficient i més encara si el comparem amb altres ciutats.

La cultura també ha de ser un motor econòmic per a la ciutat. En aquest sentit 
caldria replantejar els horaris d’obertura al públic de molts edificis culturals de la 
ciutat que continuen sent molt limitats (com la capella dels Dolors,Torre Llauder, 
etc). Pensem que no ha existit la voluntat de fer arribar tot el nostre patrimoni 
cultural a la gent. Les condicions que imposa l’Ajuntament (d’horaris, permisos, 
etc.) no han permès desenvolupar un veritable accés de la cultura a la ciutadania 
i a les entitats.

L’Ajuntament no coordina prou bé els actes culturals que es porten a terme i això 
fa que moltes vegades se solapin actes.
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D’altra banda, Cultura hauria de facilitar la tasca a les entitats que estan treballant 
en l’àmbit cultural i no entorpir la seva tasca.

redefinir la cultura

Cal aparcar la política cultural elitista i d’aparador (Nau Gaudí i, anteriorment, 
Can Xalant). Per això necessitem una bona planificació de la política cultural 
hauria de permetre definir consensuadament i amb la corresponsabilització de 
l’Ajuntament i la ciutadania, el conjunt d’elements necessaris per promoure 
correctament la cultura. 

Propostes redefinir l’actuació de Cultura:

[373] Convertir l’àrea de Cultura en un veritable motor d’activitats culturals i en 
una xarxa facilitadora al servei dels espais formatius, dels creadors i les iniciatives 
culturals.

[374] Reconvertir l’excessiva burocratització de Cultura en una gestió amb més 
participació dels agents culturals de la ciutat. Hi ha moltes entitats que estan 
treballant amb cultura i necessiten que des de Cultura se’ls faciliti la feina en la 
mesura del que és possible.

[375] Modificar el funcionament gerencial de Cultura i crear espais de discussió, 
codecisió i participació real sobre la cultura a al nostra ciutat.

[376] Externalitzacions. Revertir la gestió externalitzada dels equipaments 
culturals dependents de l’Ajuntament (per exemple: Espai Gatassa).

[377] Transparència. Portar a terme una política de subvencions, convenis i 
contractacions clara i transparent.
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accÉs a la cultura

[378] Facilitar l’accés a la cultura: generalitzar una política de descomptes i 
bonificacions per a activitats culturals, per apropar els sectors més vulnerables: 
aturats, gent gran, dones, infants i joves.

[379] Bonificacions i descomptes en funció de la renda mitjançant una tarificació 
social integral, que inclogui els preus públics de Cultura, destinada a famílies 
amb baixos ingressos, encara que no estiguin en situació d’atur.

cultura ParticiPativa

Les entitats ciutadanes i les associacions veïnals són un dels principal actius en la 
difusió i la mobilització sociocultural. Per això considerem prioritari facilitar la 
seva tasca.

[380] Facilitar les activitats culturals al carrer. 

[381] Resoldre aspectes burocràtics com l’obligació de tenir una assegurança de 
responsabilitat civil a les entitats que fan actes al carrer, que actualment no és 
assumible per part d’aquestes entitats veïnals.

[382] Fer una inversió per a la compra de materials per als actes públics (cadires, 
taules, tarimes).

[383] Donar suport a les entitats que treballen en cultura. Facilitar infrastructures, 
recursos, equipaments, optimitzar recursos, etc. No fer pagar l’accés dels 
equipaments municipals; l’ús d’aquests espais per part de centres educatius i 
entitats, haurien de ser gratuïts.
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cultura PoPular, catalana i 
acollidora

[384] Promoure la cultura popular com a eix vertebrador i cohesionador de la 
ciutat.

[385] Obrir “Les Santes” a la participació ciutadana real i fer arribar la Festa 
Major arreu de la ciutat.

[386] Recuperar i potenciar la cultura pròpia (festes populars, Sant Joan, gegants, 
castellers, música, etc.) com a element aglutinant i cohesionador de la ciutadania.

[387] Contractar preferentment espectacles en llengua catalana i produïts per 
artistes d’arreu dels Països Catalans en les festes i activitats lúdiques organitzades 
o dependents de l’Ajuntament; alhora, tenir en compte les realitats culturals de 
la població resident a la ciutat.

[388] Afavorir el diàleg i l’intercanvi entre les diverses cultures d’origen de les 
veïnes i veïns de Mataró. Incorporar en la programació cultural el talent de 
col·lectius i de persones d’orígens diversos que viuen a Mataró.

[389] Facilitar l’accés a la cultura: generalitzar una política de descomptes i 
bonificacions per a activitats culturals, per apropar els sectors més vulnerables: 
aturats, gent gran, infants i joves.

Programació cultural

[390] Consolidar i estendre la programació de cicles de música i activitats d’arrel 
tradicional, com ara els concerts vermut. Potenciar la música i els instruments 
d’arrel tradicional amb la col·laboració de l’Escola de Música Municipal.

[391] Fomentar el cinema en català i alternatiu, així com la recuperació de sales 
de projecció dins del casc urbà, les sessions de cinema infantil, i la Mostra de 
Cinema. 

[392] Potenciar les trobades de ciència-ficció i el premi literari Manuel de Pedrolo.
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[393] Redefinir un pla d’atenció al turisme que valori el patrimoni arquitectònic 
i natural i que sigui coordinat Cultura.

[394] Recuperació del patrimoni arquitectònic històric com a símbol d’identitat 
local: vestigis romans, del Barroc, de la industrialització i del Modernisme. 
Potenciar l’eix Guadí – Rogent.

[395] Implantar una programació estable d’espectacles infantils en llengua 
catalana a tots els barris.

[396] Posar més èmfasi en els plans transversals entre cultura / educació. Promoure 
activitats en els centres educatius que a través de les arts escèniques fomentin la 
cohesió entre els joves, a partir de projectes culturals que enganxin als nostres 
adolescents.

[397] Programació específica adreçada a la gent gran.

eQuiPaments i esPais culturals 
(formació / creació / exHibició)

FORMACIÓ

La formació és l’aposta bàsica i prioritària per la continuïtat de la cultura. Si no 
formem, si no ens creiem aquest aspecte, en la societat en la que vivim la cultura 
acabarà desapareixent. Formar és un pas més enllà i és apostar per polítiques 
culturals de futur, no d’immediats. La formació s’ha de centrar en la creació 
d’hàbits culturals adreçats a tots els segments de la població i a aportar eines als 
segments poblacionals. Hem de partir de la base que no tota la població ha tingut 
l’accés a la formació.

Si la cultura és un element de vertebració social es fa necessària la formació cultural 
per tal de donar les eines per a la comprensió i anàlisi crític dels llenguatges 
artístics.

En aquest sentit les propostes de formació que s’estan donant estan encaminades 
bàsicament al sector juvenil: la mostra de teatre als instituts, zona intrusa, l’aula 
de teatre etc.
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Una proposta interessant són els programes de mediació cultural de la Maison 
Théâtre de Montreal o L’estratègia per tots els públics del Birmingham 
Contemporany Music Group.

Des de la Maison Théâtre de Montreal es va veure clar que les polítiques de 
formació cultural no només havien d’anar destinades al públic en edat escolar 
sinó que calia ampliar-les a la resta de la ciutadania. Com? A partir d’un programa 
que facilitava l’acostament entre la família, l’escola i el teatre en què els nens 
preparaven als pares per a una sortida fora de l’horari escolar. Caldria veure com 
es podria implantar aquest tipus de proposta a Mataró i que quedés integrada 
dins de la programació estable ja que no suposaria un increment de costos.

Pel que fa a l’estratègia per a tots els públics del Birmingham Contemporany 
Music Group es tractava de posar músics en contextos no convencionals per tal 
de fer-ho arribar a gran part de la ciutadania. Si bé a Mataró ja s’estan portant 
a terme algunes iniciatives d’aquest tipus, cal tenir en compte la totalitat de la 
ciutat, ja que fins ara s’ubiquen bàsicament al centre de la ciutat. Així doncs 
es podria utilitzar els equipaments dels diferents centres cívics creant així una 
sinèrgia que en aquest moment és inexistent.

Propostes concretes:

[398] Reconvertir els centres cívics i casals de barri en espais de formació i creació 
cultural, en cases de cultura de proximitat.

[399] Vincular l’acció cultural formativa amb el món educatiu. Generar hàbits 
culturals a través de l’àmbit infantil i familiar.

CREACIÓ

Mataró compta amb importants col·lectius creadors en l’àmbit de l’acció cultural, 
(tant en l’àmbit d’escèniques com de visual i plàstica). És tasca de l’administració 
pública la de donar eines per a la creació d’aquells artistes ja consolidats alhora 
que possibilitar l’estímul de nous creadors.

[400] Afavorir plans d’usos dels centres públics fora de l’horari escolar, per 
potenciar tot un seguit d’activitats culturals.
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[401] Tornar a obrir l’escola de dansa municipal.

[402] Projecte de residència de dansa (companyies residents) ha de tenir una 
durada de 4-5 anys, i han de fer el seu procés creatiu i participar a la ciutat. 
Cal incloure en els convenis, la implicació amb la pròpia ciutat. per exemple, 
col·laboració en l’àmbit educatiu.

[403] Cal potenciar l’aula de Teatre per afavorir que sorgeixin petits grups 
i l’aspecte formatiu. També s’haurien de potenciar cursos de formació en arts 
plàstiques i visuals.

[404] No a la patrimonialització dels equipaments municipals a mans d’una sola 
entitat.

[405] Habilitar espais grans, amb un mínim d’arranjament, per poder fer un 
munt d’activitats creatives. En aquests espais es podria fer creació i/o exhibició.

[406] Més box d’assaig, que siguin accessibles i amb preus populars per als grups 
i músics de la ciutat.

[407] L’Escola Municipal de Música, necessita millorar la coordinació amb 
Educació i Cultura, i un espai permanent i digne; aquest equipament de ciutat 
proposem ubicar-lo a Rocafonda. 

ExHIBICIÓ I DIFUSIÓ

Entenem per difusió aquelles polítiques destinades a apropar l’acció cultural a 
la ciutadania i hem de fer-ho partint de propostes que s’acostin a nous públics 
alhora que consolidin el públic existent. 

La difusió s’ha d’encaminar en l’àmbit de la cultura de proximitat, és a dir, 
esforçar-nos a trobar nous camps d’acció per donar la possibilitat a la ciutadania 
a accedir a la cultura.

Les etapes formatives i la creació, necessiten d’espais i mitjans d’exhibició i difusió 
adequats.
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[408] Cal elaborar un mapa cultural de la ciutat dels recursos i equipaments 
ja existents tant públics com de les entitats, amb l’objectiu d’optimitzar-los al 
màxim.

[409] Mantenir els equipaments culturals actuals (i consolidar el projecte del 
Teatre Monumental).

[410] Descentralitzar les activitats culturals dotant tots els barris d’equipaments 
per a què els ciutadans disposin d’un espai per a ús cultural.

[411] Centres cívics entesos com a centres culturals i espais autogestionats pel 
teixit social del barri.

[412] Necessitat important de disposar d’un espai firal polivalent; podria ser 
un espai firal i un amfiteatre a la vegada, espai a compartir com a mínim amb 
promoció econòmica i esports.

[413] Habilitar un equipament cobert polivalent per a activitats culturals de petit 
i gran format (concerts, balls, etc.).

[414] Resoldre les mancances d’infraestructura i habilitar llocs com l’Espai 
Arquera per fer-hi concerts de gran format o instal·lacions de circ, per tal de no 
perdre activitat com va ser el Cruïlla de Cultures i altres.

[415] Potenciar l’ús dels espais existents amb Interès cultural per a fer-hi activitats 
alternatives (Torre Llauder, el museu, Can Marfà, l’Ajuntament, Can Boada, etc.)

Pla de lectura

Cal que la ciutat es doti d’un Pla de Lectura que fomenti l’hàbit i el gust per 
la lectura, com a un element enriquidor i formatiu que contribueix a reforçar 
l’esperit crític i els coneixements de la ciutadania. Per llei, ja fa molts anys que 
Mataró hauria de tenir 3 biblioteques públiques. Actualment Mataró compta 
amb la biblioteca Pompeu Fabra i l’Antoni Comas, de recent creació. Exigim 
voluntat política per donar resposta (al més immediat possible) a les necessitats 
culturals actuals.
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Amb una inversió mínima proposem dotar els centres cívics de Mataró d’espais 
per a la lectura i l’intercanvi de llibres, mediateques i sales d’estudi i treball en 
grup.

[416] Garantir servei de biblioteca a l’Hospital de Mataró i de Sant Jaume. Ubicar 
un punt de lectura a tots els CAP de Mataró.

[417] Estudiar la possibilitat d’obrir les biblioteques dels centres de primària, 
igual que es fa a secundària, i sinó, com a mínim fer la difusió necessària d’aquests 
espais que ja estan oberts però potser no amb la difusió que caldria.

[418] Promoure biblioteques i punts de lectura a l’aire lliure, a les platges i places, 
durant els mesos d’estiu.

[419] Incentivar rutes i itineraris literaris amb interès turístic i cultural.

[420] Atendre les demandes específiques. Equipar les biblioteques, sales de lectura 
i centres recreatius de la ciutat amb material braille, LSC i de lectura fàcil en 
català.

[421] Cercar mecanismes de col·laboració amb l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana i altres entitats similars per organitzar de forma periòdica cicles 
de tertúlies literàries a tots els barris de la ciutat.
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ESPORT POPULAR
Actualment, el panorama esportiu és regit per l’excessiva competitivitat i la 
professionalitat. Això està en contradicció absoluta amb allò que hauria de ser 
l’esport: un mitjà de convivència i de salut pública. L’alternativa ha de passar per 
un esport que contempli la diversió, el lleure i que fomenti els valors esportius i el 
treball col·laboratiu més que el competitiu. S’ha de fer una política esportiva que 
permeti que des de la llar, al carrer o a la plaça o a les instal·lacions esportives del 
barri, es pugui practicar una activitat física adaptada a les possibilitats de cadascú.

Política esPortiva

[422] Potenciar l’esport escolar (la iniciació / formació esportiva) com a visió 
d’estimular els futurs esportistes.

[423] Afavorir amb recursos / beques, als alumnes de les escoles, i aplicar el criteri 
de la Tarificació Social Integral per aquelles ofertes esportives que depenguin 
directament de l’Ajuntament, per tal que participin a les activitats proposades pel 
centre o per Esports. Evitar que per una qüestió econòmica els infants puguin 
quedar exclosos d’aquestes activitats. Tenint e compte que l’esport, és una activitat 
cohesionadora per excel·lència.

[424] Potenciar l’esport de base i no l’elitista.

[425] Facilitar la pràctica social de l’esport amb la creació d’espais públics a les 
places i als parcs: circuits de manteniment, cistelles de bàsquet, taules de ping-
pong, frontó, etc.). 

[426] Potenciar l’esport de lleure, tot habilitant infraestructures que el facin 
possible.

[427] Impulsar un programa de natació escolar a l’abast de tothom, i un programa 
de natació rehabilitadora gratuïta per a persones discapacitades i per a gent gran.

[428] Fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit esportiu; en els clubs i 
també a tot el personal, (entrenadors/es, arbitres ...) per tal de fer de la llengua 
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catalana la llengua de comunicació.

[429] Donar suport explícit a les seleccions esportives catalanes i promoure 
Mataró com a ciutat d’acollida de les seves competicions internacionals i dels 
seus esportistes.

[430] Fomentar la pràctica del frontó, un esport que es practica a Mataró des del 
segle XV quan es documenta per primera vegada.

[431] Impulsar el turisme esportiu a partir de les estades de clubs estrangers a la 
ciutat i d’esdeveniments com la Mitja Marató.

eQuiPaments esPortius

[432] Obrir els recursos i les instal·lacions esportives a tota la ciutadania. Garantir 
que totes les instal·lacions esportives que depenen de l’Ajuntament estiguin 
obertes a tots els mataronins i mataronines amb preus assequibles i populars per 
a tothom.

[433] Plans d’ús de les instal·lacions esportives dels centres públics fora de l’horari 
escolar.

[434] Construcció d’un frontó públic, per poder jugar a pilota, un esport històric 
a Mataró.

[435] Construir un nou palau d’esports que alhora sigui polivalent per realitzar-hi 
activitats socioculturals.
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RADICALITAT DEMOCRÀTICA
La participació és el motor del canvi social. Des de la CUP no compartim el 
model insititucional actual (monarquia constitucional) que es caracteritza per 
oferir pocs espais de participació  (més enllà de les eleccions cada quatre anys), 
que ha generat una cultura política submisa i delegacionista i corrupta, que els 
partits defensors del sistema traslladen de forma calcada en la resta d’àmbits 
administratius.  

El model de participació ciutadana de Mataró ha fracassat. Hi ha molts consells 
de participació i molta gent predisposada a treballar-hi; no s’ha sabut dinamitzar-
los i, tret d’algunes excepcions, la majoria han esdevingut inoperants o bé s’han 
convertit en meres reunions propagandístiques destinades a justificar l’actuació 
del mateix govern municipal.

Cal aprofundir en els mecanismes de democràcia directa i, per tant, revisar, 
millorar i crear nous canals de participació ciutadana que no estiguin subjectes a 
l’intervencionisme constant per part dels representants polítics i que afavoreixin 
la implicació, la corresponsabilitazació i l’autoorganització de la ciutadania en els 
afers públics.

Proposem:

[436] Transparència i lluita contra la corrupció: limitació dels sous dels regidors 
i regidores; que totes les dades que fan referència als ingressos de regidors 
i regidores, dels grups municipals, siguin públiques i fàcils de localitzar en el 
web municipal; que tots els regidors i regidores presentin la seva declaració de 
renda anual a intervenció i que facin una declaració d’interessos en el moment 
d’acceptar el càrrec i en el de deixar-lo; que els partits polítics amb representació 
a l’Ajuntament presentin anualment al secretari municipal o a l’interventor la 
declaració anual de despeses i ingressos del seu partit, així com també que facin 
públics els crèdits que hagin sol·licitat.

[437] No als càrrecs de confiança anomenats a dit.

[438] Un pressupost participatiu, perquè és una bona manera de començar a 
fer pedagogia de la participació, per això, cal organitzar cada any una consulta 



88 radicalitat democràtica
CUP Mataró

Programa eleccions municipals 2015

ciutadana perquè tothom pugui opinar i dir quines de les propostes plantejades 
des dels consells de participació considera que són prioritàries de cara a la seva 
inclusió en el Programa d’Acció Municipal i el Pressupost.

[439] Crear una auditoria ciutadana del de les finances i del deute municipal, 
com a organisme de control ciutadà que vetlli per la transparència i el dret a la 
informació en matèria econòmica, que tindrà com a missió identificar i destriar 
el deute, mesurar quina part és legítima i decidir democràticament què fer amb 
aquella part que no ho sigui.

[440] Promoure la introducció de mesures de descentralització real del poder decisori.

[441] Simplificar i racionalitzar, d’acord amb les entitats i la ciutadania, els 
consells participatius, tenint en compte la pròpia estructuració de l’administració 
municipal.

[442] Modificar els reglaments dels consells participatius i del consell de ciutat 
per tal que les entitats també puguin decidir quan es convoquen i quins punts 
volen introduir en l’ordre del dia.

[443] Fins ara tots els mecanismes que s’anomenen «de participació ciutadana» només 
són consultius. Cal fer un pas més enllà, i garantir que tots els expedients i propostes 
d’actuació municipal, incloses les que es decideixen al Ple, incorporaran una memòria 
participativa redactada pel consell que correspongui i que serà estudiada i resposta.

[444] Transformar els consells de participació de ciutat i sectorials, obrint-los a 
tothom i garantint, prèvia adequació del Reglament Orgànic Municipal, que les 
seves propostes puguin ser traslladades i debatudes directament al Ple.

[445] Afavorir, prèvia adequació del Reglament Orgànic Municipal, la convocatòria 
de referèndums amb caràcter vinculant a instàncies del Consell de Ciutat.

[446] Garantir el caràcter obert dels plens municipals i flexibilitzar, prèvia 
adequació del Reglament Orgànic Municipal, els mecanismes de presa de petició 
de paraula i presentació d’iniciatives ciutadanes.

[447] Eliminar la limitació del ROM pel que fa al nombre de propostes i preguntes 
que poden presentar al Ple els grups municipals. Aquesta limitació, recordem que 
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va ser imposada per CiU, PSC i PP amb la clara voluntat de silenciar i minimitzar 
les propostes dels grups municipals amb menys representació. 

[448] Consultar a les entitats veïnals en totes aquelles decisions urbanístiques i de 
planificació d’usos d’equipaments públics que afectin de forma rellevant el seu àmbit 
d’actuació (ex.: triangle de Molins, Sorrall a Cerdanyola, Iveco-Pegaso a Pla d’en 
Boet, solar de Ronda Estrany a Rocafonda, etc.), promovent processos participatius 
oberts, transparents i respectuosos amb la voluntat dels veïns i les veïnes.

[449] Crear mitjans i canals d’informació municipal accessibles i entenedors, 
que afavoreixin l’accés a la informació i la comprensió de la documentació 
municipal, així com dels mecanismes legals i materials que facilitin la implicació 
i la participació ciutadania. 

[450] Unificar totes les oficines d’atenció ciutadana per tal de garantir una 
administració municipal única i descentralitzada.

[451] Establir la figura d’un mediador competent en LSC per tal de garantir 
l’atenció ciutadana al col·lectiu de persones sordes.

[452] Facilitar l’accés a la documentació pública municipal, donant in-formació 
clara i objectiva de la gestió municipal.

[453] Crear espais d’expressió al carrer destinats a les entitats socials, culturals i 
polítiques sense ànim de lucre (cartelleres, plafons, parets per murals...).

[454] Adaptar l’Ordenança de la Publicitat per facilitar la difusió de 
l’associacionisme.

[455] Oferir suport logístic i financer a les entitats i moviments socials que 
desitgin impulsar projectes locals de ràdio, premsa, televisió, internet.

[456] Abaratir l’accés al servei telefònic d’informació (010) i desenvolupar altres 
canals d’informació ciutadana de caràcter gratuït.

[457] Incorporar el banc d’imatges de MTV1 (i de l’antiga Televisió de Mataró) i els 
registres sonors de Mataró Ràdio a l’Arxiu Municipal i garantir-ne un accés universal.
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[458] Fer un butlletí municipal en suport digital, que esdevingui un òrgan 
d’expressió de les entitats.

Alhora, fer una aposta decidida per les noves tecnologies per afavorir la qualitat 
democràtica i la participació ciutadana:

[459] Impulsar la creació de plataformes electròniques que segueixin la filosofia 
de «govern obert» per permetre la participació directa de la ciutadania en les 
decisions col·lectives.

[460] Garantir l’accés de tota la ciutadania a les noves tecnologies mitjançant 
cursos d’alfabetització gratuïts i l’habilitació de centres de connexió gratuïta a la 
xarxa.

[461] Crear una adreça de correu electrònic gratuïta i per a tothom.

[462] Suport a la implantació de xarxes telemàtiques sense fils autogestionades.

[463] Creació d’una xarxa ciutadana d’accés gratuït, amb tecnologies de 
programari lliure. Aquestes seran les prioritàries que emprarà l’Ajuntament.

[464] Modificar el web municipal per convertir-lo en un fòrum ciutadà i una eina 
d’aprofundiment i agilització democràtic.

[465] Mantenir i millorar la retransmissió dels Plens Municipals on line a través 
d’Internet i de Mataró Ràdio.

De cara a enfortir i donar suport a les activitats participatives que duen a termes 
les associacions ciutadanes, proposem:

[466] Garantir una bona interlocució amb les entitats ciutadanes.

[467] Dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions per tal que 
puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius.

[468] Impulsar mesures de suport com la creació d’espais d’entitats, serveis 
d’assessorament, la contractació de tècnics de suport o l’elaboració de materials i 
recursos per a la formació i la millora de la incidència social de les associacions.
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Garantir la difusió de l’activitat pública de les entitats.

[469] Habilitar mecanismes de participació i interacció entre l’administració 
local i la xarxa associativa.

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

[471] Donar suport, en el marc d’aquests plans estratègics, a l’activitat i 
desenvolupament de grups i col·lectius culturals locals.

[472] Plantejar el reconeixement i l’atribució de poder de decisió a realitats 
organitzatives no institucionalitzades i de caràcter democràtic i popular que es 
considerin representatives; com associacions de veïns, assemblees de treballadores 
i treballadors, de joves, etc.

[473] Potenciar les iniciatives de cultura tradicional i popular (vinculades a les 
festes majors, correfocs, castells, correllengua, carnestoltes, etc.), que combinin 
l’activació ciutadana amb un desenvolupament cultural arrelat al territori.

[474] Promoure les activitats participatives al carrer; recuperant l’ús dels espais 
públics com a eina per a la sociabilització i la participació ciutadana, i modificant 
les ordenances del civisme o altres tipus de reglaments municipals que limitin o 
penalitzin aquesta pràctica.

[475] Tendir a la simplificació dels diferents documents reguladors de la 
participació, per superar l’excessiva burocratització dels tràmits i els tecnicismes 
que solen caracteritzar-los, i fer-los més accessibles i útils per al conjunt de la 
població.

[476] Totes les activitats participatives, de caràcter no lucratiu que es realitzin al 
carrer i que tinguin el corresponent permís municipal estaran cobertes per una 
assegurança de l’Ajuntament, que fins ara corre a càrrec de les entitats, la qual 
cosa és una severa limitació per a realització d’actes d’aquesta mena.
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seguretat i Protecció civil. drets 
civils i llibertats fonamentals

[477] Desenvolupar el Consell de Seguretat i Prevenció, com a òrgan ciutadà de 
control en matèria de Seguretat i que ha de comptar amb la participació de totes 
les entitats ciutadanes interessades a formar-ne part.

[478] Revisar l’aplicació de l’Ordenança de Civisme compreses sobretot les 
normes que regulen de forma restrictiva l’ús de l’espai públic i la participació 
ciutadana.

[479] Donar publicitat i revisar la Carta de Serveis de la policia municipal.

[480] Garantir que la llengua catalana sigui la llengua vehicular i de comunicació 
de la policia municipal.

[481] Aposta per un model de policia de proximitat als barris, de caràcter 
preventiu i comunitari, que avantposi la resolució dels conflictes mitjançant la 
mediació comunitària i que no tingui un caràcter merament punitiu. Volem una 
policia que treballi amb una estreta col·laboració i comunicació amb l’àrea de 
serveis socials de l’ajuntament.

[482] Incrementar el pressupost destinat a la mediació en conflictes veïnals.

[483] Desenvolupar tasques rutinàries d’inspecció laboral i de persecució del 
frau fiscal, així com també de la presecució de les organitzacions delictives que 
exploten a terceres persones privant-les de llibertat de moviments, de contractes 
de treball o de lloguer legal.

[484] Combatre i eradicar els abusos policials, la criminalització i persecució dels 
moviments socials i les persones immigrades.

[485] Garantir la presumpció d’innocència i l’assistència jurídica de totes les 
persones detingudes i/o empresonades i, sobretot, a aquelles que se’ls apliquin 
supòsits legals denunciats reiteradament per Amnistia Internacional: centres 
d’internament per a estrangers, llei antiterrorista, etc.
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[486] Signar un protocol de compromís amb les empreses privades de seguretat, 
similar a la carta de serveis, per regular la qualitat, el respecte als drets humans i 
llibertats de les persones i l’exigència de responsabilitats per part de la ciutadania.

[487] No col·locar més càmeres de videovigilància, perquè aquesta mesura 
contribueix a augmentar la despesa i la sensació de control social i d’inseguretat 
per part de la ciutadania.



FINANÇAMENT LOCAL 
I DEUTE. 

MUNICIPALITZACIÓ 
DE SERVEIS
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FINANÇAMENT LOCAL I DEUTE. 
MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS

Les polítiques de dèficit zero i d’austeritat imposades per la Troika afecten de ple 
a l’Ajuntament de Mataró, que a més a més, igual que la resta d’administracions 
públiques catalanes, pateix els efectes d’un model de finançament insuficient. 

El fort endeutament, derivat de decisions polítiques errònies i irregulars dels últims 
anys, ens obliga a auditar el deute, a exigir les responsabilitats que corresponguin 
i a establir mecanismes de retorn diferit i, si escau, de quitança. La fiscalitat i les 
finances de l’Ajuntament de Mataró han de respondre a les possibilitats i a les 
necessitats de la ciutadania, no pas al servei dels interessos de la banca.

Sense recursos i escanyats pel deute, els serveis que actualment presta l’Ajuntament 
estan abocats a degradar-se i/o privatitzar-se (en forma d’externalitzacions). Des 
de la CUP pensem que cal capgirar aquesta dinàmica.

Proposem:

[488] Impulsar una fiscalitat progressiva i un augment de la despesa social, per tal 
de fer una efectiva redistribució de la renda. 

[489] La pressió fiscal ha d’estar en funció de les despeses pressupostades i no en 
funció del deute bancari.

[490] Augmentar la pressió fiscal a les empreses que tenen més 1 milió d’euros de 
beneficis anuals.

[491] Promoure exempcions tributàries per als col·lectius més necessitats i per a 
les entitats populars.

[492] Implantar una Tarificació Social Integral (TSI), per bonificar tots els 
impostos, taxes i preus públics, en funció de la renda. La TSI fixarà tres trams 
d’ingressos familiars i determinarà un descompte esglaonat dels impostos, taxes 
i preus públics com: escola bressol, escola municipal de música, IBI, taxa brossa, 
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taxa aigua, cementiri, etc.

[493] Ampliar l’actual Fons Social d’ Aigües de Mataró. Actualment el fons social 
d’emergència d’Aigües de Mataró només cobreix uns 200 euros per família l’any. 
Aquesta mesura és un mal pedaç i, per tant, quan la situació sigui d’emergència 
cobrirem el 100 % de les factures  de l’aigua.

[494] Establir acords a nivell  amb les empreses que ofereixen serveis energètics 
(gas i electricitat), per tal d’aconseguir una major flexibilitat en els pagaments 
de les factures i evitant els talls de subministraments a les famílies que pateixen 
pobresa energètica.

[495] Ampliar la gratuïtat del bus Mataró i les bonificacions en el preu del bus. 
Atès que el carnet blau actual dóna una cobertura molt limitada a les persones 
amb pocs recursos econòmics, proposem ampliar la gratuïtat a les persones de 60 
anys o més i a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

[496] Aconseguir un nivell òptim d’autofinançament i dur a terme una política 
correcta de liquiditat.

[497] Impulsar una política de reducció de la despesa corrent aplicant criteris de 
racionalització.

[498] Descentralitzar l’administració municipal.

[499] D’acord amb la llei de transparència accés a la informació pública i bon 
govern, impulsar la creació de plataformes electròniques que segueixin la filosofia 
de «dades obertes» on quedin recollits tots els documents, actes, dades i informes 
que genera l’ajuntament, amb l’únic límit de la protecció de les dades personals 
i confidencials.

[500] Cal una municipalització plena dels serveis que, en l’actualitat, l’ajuntament 
ofereix en règim de concessió.

[501] Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats.

[502] Auditar el deute de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, i 
determinar quin deute es pot considerar il·legítim.
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[503] Quitança de tot el deute il·legítim contret per l’Ajuntament (cas concret de 
l’edifici del Rengle) i exigència de responsabilitats polítiques i penals als polítics 
que van aprovar-ho. 

[504] Totes les operacions financeres es realitzaran a través d’entitats d’estalvi 
cooperatiu i banca ètica vinculades a la ciutat o a la comarca.

[505] Compromís pressupostari: les necessitats de les persones i de la ciutat passen 
per davant del pagament del deute bancari. 

[506] Que la publicació anyal del pressupost inclogui la plantilla del personal 
municipal amb noms i cognoms i el salari final.

[507] Que la informació del pressupostos es desglossin de manera que el ciutadà 
pugui saber quina part de l’IBI que paga es destina a cada concepte.

[508] Que en el pressupost es concreti el cost per ciutadà de les grans inversions.

[509] Sotmetre a referèndum les inversions importants i que superin el termini 
de la legislatura.

[510] Incorporar mecanismes de participació ciutadana per tal que el conjunt de 
la ciutadania pugui prioritzar les actuacions que considera prioritàries i fiscalitzar 
les despeses pressupostades.

[511] Actuar sobre les administracions d’àmbit superior per exigir que 
assumeixin les seves competències amb la finalitat de no haver de dependre 
d’ajudes i subvencions per potenciar la prestació de serveis i la realització d’obres 
d’infraestructura i manteniment.

[512] Treballar per introduir elements de gestió participativa (o fer-los efectius) en 
les empreses i organismes econòmics públics o amb participació de l’Ajuntament 
de Mataró.

[513] El manteniment i el creixement dels serveis de titularitat pública, amb la 
implicació directa de la ciutadania en la seva planificació i gestió, davant l’ofensiva 
dretana i demagògica que promou les privatitzacions.
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[514] Compromís de no externalitzar ni privatitzar serveis públics municipals.

[515] Apostem per la progressiva municipalització dels serveis que actualment 
estan en mans d’empreses privades: Mataró Bus, brossa, grua municipals, neteja 
d’equipaments, zones blaves, cementiri, etc. Entenem que la muncipalització 
implica un control  absolut de l’Ajuntament sobre els preus que s’apliquen i 
l’aplicació de criteris socials, alhora que representa una millora de les condicions 
de treball del personal i, també, la recuperació dels beneficis que abans s’enduien 
les empreses privades. 



INDEPENDÈNCIA
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INDEPENDÈNCIA
Considerem que el procés d’alliberament nacional només té sentit si s’entén 
i s’aprofita com una oportunitat per redefinir d’arrel i a favor de les classes 
populars el sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals 
vigent. Necessitem la independència per a canviar-ho tot.

Apostem perquè el camí cap a la independència es construeixi al voltant de les 
persones i la seva dignitat. Defensem el dret de la nació catalana autodeterminar-se 
i el dret a existir com a tal en igualtat de condicions dins del context internacional 
i, conseqüentment, a constituir-se en estat. A més a més, es dóna la circumstància 
que l’única alternativa per fer front a la situació d’emergència social i a la crisis 
actual, passa pel reconeixement urgent d’un “nucli essencial de dignitat” per a 
totes les persones i col·lectius que els asseguri treball; habitatge; sanitat i educació 
pública, gratuïta i de qualitat; serveis bàsics; seguretat social; redistribució de 
la riquesa; participació política; propietat i gestió publica dels serveis i sectors 
estratègics, etc.

D’altra banda, considerem que la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol és 
un procés de mobilització i organització de les classes populars amb l’objectiu 
de desbordar els poders dominants que ens ha de permetre impulsar un procés 
constituent participatiu que debiliti els poders del capital, el patriarcat i l’estat 
per canviar d’arrel el sistema.

Compromís de la CUP de Mataró amb el procés independentista:

[516] Impulsarem accions de desobediència institucional i popular que accelerin
la ruptura democràtica amb l’estat espanyol.

[517] Vetllarem perquè el procés d’alliberament nacional estigui estretament 
connectat a la defensa dels interessos i 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 politiques antisocials o imposar un model que continuï beneficiant a la 
minoria enriquida.

[518] Donarem suport actiu a Pacte Local pel Dret a Decidir i impulsarem totes 
les instàncies d’autoorganització popular  amb l’objectiu de donar el màxim 
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protagonisme a la societat civil.

[519] Donar suport, a l’adhesió del nostre ajuntament a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI).

[520] Donar suport a les campanyes que s’impulsin per contribuir a fer que les 
properes eleccions al Parlament de Catalunya tinguin un clar sentit plebiscitari i 
que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un 
Estat independent en el seu programa.

[521] Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre 
configurin una majoria independentista al Parlament de Catalunya, proposarem 
que el nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a 
disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la 
constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar 
els poders de l’Estat espanyol.

[522] Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant 
legítim de tots  els veïns/es del municipi, participi en la creació d’una Assemblea  de 
Càrrecs Electes dels Països Catalans que es constituirà en el cas que les institucions 
espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d’autogovern 
amb l’objectiu d’assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al 
procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i institucional.

[523] Donar suport a una eventual Declaració Unilateral d’Independència. 
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PROCÉS CONSTITUENT PER 
A CANVIAR-HO TOT

Apostem per l’obertura d’un Procés Constituent com instrument de transició, de 
participació i control popular i de construcció d’un nou Estat independent on es 
facin plenament efectius els principis democràtics i de justícia social.

[524] Aposten per un procés constituent profundament participatiu com a l’únic 
que pot garantir que el nou text constitucional estableixi un reconeixement de 
drets, un disseny de les estructures d’Estat i un model econòmic i productiu al 
servei de les classes populars, dels col·lectius socials desafavorits i respectuós amb 
el territori i l’entorn.

[525] Un procés constituent democràtic requereix la conformació d’una 
Assemblea Constituent plenipotenciària, que tingui la seva legitimitat no en 
la legalitat constitucional com el Parlament, sinó en ser expressió directa de la 
voluntat popular, i en el funcionament de la qual, tant en el procés de recollida 
de propostes, de discussió i d’elaboració de la nova Constitució, s’hi garanteixin 
formes directes de participació de les classes populars, moviments socials i 
organitzacions de la societat civil. El text aprovat per l’Assemblea Constituent 
haurà de sotmetre’s a ratificació popular mitjançant  referèndum.

[526] Des de l’ajuntament de Mataró assumim el compromís d’activar un procés 
constituent municipal i de base comarcal mitjançant la participació ciutadana 
per refundar el país i la comarca.

[527] Propiciarem un posicionament públic clar de l’ajuntament a favor de 
l’obertura d’un procés constituent que impliqui la convocatòria d’una Assemblea 
Constituent.
 
[528] Impulsarem diferents formes mobilitzadores 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.
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[529] Aportarem les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir que el 
procés constituent, en les seves etapes de recollida de propostes, discussió i 
elaboració del nou text constitucional, sigui profundament participatiu.

[530] Aportarem les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir la 
celebració del referèndum constitucional i la implementació de la fase transitòria 
de construcció del nou Estat independent.
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