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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ MUNICIPAL

CAPGIREM  MALGRAT

I.  DIGNIFIQUEM  LA  POLÍTICA:  PER  UN  GOVERN  ÈTIC,  INCLUSIU  I 

DEMOCRÀTICAMENT DIRECTE

1. Principi bàsic, objectius i línies programàtiques de la participació política: cap a un canvi  

de paradigma

2. Apropem institució i població: fomentem el coneixement i la Confiança        

2.1 Propostes de millora del coneixement i confiança en la institució pública

A) Reorganitzem l’estructura i composició de l’Administració Pública municipal i  

fem-la visible

B) Possibilitem un veritable accés i comprensió de la informació pública

C) Assumim un Codi Ètic vinculant

D) Fomentem el debat públic obert a la ciutadania

2.2 Propostes de millora del coneixement i la confiança en la població

A) Ampliem  el  capital  social  i  aprofundim  en  el  coneixement  de  la  realitat 

associativa del municipi

B) Promovem l’autoconeixement i la creació d’identitat municipal

2.3 En defensa de tothom: el Síndic

3. Implementem la participació com a dinàmica de vida pública      

3.1 Cap a les dinàmiques participatives dins l’Ajuntament: la participació com a política  

transversal

3.2 Cap a una organització del debat públic: assemblees obertes municipals

3.3 Cap a una descentralització del govern municipal: assemblees de barri i regidors de 

barri

4. Possibilitem la democràcia directe: apoderem el poble  

4.1 Dotem-nos de mitjans de democràcia directe

4.2 Dotem-nos de mitjans de decisió popular pressupostaria

5. Regular, reconèixer o impulsar? Pla d’acció en participació política

II.  TRANSFORMEM EL CAPITAL: PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

1. Principi programàtic i línies generals

2. Volem que els servei públics sigui públics: cap a la municipalització
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2.1 Què i quins són els serveis públics municipals?

2.2 Qui presta aquests serveis a Malgrat?

2.3 Quina és la política de la CUP-Malgrat en matèria de municipalització de serveis?

3. Volem intervenció popular en la gestió del diner públic: cap als pressupostos participatius

3.1 Què és?

3.2 Com es fa?

4. Volem un model econòmic amic de la terra, l’aire i l’aigua

4.1 Cap a un turisme sostenible i diversificat

4.2 Cap a un comerç possible, visible i pròxim

4.3. Cap a una alternativa industrial

4.2 Cap a una pagesia recolzada

III.  VALOREM  EL  QUE  SOM: EDUCACIÓ,  CULTURA  I  ESPORT  PER  AL 

DESENVOLUPAMENT INDIVIDUAL I SOCIAL

1. Principis programàtics      

2. Volem una cultura viva i dinàmica       

2.1 La cultura és nostra

2.2 Els espais públics són de tots: portem la cultura al carrer (i a tot arreu)

2.3 El municipi com a agent cultural

2.4 El teixit associatiu en forma. 

2.5 Adeqüem i garantim les necessitats d’infraestructures i espais culturals

2.6. Fem memòria (històrica) 

3. Volem una educació universal i humana

3.1 L’educació: un espai de ciutadania

3.2  Cap a una educació integradora i cohesionadora

A) Pla Educatiu d’Entorn

B) Apostem per l’escola pública

C) Entorn educatiu

D) Oferta educativa

4. Volem esport per a tot i tothom: l’esport com a part de la vida personal, comunitària, educativa  

i econòmica

IV. DEFENSEM EL MEDI: DEFENSEM LA NATURA PER PROTEGIR LA VIDA
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1. Principi programàtic i línies d’actuació: Quin poble volem?

2. Com ens volem moure? Cap a una mobilitat saludable

2.1 Afavorim la integritat física de les persones

2.2 Afavorim la integració social dels vilatans

3. Com ens volem veure? Cap a un model urbà amable

4. De qui volem dependre? Cap a l’autosuficiència energètica

5. Què volem fer amb els nostres residus? Cap a la responsabilitat i la sostenibilitat

5.1 Quin sistema de recollida tenim i quin sistema de recollida volem?

5.2 Algunes propostes concretes

6. Com ens volem cuidar? Cap a la humanització del sistema sanitari

V.  RESPECTEM  LA  DIFERÈNCIA:  APOSTEM  PER  L’AUTONOMIA  I  AVANCEM  EN 

OPORTUNITATS

1. Principis programàtics 

2. Valorem les etapes de la vida humana: no tots som adults

2.1 Reconeixem i respectem els valors de la infància

2.2 Reconeixem i respectem els valors de la joventut

2.3 Reconeixem i respectem els valors de la vellesa

3. Invertim prioritats: per una aposta vertadera en serveis socials
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DIGNIFIQUEM LA POLÍTICA: 

PER UN GOVERN ÈTIC, INCLUSIU I DEMOCRÀTICAMENT DIRECTE

1. Principi bàsic, objectius i  línies programàtiques de la participació política: cap a un 

canvi de paradigma

La  participació  política  s’acostuma  a  entendre  com el  conjunt  d’accions  que  du  a  terme el  

ciutadà, no necessàriament implicat en les institucions polítiques, a fi d’influir en el procés polític i  

en el resultat del mateix. En d’altres paraules: quan es parla de participació política, es parla de  

la possibilitat d’acció del governat en el processos i decisions de govern: així doncs, aquesta  

noció de participació es basa en la distinció entre governats i governants; distinció que, alhora,  

és base de la democràcia representativa i ha propiciat, amb el temps, dues realitats fàcilment  

constatables, també en el nostre municipi:

a)  La institució  política  representativa i  els polítics  professionalitzats  que la integren,  

treballen  d’esquenes  a  la  població,  adoptant  decisions  que  potser  no  es  corresponen  a  la  

voluntat i demanda social concretes dels habitants del poble.

b)  La  població  viu  políticament  dissociada  de  la  institució  política  representativa,  

convertint-se en agents passius i autoafirmant-se impotents davant l’acció del govern municipal.

En oposició a això, la CUP-Malgrat entén que la participació política és tota acció duta a terme  

en un procés de creació de la vida en el poble, amb independència de qui la dugui a terme . En 

aquesta visió, desapareix la distinció entre governats i governants. Des de la CUP-Malgrat volem  

propiciar  aquest  canvi  de  paradigma:  passar  de  la  noció  d’un  ésser  humà  que  delega  les  

decisions polítiques al Poder Públic i redueix la seva acció a la queixa, a la noció d’un ésser  

humà responsable  del  Poder  Públic  i  que  basa  la  seva  acció  en  participar.  La  població  es  

converteix  així  en subjecte  actiu  de  les  decisions  polítiques  que afecten  al  municipi.  No  us  

proposem impulsar  simples consells  consultius o d’altres possibilitats  d’acció  social  i  cultural  

existents,  sinó veritables  mecanismes de decisió  política.  No  estem parlant,  només,  de  que  

cadascú de nosaltres pugui exercir pressió o ésser informats per les institucions, sinó de que la  

ciutadania passi a ser un gran òrgan d’iniciativa i decisió política. 

Però no solsament cal un canvi d’actitud ciutadana, sinó també dels polítics professionals i de la  

professionalització  de  la  política:  durant  massa  temps  la  classe  política  s’ha  mostrat  poc 

respectuosa en el tracte amb els ciutadans, temps en què l’acció política professional s’ha anat 
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allunyant d’una orientació ètica. Des de la CUP entenem que també això ha de canviar: per això  

ens oposem a la professionalització de la política, als mandats de llarga durada i ens vinculem a 

un codi ètic.

En definitiva, una ciutadania activa, organitzada, i una administració local oberta, accessible i  

disposada a escoltar i a actuar, és el que ha de permetre’ns obtenir la síntesi necessària per fer  

dels  ajuntaments  autèntics  espais  comunitaris  i  participatius  per  a  la  presa  de  decisions  i  

l'organització de la vida social, tant pel que fa a la definició de les polítiques i el control de la  

gestió, com amb relació a la mateixa prestació de serveis.

Tot i que la CUP incorpora en la seva lògica de treball dinàmiques i mecanismes de participació  

directa sense la necessitat  de ser presents a les institucions,  és evident que és des de les  

institucions  des  d’on  es  disposen  de  més  recursos  per  impulsar  i  generar  dinàmiques  de  

participació ciutadana que arribin al conjunt de la població. No obstant això, la participació com a  

eina necessària per l’apoderament de les classes populars no es pot entendre sinó es genera de  

baix cap a dalt. Per això, tinguem o no presència a les institucions, des de la CUP treballem per  

engegar dinàmiques de mobilització i participació directa allà on sigui possible.

Des de la CUP-Malgrat no es demana la confiança de l’electorat, sinó la confiança de cadascuna 

de les persones en si mateixes per a governar-se a si mateixes. Per això us proposem crear un  

marc de veritable participació política ètica, inclusiva i democràticament directa , continuada en el 

temps i activa en el dia a dia, basada en un principi bàsic: La participació ciutadana no és una  

àrea  a  governar  sinó  una  àrea  de  govern.  Aquest  principi  bàsic  d’actuació  es  concreta  en 

diferents objectius:

- Atorgar a la població el protagonisme en els processos de gestió municipal.

- Afavorir i potenciar els mecanismes de participació directa.

- Potenciar  la  gestió  col·lectiva,  la  corresponsabilitat  de  la  població  i  la  màxima 

transparència en la gestió municipal. 

- Iniciar  processos  reals  de  descentralització  administrativa,  política  i  de  recursos,  per  

apropar les decisions a la població i possibilitar la seva participació de forma efectiva. 

- Potenciar i posar en marxa criteris per a una administració transparent, desburocratitzada,  

àgil i eficaç.
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Per a assolir aquests objectius, proposem tres grans línies programàtiques i de treball:

1. Apropar institució i població, fomentant el coneixement i confiança d’uns en els altres.

2. Implementar la cultura i pràctica de la participació tant en la institució pública com en la  

població.

3. Proposar  mecanismes que permetin la implicació  ciutadana en totes les fases d’una 

decisió política: informació, iniciativa, debat, decisió i control.

A  continuació  exposem  el  contingut  i  propostes  concretes  de  cadascuna  d’aquests  línies  

programàtiques.

2. Apropem institució i població: fomentem el coneixement i la confiança

En general,  es té  la sensació  que la població  no confia  en els  polítics,  ni  els  polítics  en la  

població. I una relació sense confiança mútua no va enlloc. A la CUP-Malgrat pensem que la  

base  de  la  confiança  és  el  coneixement  i  que  el  coneixement  es  promou  amb  ganes  i  

transparència.  Per  això proposem un seguit  d’actuacions  destinades a  que aquesta  situació  

canviï, a que població i institució pública es coneguin mútuament i s’apropin. Per a què s’apropin  

tant que ja no siguin dos, per a què la democràcia no sigui cosa d’uns sinó de tots.

2.1. Propostes de millora del coneixement i confiança en la institució pública

Aquest  conjunt  de  propostes  es  divideix  en  quatre  grans  grups  relatius  a  l’organització  de  

l’administració pública municipal, l’accés i comprensió de la informació pública, l’assumpció d’un  

codi ètic i el foment del debat públic.

A) Reorganitzem l’estructura i composició de l’Administració Pública municipal i 

fem-la visible

Una primera mesura que proposem en cas de tenir la possibilitat d’actuar des de la corporació 

local,  és  la  de  reorganitzar  les  regidories  de  l’ajuntament,  simplificant-ne  el  nombre  (de  26 

actualment,  el  nostre projecte en contempla 10).  L’objectiu és agrupar polítiques estretament 

connectades, de manera que s’afavoreixi una visió integral en els projectes públics. Quatre de  

les deu regidories son totalment transversals pel  que fa a les seves competències (alcaldia,  

infància, joventut i gent gran). Les altres sis regidories són: promoció econòmica; serveis socials;  

educació, cultura i esports; medi ambient, urbanisme i prevenció. 
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Una segona mesura  és  la  d’augmentar  la  presència  de  l’ajuntament  als  barris,  establint  en 

cadascun d’ells una  Oficina d’Atenció Municipal, gestionada i integrada per una sola persona. 

Aquestes oficines actuarien com a punt d’informació municipal per al barri i s’encarregarien de 

canalitzar les comunicacions del barri amb l’ajuntament i el dinamitzador de barris, i d’aquests  

amb el barri. 

Una tercera mesura és l’avaluació dels diferents Consell Municipals existents però inoperants en  

l’actualitat i la conveniència de reformular aquest sistema d’acord amb el model de participació  

política  de  la  CUP-Malgrat.  En  aquesta  matèria,  el  primer  objectiu  és  reconèixer  tots  els  

col·lectius que actuen en el nostre municipi. L’objectiu a mig termini és crear una plataforma  

col·lectiva, amb espais i agenda, des de la que les associacions i col·lectius puguin fer política 

conjunta. L’objectiu final és crear un Consell  de Poble, òrgan democràtic i  transversal que a  

través de les seves comissions substituiria l’actual sistema de Consells Municipals. 

Com es pot veure, l’objectiu final és passar de la diversitat de consells a un de sol: el Consell de  

Poble. Idealment aquest és un òrgan municipal assembleari, de caràcter estable i programació 

periòdica,  format  per  representants  sectorials,  de  les  associacions  i  col·lectius  i  dels  partits  

polítics. Les seves comissions seran estables però obertes, funcionant a més com a consells  

consultius sectorials. El Consell de Poble ha de ser àmpliament representatiu de la població, els  

seus membres no rebrien remuneració i comptaria amb les següents competències: (1) decidir  

l’objecte dels debats públics periòdics (veure apartat  2.1.D),  (2)  elaborar  el  programa de les  

Jornades assembleàries obertes (veure apartat  3.2)  i  actuar  en forma de comissions com a 

consells  sectorials.  A  més,  el  Consell  de Poble  tindria  legitimació  per  a  exercir  les llibertats  

polítiques establertes en el reglament de Democràcia Directe (veure apartat I.4.1) i veu i vot en el  

Ple Municipal a través del seu representant únic. L’establiment d’un Consell de Poble s’ha de fer  

de baix a dalt, motiu pel qual el pas previ és fomentar i facilitar el treball col·laboratiu i transversal  

entre els agents que en un futur en formarien part: una bona manera de fer-ho és crear a l’inici  

una plataforma col·laborativa, és a dir, una agenda i espai de trobada i treball entre ells. Un altre 

requisit previ per al correcte funcionament del Consell de Poble és que les associacions que hi  

participin tinguin dinàmiques internes de funcionament democràtic: per això, també cal impulsar  

aquest extrem. Una quarta mesura és la de engegar una  campanya de difusió de l’estructura  

dels  òrgans públics  municipals,  a  fi  que  tota  la  població  ho conegui.  En l’annex 1  d’aquest 

programa s’inclou un esquema dels òrgans públics amb competències democràtiques.
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B) Possibilitem un veritable accés i comprensió de la informació pública

Creiem que cal adaptar el llenguatge de la gestió pública i de la creació normativa , per a fer-lo 

tan  col·loquial  com  la  tècnica  permeti.  A  aquest  fi,  proposem  contractar  un  professional  

especialitzat capacitat  per a garantir  aquest acostament  de la norma i  la  gestió pública a la  

comprensió de la ciutadania. 

En segon lloc, cal optimitzar l’ús dels canals de comunicació de què disposem, i ampliar tant els 

telemàtics (correus electrònics, canal d’àudios i vídeos a plataformes d’internet, telefonia) com 

presencials (Oficines d’Atenció Municipal, entre altres).

En tercer lloc, cal defensar un règim de transparència dels documents municipals, inclosos els  

comptes. L’organització d’aquest règim de transparència ha d’incloure mecanismes d’obertura 

dels  plens,  d’auditoria  del  deute  il·legítim  i  de  transparència  en  la  gestió  i  despesa. 

Concretament:

(1) El ple municipal, tot i ser un òrgan municipal on es prenen decisions importants que 

afecten al conjunt del municipi i de la ciutadania, acostuma a ser un espai tancat amb dèficits de  

participació ciutadana. Per a obrir els plens a la ciutadania, a banda de contemplar mecanismes 

perquè la  població  i  les entitats  puguin  presentar  mocions o propostes d’acord en els  plens 

(veure apartat I.4.1), cal:

- Fer la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i el contingut dels mateixos,  

amb un termini d’antel·lació suficient que cal respectar.

- Informar a tota la població dels acords presos en els plens i el sentit del vot dels grups  

municipals.

- Adoptar una actitud política en què el torn de precs i preguntes no sigui pres com un 

enfrontament sinó com un diàleg col·laboratiu.

-  Que el  Ple sigui  itinerant,  surti  de l’ajuntament i  es celebri  en diferents espais  del  

municipi.

(2) És necessari que el conjunt de la població tingui accés a la informació sobre quins  

són els deutes del seu consistori i quins interessos genera aquest deute. Proposem engegar un  

procés d’informació pública que permeti identificar i destriar el deute, mesurar quina part d’aquest  

és legítim i decidir democràticament (via referèndum) què fer amb aquella part que no ho sigui.
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(3)  Cal  potenciar  una  gestió  transparent  de  la  política de  subvencions,  ajuts, 

contractacions (etc) sobre tot en allò que fa referència a les aportacions econòmiques a entitats i  

col·lectius i a la contractació externa d’empreses. Aquestes mesures també han de permetre a la  

ciutadania tenir un major control de les despeses dels partits i ingressos d’alcaldia, dels regidors  

i regidores del consistori municipal i càrrecs de confiança dels altres partits polítics (a la CUP no  

en tenim ni en tindrem). 

C) Assumim un codi ètic vinculant

Massa vegades s’entén la política com quelcom desvinculat de la ètica. I això és el que més  

enyorem: juntament amb la possibilitat de participar i recuperar espais públics, enyorem la ètica  

en la política. Per a la CUP-Malgrat, la ètica política és una qüestió de respecte, ineludible i  

exigible.  Per  això,  nosaltres  adoptem uns compromisos ètics i  instarem que les Regidores i  

Regidors dels altres partits polítics assumeixin com a propis  compromisos com la limitació de 

sous i mandats, l’exclusió de càrrecs de confiança i la no duplicitat de càrrecs.  Tan gran és el  

nostre compromís en aquest sentit,  que l’incompliment dels compromisos assumits en el codi 

ètic, és motiu de revocació del càrrec que ocupi la persona que incompleix*.

* El Codi Ètic aprovat per l’Assemblea Local de la CUP de Malgrat de Mar, per a la candidatura i el  
mandat 2015-2019, inclou els següents compromisos:

1. CUP MALGRAT prendrà les decisions en Assemblea Local. Tothom que vingui a l’assemblea 
té veu i vot, i aquest no es podrà delegar.  En casos d’urgència,  es proposarà una Assemblea 
Extraordinària.

2. El moviment participatiu que genera CUP MALGRAT anirà escollint els temes que treballarà a 
mesura  que avanci  el  mandat  i  podrà  tenir  grups  de treball  que,  voluntàriament,  es  vulguin 
constituir  i  estiguin  disposats  a  treballar  en  algun  tema  concret.  L’Assemblea  Local  serà 
l’encarregada de prioritzar uns temes, sense que signifiqui excloure treballar en allò que un grup  
o persones vulguin.

3. Les  persones  de  CUP  MALGRAT,  siguin  càrrecs  electes  o  no,  que  estiguin  en  qualsevol 
comissió estan obligades a informar a la resta de tot el que la comissió vagi treballant, exposant, 
i proposant.

4. CUP MALGRAT tanca la possibilitat de presentar-se a les eleccions conjuntament en coalició 
amb altres partits de Malgrat de Mar.

5. CUP MALGRAT deixa oberta la possibilitat d’estudiar pactes post-electorals (formar govern, 
propiciar la governabilitat, etc.).

6. L’Assemblea decidirà en què es gasten els diners que es puguin percebre com a grup municipal. 
7. Els regidors  i  regidores  de CUP MALGRAT faran tasques institucionals,  sent  la corretja  de 

transmissió  dels  temes  institucionals  cap  al  moviment  participatiu  i  viceversa,  i  participant 
activament en el moviment ciutadà. (aquest punt estava al 7, però entenc que ha de ser un punt a  
part de l’anterior)

8. Els càrrecs electes tindran una durada màxima de vuit anys en funció de la seva disponibilitat. 
9. El cap de llista compartirà el càrrec de portaveu del grup municipal amb els altres càrrecs electes  

i també amb qualsevol membre escollit per l’assemblea com a representats de CUP MALGRAT 
en organismes, entitats i activitats que ho facilitin.

10. CUP MALGRAT no creu en la professionalització dels polítics locals i està en contra dels sous 
massa alts que cobren. Per tant, CUP MALGRAT proposarà la reducció dels sous dels polítics i 
les  assignacions  als  grups  municipals  que  són excessivament  elevats.  En  conseqüència  amb 
l’anterior, un regidor/a de CUP MALGRAT no cobrarà més de dues vegades i mitja el SMI (i 
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D) Fomentem el debat públic obert a la ciutadania

Fora autoritarismes. Informació i  arguments sobre la taula: fomentem el debat públic,  obert i  

periòdic sobre temes que estan presents en l’imaginari col·lectiu del municipi i que han estat o  

són objecte de debat per les contradiccions i falta d’informació pública que presenten (com els  

casos del cobriment de la riera al pas de Can Feliciano, l’enderroc de la xemeneia de la Fàbrica  

de l’Aigua, o l’ampliació de l’Institut Ramon Turró i Darder). Això ha d’ajudar a generar confiança i  

a que la ciutadania s’involucri més en la vida pública i en futurs processos participatius. Per tant,  

proposem identificar aquells temes crítics de la gestió municipal  (ja sigui perquè han generat 

polèmica o mobilitzacions en contra o perquè són reiteratius en el discurs ciutadà) i  celebrar  

audiències  públiques  amb  una  periodicitat  trimestral,  amb  la  presència  dels  protagonistes  i  

conduits  per  professionals  de la  comunicació,  on es puguin  tractar  amb profunditat  aquests  

temes i rendir comptes a la ciutadania. Pensem que els temes objecte de debat podrien ser  

escollits per un procés participatiu (votació electrònica, o presencial en les Oficines Municipals) o  

pel Consell del Poble.

D’altra banda, cal que els  mitjans de comunicació públics esdevinguin espais  independents i  

oberts a la ciutadania.

2.2 Propostes de millora del coneixement i la confiança en la població

Aquest conjunt de propostes es divideix en dos grans grups, relatius a l’ampliació del capital  

social i a l’aprofundiment en el seu coneixement.

A) Ampliem  el  capital  social  i  aprofundim  en  el  coneixement  de  la  realitat  

associativa del municipi

El  registre  municipal  d’entitats,  com  a  únic  mapa  de  la  realitat  social  del  municipi,  resulta  

insuficient ja que no reflecteix tot allò que es mou al poble i que és invisible per l’ajuntament.  

demanarà a la resta de regidores que facin el mateix)
11. CUP MALGRAT es manifesta en contra que hi hagi càrrecs de confiança política.
12. El càrrec electe pertany a la candidatura, ja que entenem que el vot es diposita en un programa.
13. CUP MALGRAT es manifesta en contra de la duplicitat de càrrecs. En cas que per disposició  

legal s’obligui a la duplicitat de càrrecs, eles regidores de la CUP Malgrat no cobraran les dietes  
o si les cobren aquestes es destinaran a projectes socials locals.

14. CUP MALGRAT dóna ple suport i demana el màxim respecte al dret a l’autodeterminació de 
tots els pobles, dret establert el 1966 al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les 
Nacions Unides pel qual els pobles han de poder determinar lliurement el seu estatut polític i  
procurar també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

11



Programa de Transformació Municipal
Malgrat de Mar - Maig 2015

També resulta miop, al considerar les entitats com realitats estables engabiades dins d’unes  

àrees o departaments sense reflectir els diferents vincles i xarxes de relacions existents entre  

elles i entre els diferents col·lectius i grups informals presents al municipi. La societat funciona en  

xarxa a través de relacions, no en departaments estancs. 

D’altra banda, no es pot continuar passius i d’esquenes a tot allò que passa al poble per no  

entrar en els canals i circuïts legals o perquè és crític amb la postura oficial de l’ajuntament o  

perquè simplement es considera utòpic o transformador de la realitat, tampoc podem esperar a 

que ens arribin propostes i iniciatives de la ciutadania i quan arriben adoptar actituds impassibles  

o  paralitzadores de tot allò que es mou al poble i que és símptoma de demandes i necessitats  

socials no satisfetes. Ans al contrari,   l’ajuntament hauria d’adoptar una actitud proactiva per  

detectar i arribar a aquells/es ciutadans/es constituïts en grups informals i xarxes invisibles per  

l’ajuntament que poden aportar  una visió crítica  i,  alhora,  superadora i  transformadora de la  

realitat actual.

Cal sortir al carrer, escoltar com bateja el poble i recollir les necessitats i demandes socials. Cal  

establir contactes tant amb grups socials “poc visibles” per l’ajuntament  (estudiants, immigrants,  

dones  treballadores...),  com  moviments  socials  i  grups  “informals”,  així  com  apropar-se  als 

diferents  espais  informals  de  trobada,  de  reunió  i  de  debat  existents  al  municipi  (ateneus,  

cooperatives, centres ocupats...) per detectar les demandes, necessitats o propostes d’aquests  

col·lectius. A partir  de la informació recollida, creiem convenient  crear sociogrames o mapes  

socials per establir les relacions i vincles existents entre ells i entre ells i la corporació local. Tota  

aquesta  informació  resultarà  valuosa  a  diferents  nivells:  per  detectar  “noves”  demandes  o  

necessitats socials, per aprofundir i donar nous punts de vista en les ja existents o per tenir en  

compte a aquests actors i grups en els diferents processos participatius. Ha de quedar clar que 

l’objectiu d’aquesta acció no és de control o fiscalització, sinó de millora del coneixement de la  

realitat social del municipi i d’integració.

B) Promovem l’autoconeixement i la creació d’identitat municipal

Proposem generar coneixement amb el foment d’estudis locals independents sobre els diferents 

aspectes de la realitat municipal: seguir recolzant i ampliar les beques de recerca local i,  en  

relació a aquesta àrea, de caràcter social.

A banda d’això, el  foment de la identitat  municipal  es pot  assolir  facilitant la interrelació i  la  

programació  d’activitats  conjuntes  i  espais  de  trobada  entre  entitats  (veure  apartat  2.1.A  i  

plataforma col·laborativa). Tanmateix, amb l’impuls d’una programació d’activitats que afavoreixin  
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el coneixement entre veïns, es fomenta la cohesió social i la vida comunitària (per exemple, no  

és el mateix que veïns/nes representin una obra de teatre a la festa del seu barri que contractar  

aquesta obra a una empresa externa).

2.3 En defensa de tothom: el Síndic

El  síndic  acostuma  a  entendre’s  com  un  òrgan  de  defensa  del  ciutadà  vers  els  actes  de 

l’administració. Nosaltres entenem que el síndic és també un òrgan de millora de l’administració,  

doncs a partir de les queixes i denúncies que rep, pot identificar aquells sectors o assumptes de  

l’administració local amb major índex de problemàtica o insatisfacció ciutadana. Per tant,  pot  

formular recomanacions i avisos a l’ajuntament que, d’altra manera, seria difícil ésser percebuts  

per la institució.

En aquest punt cal valorar l’adopció d’una de dues possibilitats: o bé instaurar un síndic de la vila  

de Malgrat de Mar, o bé establir  un conveni  de col·laboració amb el  Síndic de Greuges de  

manera que un equip d’aquest  òrgan visiti  periòdicament Malgrat per a recollir  i  atendre les  

consultes i queixes dels vilatans. Creiem que la primera opció, tot i ser més cara, permet un  

millor aprofitament de la figura del síndic per ambdues parts.

3. Implementem la participació com a dinàmica de vida pública

En aquest àmbit, les propostes de la CUP van dirigides en dos sentits: foment d’una actitud  

obertament participativa de l’ajuntament i foment de l’assemblearisme. 

Pel que fa a la primera d’aquestes línies, estem convençuts que la vida política malgratenca  

milloraria moltíssim si, per contra del que ha succeït fins ara, l’ajuntament es converteix en un  

espai  públic  on  sigui  possible  la  riquesa  de  diversitat  d’opinions  i  expressions.  Això  ha  

d’instaurar-se dins la pràctica diària de l’activitat  de l’ajuntament i a més convertir-se en una 

veritable actitud d’obertura i integració vers i amb la població. 

Pel  que  fa  a  l’assemblearisme,  des  de  la  CUP  entenem  que  aquest  és  el  mecanisme  de 

participació més horitzontal possible i el que millor facilita el desenvolupament d’una democràcia  

directa i participativa. Per això, la nostra voluntat, que comença amb la nostra pràctica interna, és  

estendre  aquest  mecanisme  d’intervenció  per  tal  de  socialitzar  i  generalitzar  la  pràctica  

assembleària com a eina de transformació social i política. Opinem que cal treballar per trencar  

amb les dinàmiques de desmobilització social i  política i  generar nous espais de participació  

directa. 
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3.1 Cap a les dinàmiques participatives dins l’ajuntament: la participació com a política 

transversal

La política  de  participació  ciutadana ha  de  ser  transversal,  per  tant,  el  personal  assignat  a  

aquesta àrea no pot actuar com a controlador o fiscalitzador del grau de participació ciutadana  

de les polítiques de les diferents àrees de l’ajuntament, sinó que l’objectiu és que polítics, tècnics  

i demés treballadors municipals, alhora de dissenyar, programar i implementar polítiques pensin  

en clau de participació. A banda d’això, la participació no solsament ha de ser una política sinó  

també una forma habitual de treballa dins l’organització interna municipal. Per a assolir aquests  

canvis de dinàmica, caldrà:

-  Millorar la  comunicació interna i  facilitar  espais de trobada (formals i  informals)  per 

treballar  de  forma  coordinada  amb  les  àrees  de  l’ajuntament  les  estratègies  de  participació  

ciutadana en qualsevol  de les línies de treball  que es proposin.

- Invertir en programes i cursos de formació adreçats a polítics i personal funcionari de 

l’ajuntament per a què tothom pensi i pugui detectar necessitats i oportunitats de participació 

ciutadana en les diferents polítiques municipals.

- Establir la participació com a mecanisme habitual de treball dintre de l’ajuntament . Els 

quadres directius han de comptar amb la resta de treballadors per tal  de dissenyar tant les  

polítiques  d’una  àrea  o  departament  com  per  millorar  o  implementar  nous  processos  dins  

l’estructura de l’administració.

-  Establir  com  a   requisit  de  contractació de  personal,  la  capacitat  de  treballar 

transversalment i en clau de participació.

3.2 Cap a una descentralització del govern municipal: assemblees de barri i regidors de 

barri.

En contra de la delegació del poder i la desídia en assumptes propis, creiem que cal implicar i  

corresponsabilitzar les associacions veïnals en la gestió pública del seu entorn. Una eina idònia  

són les assemblees de barri, la constitució i pràctica de les quals proposem fomentar a fi que,  

amb  el  temps  i  l’ús,  siguin  l’òrgan  ordinari  de  participació   ciutadana.  Juntament  amb  les  

assemblees de barri, tenim com a objectiu el reconeixement de la figura de regidors de barri . 

Ambdues institucions tenen un doble objectiu: d’una banda, atorgar  autonomia als barris, tot  

definint els espais de gestió pròpia i  els espais de corresponsabilitat pressupostària (partides  

pressupostàries per als barris, amb la definició de qui és responsable de la gestió de les partides,  
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total o parcialment, etc) i, d’altra banda, atorgar als barris competències democràtiques: gestió  

assembleària d’assumptes propis del barri, participació en el ple municipal amb veu i vot a través 

de la figura del regidor de barri i l’assemblea de barri com a subjecte actiu d’iniciativa normativa  

popular i demés drets i llibertats democràtiques (veure apartat I.4).

Som conscients que aquesta participació no pot ni ha de ser imposada. Per això, el treball en  

aquest àmbit concret és d’impuls, de promoció, de facilitació. Creiem que el primer que s’ha de  

fomentar és  l’ampliació de la base social de les associacions de veïns  (millorar la participació 

interna dins de les associacions per tal  de  promoure i implicar a més veïns, i  sobretot,  per  

facilitar l’entrada de persones pertanyents a grups socials poc representats en aquestes), és a 

dir:  augmentar  la  representativitat  de  les  associacions.  En  segon  lloc,  cal  ajudar a  les 

associacions  de  veïns  a  convocar  assemblees  de  barri;  particularment  en  aquells  temes 

relacionats amb els problemes i necessitats integrals dels barris..

En definitiva, es tracta de fomentar un tipus d’associacionisme veïnal amb una base social més 

àmplia i representativa de la realitat social del barri,  i  amb capacitat no només de reivindicar  

qüestions puntuals sinó integrals, que afectin a tot el barri i amb capacitat de generar accions  

propositives per pal·liar-les. En relació a aquest darrer objectiu,  l’ajuntament hauria de donar  

suport (tècnic, material i econòmic) per a què les associacions de veïns detectessin necessitats  

integrals dels barris a través de l’estudi i reflexió i col·laborar amb elles a la seva erradicació o  

tractament. 

Pensem que caldria contractar una persona qualificada per a la dinamització i relació amb els  

barris, en exclusiva (dinamitzador de barris). L’oficina municipal (veure apartat I.2.1.A) podria  

canalitzar les demandes i ofertes d’informació entre els barris i aquest professional, que s’hauria  

de reunir setmanalment amb una representació de l’associació de veïns o assemblea de barri si  

ja està constituïda. 

Amb aquestes mesures, l’assemblearisme de barri hauria de ser una realitat amb el temps i,  

quan ho fos i la seva representativitat estigués legitimada per la pràctica, podria incorporar-se  

normativament en el ple municipal, mitjançant la figura dels regidors de barri, que tindrien veu i  

vot en les decisions del Ple.

3.3 Cap a una organització del debat públic: assemblees obertes municipals

Les assemblees obertes municipals (o assemblees populars) són una eina de la ciutadania per a 

prendre  consciència  activa  de  la  necessitat  de  defensar  els  drets  col·lectius.  Impulsar  
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assemblees obertes sobre aspectes que afecten a la ciutadania i la vida política municipal no és 

només,  per  a  la  CUP,  una  aposta  estratègica,  sinó  també l’embrió  d’espais  de  democràcia 

directa, horitzontals, en els que la ciutadania pugui incidir directament en el seu entorn polític i  

social per a defensar-se de les agressions en forma de retallades socials, restriccions de drets,  

manca de transparència o dèficits en els mecanismes i canals de participació. 

Però més enllà d’entendre les assemblees obertes com a espais de denúncia pública, volem 

impulsar aquestes trobades com a espais de debat i  decisió.  Per aquest motiu,  és la nostra  

voluntat promoure Jornades assembleàries municipals obertes, de debat polític sobre assumptes 

públics locals (pressupostos, infraestructures, habitatge, cultura, salut, urbanisme,...).

Tanmateix,  donat  que  les  festes  tenen  unes  dates  fixes,  és  possible  establir  un  calendari  

d’assemblees  obertes  per  a  decidir  la  programació  de  les  festes  populars  (Sant  Joan, 

Carnestoltes, Nadal, Festa Major, etc). Les festes i fires són, a més, ocasions esplèndides per  

incloure assemblees obertes entre els actes programats.

4. Possibilitem la democràcia directa: apoderem el poble

Les  actuals  estructures  polítiques  estan  expressament  dissenyades  per  impedir  qualsevol  

iniciativa política que posi  en qüestió el  model  econòmic i  polític  imperant.  En aquest sentit,  

aquestes estructures polítiques actuen com a barrera de contenció del canvi. A més, el model  

institucional  actual  es  caracteritza  per  oferir  pocs  espais  de  participació  (més  enllà  de  les  

eleccions cada quatre anys), fet que ha generat una cultura política de delegació: podem votar  

cada quatre anys, però ens és vetada la participació directa en les decisions polítiques que  

afecten la nostra vida quotidiana.

La democràcia real és la que permet del·liberar i decidir dia a dia el model de societat que volem.  

Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més pròximes a les ciutadanes i als  

ciutadans, tenen una gran oportunitat i, sobretot, responsabilitat en aquest sentit.

En realitat, la instauració de mecanismes de democràcia directa no té cap mena d’obstacle legal,  

encara que no estiguin específicament regularitzats, i tant sols depenen de la voluntat política del  

govern de socialitzar la presa de decisions polítiques. La CUP-Malgrat que l’ajuntament cedeixi  

espais de decisió política al conjunt dels ciutadans. És per això que proposem la creació d’un  

reglament de democràcia directa, i un altre de pressupostos participatius, per mitjà dels quals 

dotem a les persones de veritables mecanismes de participació política institucional. 

16



Programa de Transformació Municipal
Malgrat de Mar - Maig 2015

4.1 Dotem-nos de mitjans de democràcia directe

Proposem i  impulsarem la  creació  d’un  reglament  de  democràcia  directe,  que  dotarà  a  les  

persones d’un seguit de drets i llibertats democràtiques, concretament:

- Iniciativa popular normativa. Facultat que un grup de persones instin la creació d’una 

norma d’àmbit municipal.

-  Iniciativa popular derogatòria.  Facultat  que un grup de persones instin la derogació 

d’una norma d’àmbit municipal.

- Iniciativa popular revocatòria del càrrec públic. Facultat que un grup de persones instin 

la revocació d’un càrrec públic.

-  Iniciativa  popular  plenària.  Facultat  que un grup de persones instin  la deliberació i 

adopció d’un acord en el Ple Municipal.

- Referèndum vinculant. Consulta ciutadana, lliure i secreta sobre un assumpte propi de 

decisió municipal. La legislació espanyola no prohibeix que els referèndums siguin vinculants.  

No obstant, la legislació catalana és més restrictiva i diu que el referèndum municipal tindrà  

caràcter consultiu. No obstant això, la CUP-Malgrat adopta el compromís polític que les seves  

regidores i regidors estaran vinculats a la decisió presa en referèndum popular i que instaran a 

que les regidores i regidors dels altres partits assumeixin també aquest compromís polític amb el  

poble. L’incompliment d’aquest compromís serà una causa de revocació del càrrec públic.

4.2 Dotem-nos de mitjans de decisió popular pressupostaria

El  Pressupost  Participatiu  és  un  dels  molts  procediments  de  democràcia  directa  que  té  la  

important  qualitat  de demostrar,  en les experiències pràctiques existents,  que la  democràcia 

directa  pot  completar  i  conviure  amb  la  democràcia  representativa.  I  encara  més,  que  la  

democràcia   directa  pot  col·laborar  eficaçment  amb  la  gestió  i  procediments  pràctics  d’una 

administració pública. Les experiències existents de pressupostos participatius han  desarticulat  

la falsa propaganda que presenta la democràcia directa com una cosa tumultuosa, desordenada 

i ineficaç.  

En la nostra opinió, l’Ajuntament ha de garantir especialment la plena participació ciutadana en el  

procés d’estudi, anàlisi i reflexió previ a l’aprovació pel ple dels pressupostos municipals anuals.  

El referèndum, inclús consultiu, sobre els pressupostos municipals, està vetat per la legislació  

catalana. En conseqüència, només es pot o bé desobeir la legislació, o buscar altres opcions de 

participació en allò relatiu als pressupostos. En aquesta segona línia, doncs, s’han d’introduir  
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fórmules diverses d’intervenció i  de participació de la ciutadania i  de les entitats en el debat  

pressupostari: creació de comissions de participació amb presència de ciutadans i ciutadanes i  

d’entitats i col·lectius, dret de fer arribar a l’Ajuntament propostes i suggeriments (verbalment, per  

escrit o per via telemàtica) o sessions des del punt de vista dels barris.

5. Regular, reconèixer o promoure? Pla d’acció en participació política

Què proposem, exactament,  per  a la  implementació  de les propostes  que es fan en aquest  

primer eix programàtic?

Des de la CUP-Malgrat entenem la participació ciutadana des de la pràctica i  no des de la  

prescripció: això vol que la norma no fa la participació sinó més aviat ha de ser al contrari, la  

normativa s’ha d’adaptar per legitimar pràctiques ciutadanes ja consolidades. En conseqüència,  

no proposem crear normativament els òrgans democràtics assemblearis (assemblees de barri,  

regidors de barri, assemblees obertes i auditories municipals del deute). Totes aquestes formes  

de participació s’han de promoure, no imposar. I un cop estiguin consolidades en la pràctica,  

reconèixer-les com a òrgans amb competències democràtiques formals.

No obstant, hi ha un seguit de qüestions que creiem sí han d’estar regulades normativament, tot i  

que  no  són  pràctiques  consolidades  en  l’actualitat:  ens  referim  a  tot  allò  relatiu  als  drets  i  

llibertats democràtiques individuals, tant d’accés a la informació com de decisió. Concretament,  

dret a l’accés als documents i comptes públics, a les iniciatives normatives al referèndum, a la  

revocació popular del càrrec i a participar en l’elaboració i aprovació del pressupost. La previsió  

normativa és la clau per poder exercir aquests drets: no es pot esperar a la seva pràctica per a  

reconèixer-los, sinó que cal reconèixer-los per a què es puguin practicar lliurement.

També han de ser objecte de regulació la figura del Síndic i de les institucions que suposin una  

reestructuració de l’ajuntament.

Aquest és el nostre sentir i treballarem per impulsar tant la pràctica, com el reconeixement, com 

la regulació, d’allò que creiem de justícia democràtica: ho farem des de dins el consistori, si en  

tenim l’oportunitat, i ho fem des de fora el consistori, sempre.

En  cas  de  tenir  la  força  suficient  per  poder  promoure  dins  el  consistori  un  pla  d’acció  en  

participació política, aquest es un esbós del que proposem:
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L’àrea d’alcaldia ha de dotar-se de personal específic per a desenvolupar les línies generals en  

matèria de participació política. Es preveuen els següents agents:

- Regidor o alcalde

- Tècnic normatiu. Es tracta d’una persona especialitzada en tècnica legislativa, per a  

què redacti els models de documents públics i la normativa municipal que s’aprovi, en una forma 

i llenguatge tècnicament impecables però accessibles al ciutadà.

- Tècnic lingüístic: Persona especialitzada en correcció lingüística i comunicativa. El seu 

objectiu és fer que els documents públics siguin entenedors i comunicativament eficients. Pot  

oferir suport en aquest sentit, també a les assemblees de barri i entitats que hi demanin.

- Dinamitzador de barris: una persona amb experiència en activisme social, per a què es 

dediqui  en  exclusiva  a  la  dinamització  dels  barris  i  el  suport  en  la  organització  i  gestió  

d’assemblees de barri.  El  dinamitzador  de  barris  serà l’agent  de connexió  entre  els  barris  i  

l’ajuntament i el seu treball serà sobretot al carrer.

-  Un sociòleg encarregat de copsar la realitat  social del municipi i  elaborar un mapa 

social  o  sociograma.  Per  raó  del  contacte  que  tindrà  amb les  diferents  realitats  socials  del  

municipi, actuarà també com a connexió entre els diferents col·lectius (no veïnals) i l’ajuntament.  

El seu treball serà de camp, però haurà de tenir la capacitat teòrica per elaborar sociogrames.

- Tècnics d’oficina d’atenció municipal: Persones encarregades d’atendre i gestionar les  

oficines d’atenció municipal. Caldrà una persona per oficina (i tantes oficines com barris). 
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TRANSFORMEM EL CAPITAL: 

PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

1. Principi programàtic i línies generals

El  capital   és  un  recurs  i  una  energia  importantíssims  per  al  canvi,  la  transformació  i  la  

supervivència.  No  obstant,  alguna  cosa  no  funciona  quan  la  supervivència,  el  canvi  i  la  

transformació  es  posen  al  servei  del  capital:  és  el  món  al  revés.  Des  de  la  CUP-Malgrat  

defensem dos principis bàsics: un, és que l’administració pública no pot usar el seu poder per a  

afavorir els interessos de creixement de les fortunes privades, sinó les necessitats de vida digna  

populars. Per això, entre altres mesures més concretes, proposem (1) la municipalització dels  

serveis públics, amb el compromís de forta inversió econòmica en la seva promoció i qualitat, (2)  

la democratització dels pressupostos i  (3)  el  pas d’una administració municipal  principalment  

recaptadora a un administració municipal generadora de riquesa . El segon principi bàsic és que 

la riquesa econòmica no pot produir-se a costa de l’espoli i abús del que és de tothom i del que  

tothom necessita per a viure: terra, aigua, aire i dignitat; per això plantegem una proposta de 

model econòmic respectuosa amb aquests elements i valors.

2. Volem que els serveis públics siguin públics: cap a la municipalització

2.1 Què i quins són els serveis públics municipals?

Podem definir el serveis públics com el conjunt de prestacions reservades a cada Estat a l’òrbita  

de  les  administracions  públiques i  que  tenen  com a  finalitat  ajudar  a  les  persones  que  ho 

necessiten.

Són  oferts  per  determinades  entitats  (generalment  l'Estat),  i  satisfan  primordialment  les  

necessitats de la comunitat o societat on aquests es duen a terme. Els serveis públics sovint  

comporten una finalitat econòmica i poden estar lligats a empreses privades.

En el cas dels serveis públics lligats a l’administració local i segons la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya en el seu article 66:

1.- El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure  

tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de  

la comunitat de veïns.

2.-Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la  

identitat  i  la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i  la gestió territorial,  de la cohesió social, de les 
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infraestructures  de  mobilitat,  de  la  connectivitat,  de  la  tecnologia  de  la  informació  i  de  la  comunicació,  dels  

abastaments energètics i  de la gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei  i  la legislació  

sectorial respectiva.

3.-El municipi té competències pròpies en les matèries següents: 

a) La seguretat en llocs públics. 

b) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes. 

c) La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis. 

d) L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els  

parcs i els jardins, la pavimentació de vies publiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals. 

e) El patrimoni historicoartístic. 

f) La protecció del medi. 

g) Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors. 

h) La protecció de la salubritat pública. 

i) La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut. 

j) Els cementiris i els serveis funeraris. 

k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials. 

l) El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de  

residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals. 

m) El transport públic de viatgers. 

n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme. 

o) La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la 

creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels  

centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat.

Dins  la  categoria  de  serveis  públics,  cal  especificar  la  de  serveis  mínims.  Els  municipis, 

independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents: 

a)  En  tots  els  municipis:  enllumenat  públic,  cementiri,  recollida  de  residus,  neteja  viària,  abastament  

domiciliari  d'aigua  potable,  clavegueres,  accés  als  nuclis  de  població,  pavimentació  i  conservació  de  les  vies  

públiques i control d'aliments i begudes. 

b) En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més:

parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

c) Als municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més:

protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic. En  

matèria de protecció civil,  han d'elaborar els plans bàsics d'emergència municipal i  els plans d'actuació i  plans  

específics,  en el  cas que estiguin  afectats  per  riscos especials  o  específics.  En matèria  de serveis  socials,  el  

finançament ha d'incloure els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.

d) Als municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més: 

el servei de lectura pública de manera descentralitzada, d'acord amb el mapa de lectura pública.

e) Als municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a més:
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transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de  

desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest servei tots els municipis que siguin 

capital de comarca.

I,  finalment,  les  activitats  complementàries:  Per  a la  gestió  dels seus interessos,  el  municipi 

també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i,  

en particular, les relatives a: 

a) L'educació. (escoles bressol)

b) La cultura, la joventut i l'esport.

c) La promoció de la dona.

d) L'habitatge. 

e) La sanitat.

f) La protecció del medi. 

g) L'ocupació i la lluita contra l'atur.

h) Els arxius, les biblioteques, els museus, els conservatoris de música i els centres de belles arts. 

i) El foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d'interès públic agrari.

Per realitzar  aquestes activitats,  els municipis poden exercir  les potestats  d'execució que no  

estiguin atribuïdes per la legislació a altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de  

dictar reglaments interns d'organització dels serveis corresponents.

2.2 Qui presta aquests serveis a Malgrat?

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l’ajuntament. No obstant  

això,  la  recollida  d’escombraries,  l’abastament  domiciliari  d’aigua  potable,  el  transport  urbà,  

gimnàs  municipal,  la  gestió  de  serveis  a  les  escoles  bressol  i  els  menjadors  escolars,  són 

prestats mitjançant concessió de serveis.

Els imports d’aquestes concessions són els següents:

ESCOLA BRESSOL

3211 22799 76 Contracte gestió Escola Bressol 145.000,00

PISCINA MUNICIPAL

22799 3423 40 Contracte gestió piscina municipal 36.100,00

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

1620 Escombraries i neteja, recollida, eliminació i tractament de residus 1.828.100,00

Detall:

1620 21500 23 Arranjament mobiliari recollida RSU             3.000,00
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1620 22700 23 Servei recollida i tractament RSU             1.825.000,00

1620 46300 23 Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC 100,00

22700 1630 80 Contracte serveis neteja viària 792.400,00

22799 1300 90 Contracte gestió at telefònica i informació seguretat            92.000,00

44900 4320 91 Transferències empresa de turisme 254.000,00

Aigües potables de Malgrat S.A. sense dades

2.3 Quina és la política de a CUP-Malgrat en matèria de municipalització de serveis?

Els serveis mínims han de ser prestats directament per l’Ajuntament, és a dir, municipalitzats. Els  

altres  serveis  públics  poden  ser  objecte  de  concessió,  però  en  aquesta  es  prioritzarà  la  

concessió a cooperatives locals que funcionin amb criteris ètics i democràtics (democratització  

de les decisions de la cooperativa, repartiment igualitari dels beneficis entre els socis, projecte  

amb valor social, etc). Amb aquesta mesura es pretén impedir que el benefici que es pot obtenir  

amb  l’obtenció  d’una  concessió  vagi  a  les  arques  de  grans  empreses  i  grans  patrimonis,  

l’increment de la ocupació a Malgrat i el foment del cooperativisme ètic. L’Ajuntament de Malgrat  

ha  de  proporcionar  els  mecanismes  i  les  eines  per  a  que  les  persones,  petites  empreses,  

autònoms i cooperatives puguin autogovernar-se i autogestiornar-se en les seves respectives 

feines/tasques. Per iniciar aquest viver l’Ajuntament ha de poder oferir assessorament específic  

(tècnics  de  l’Ajuntament)  per  a  que  les  persones,  autònoms,  cooperatives,...  puguin  

desenvolupar la seva idea/feina i també s’ha de facilitar un espai de “co-treball”. Més a llarg plaç 

es podria estudiar la possibilitat de crear un “banc del temps” i la gestió i explotació d’energia.

 

La municipalització ens dotaria de grans instruments per a assolir tota una sèrie d'objectius que  

podem dividir, per simplificar, en dos grans grups:

1.Fer una política d'esquerra transformadora en el capitalisme. L’Ajuntament ha de ser 

capaç de trobar mecanismes per a defugir del sistema capitalista imperat per multinacionals,  

grans lobbys i grans empreses que imposen les seves regles a la seva conveniència. Aquest 

sistema  capitalista  només  enriqueix  a  uns  quants,  empobreix  a  molts  i  esclavitza  a  moltes  

institucions públiques. L’Ajuntament ha de poder servir a les persones com a ens públic i no 

depenent de riqueses privades.
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2.  Palanca  per  autogestionar  l'economia.  Està  demostrat  que  la  municipalització  de  

serveis redunda en un benefici econòmic per a les persones que reben aquests serveis doncs, 

d’entrada, es deixa de pagar l’IVA i el benefici empresarial. La idea de municipalització connecta  

amb altres dues de gran importància per a la CUP: la prioritat social en la inversió de diners (les 

majors  inversions  han  de  ser-ho  en  serveis  i,  sobre  tot,  en  serveis  socials)  i  el  canvi  de  

concepció econòmic d’un Ajuntament: de ser purament recaptador d’impostos, a un ajuntament 

generador de riquesa pública per reinvertir-la en serveis.

3.  Volem  intervenció  popular  en  la  gestió  del  diner  públic:  cap  als  pressupostos 

participatius

La possibilitat de una gestió popular del diner públic acostuma a veure’s amb desconfiança (de  

fet,  tot  el  que  tingui  a  veure  amb cedir  poder  de  la  institució  pública  professionalitzada  als  

individus es veu amb desconfiança). Per a afrontar la crítica de la “utopia impossible”, la CUP 

Malgrat s’interessa pel primer cas de pressupost participatiu, que és a Porto Alegre (Brasil), una  

ciutat d’un milió i mig d’habitants que des de l’any 1989 practiquen el pressupost participatiu i és  

avui i allà quelcom ja consolidat.

3.1 Què és?

Quan parlem de pressupost participatiu no tan sols parlem de la participació directe del poble en 

els pressupostos públics (diners i economia), sinó també d’acció municipal, de planificació, de  

compartir poder, i sobretot de construcció de consciència de ciutadania. Aquest conceptes va 

necessariament lligat als de democràcia republicana (cosa publica); corresponsabilitat (el ciutadà 

no és aquell qui vota cada 4 anys, sinó aquell corresponsable amb la gestió diària de la ciutat,  

territori i persones);  democràcia deliberativa  (compartir projectes: és més important deliberar i 

discutir que votar; el vot és la part última, sobretot quan no hi ha acord; democràcia és deliberar)  

i  sobirania popular (la participació, perquè sigui allò que ha de ser, ha de prendre decisions i  

recuperar el concepte clàssic de sobirania popular).

Els principis fonamentals del pressupost participatiu són els següents:

1. La participació ha de ser universal (immigració irregular també és ciutadania). Això té  

certes implicacions: (a) democràcia directa voluntària, no obligatòria; (b) irrellevància de l’opció  

política o religiosa alhora de poder participar (no s’exclou ningú) i (c) una persona/un vot.

2. El pressupost participatiu ho és en tots els seus capítols, no tan sols en inversions.
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3. El procés de pressupost participatiu ha de tenir regles clares. A més, no s’admet un  

reglament  in  eternum:  cada  any  es  revisa,  perquè  no  es  pugui  ni  burocratitzar  ni 

instrumentalitzar.  El  reglament  s’elabora  pels  representants  de  l’Ajuntament  i  s’aprova  a  les 

assemblees.

4.  La  població  pot  debatre  i  decidir  les  prioritats  temàtiques  i  la  jerarquia  o  l’ordre  

d’importància de les obres i serveis a cada tema/Regidoria, mitjançant un sistema de puntuació  

que cada ciutadà reflecteix en fitxes al final de les assemblees. 

5.  El  Govern  municipal  aporta  propostes  a  les  assemblees  igualment  que  cada 

ciutadà, ... (trobament de democràcia participativa i representativa).

3.2 Com es fa?

Per a fer un pressupost participatiu calen unes condicions prèvies:

- Existència d’una pràctica associativa

- Existència d’assemblees per territori: Entenem que a Malgrat i com a mínim han d’estar  

organitzades i funcionant amb fluïdesa les assemblees de barri.

- Existència d’assemblees temàtiques (en el cas de Malgrat, d’acord amb la proposta de 

participació política exposada a l’eix 1, equivalen a les comissions del Consell de Poble, o a les 

que actuïn en la plataforma associativa, si el Consell de Poble encara no és una realitat).

- Existència de vies de comunicació moltes i diferents per a que la informació arribi a les 

persones i aquestes s’impliquin en el procés: per a iniciar el procés s’hauria de convocar a la  

ciutadania  mitjançant  una  carta  per  persona  emplaçant-la  a  la  celebració  de  l’assemblea,  

octavetes en bars, comerços (...) a més dels mitjans convencionals: xarxes socials, ràdio, diaris,  

etc.

Òbviament, fins que no es donin aquestes condicions prèvies no es pot instaurar un procés de 

pressupostos participatius amb garanties d’èxit. El que sí es pot fer en primer lloc, i la CUP-

Malgrat proposa, és sotmetre a referèndum vinculant l’elecció i execució d’obres de gran 

despesa pública.

 

Les fases del pressupost participatiu són cinc:

1.  Assemblees  de  barri  que  aniran  de  març  a  desembre  (immediatament  abans  de  

l’aprovació del pressupost en l’acte del Ple). Aquest Cicle de Pressupostos Participatius consta  

del següent contingut:
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- El govern presenta el pressupost, els diners que es preveuen que entrin.

- Els veïns estableixen quines són les obres /serveis que es necessiten amb més 

urgència amb un sistema de puntuació. Si són obres molt concretes ex: voreres, 

pavimentació, ... dir on.

- L’assemblea escull 1 delegat de cada 10 persones.

- Els delegats tenen com a missió recollir les demandes dels veïns i fiscalitzar les obres.

2. Elaboració de la proposta pressupostària per part de l’òrgan executiu en funció dels resultats 

de les assemblees.

3. Discussió i votació de la proposta pressupostària en Assemblees:

- Més de 2 tècnics encarregats d’explicar i fer entendre els conceptes i el contingut dels 

pressupostos a la ciutadania. (Instància Administrativa)

- Ciutadania. (Instància Popular)

4. Execució del pressupost

5. Control del pressupostos

Tan l’execució com el control serà fet pel Consell del pressupost participatiu que es reunirà dues 

vegades  al  mes,  cada  quinzena.  Aquest  Consell  està  format  per  tots  els  delegats  de  les  

assemblees (equivalents a regidors de barri, en la proposta de l’eix 1), més 2 persones de cada  

assemblea de barri, més 2 tècnics de l’ajuntament  més 2 polítics de l’ajuntament.

4. Volem un model econòmic amic de la terra, l’aire, l’aigua i la dignitat

Els sectors econòmics amb presència generalitzada al municipi són el turisme, el comerç, la  

indústria i la pagesia. En moments de crisi econòmica (i no només econòmica), alguns d’aquests  

sectors es veuen amenaçats: la dependència de l’ocupació que propicien les multinacionals i la  

por  a  que  deslocalitzin  la  seva  producció  de  Malgrat;  les  dificultats  per  obrir  nous  negocis,  

donades les elevades exigències a nivell fiscal i la davallada del consum en relació a uns pocs  

anys enrere;  l’estancament del model turístic, per tradició depenent del turisme “low cost”, i la  

manca d’optimització i de relleu generacional del tradicional sector econòmic natural del nostre  

territori, alhora que part de la nostra identitat cultural: la pagesia.

4.1 Cap a un turisme sostenible i diversificat

Volem un nou model turístic per Malgrat. Volem un turisme sostenible, divers i transversal, o sigui  

un nou turisme de qualitat. Un turisme que respecti l’entorn, un turisme esportiu, cultural, amant 
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de la natura, familiar,  un turisme que impliqui  a  tot  un poble  i  del  que tots  i  totes els  i  les  

malgratenques puguin sentir-se orgullosos.

Proposem és un model transversal, que juga amb la cultura i l’esport, amb la gastronomia i el  

submarinisme, amb el pla de Grau i la Pilona, amb l’educació i la pagesia, amb tot el poble, amb 

tots els seus habitants i tots els seus recursos.

Hem de diversificar el nostre model turístic i no estancar-nos en el model familiar, com es va fer  

en el seu moment amb el turisme de sol i platja, per a que quan arribem al límit, o aquest turisme  

falli, tinguem una altre tipus de turisme, per tant hem d’eixamplar mires cap al futur model turístic  

de Malgrat. Nosaltres proposem un model nou, divers i tranversal, on el turisme de sol i platja es 

millora amb cultura i  esport  i  on tothom pot  aprofitar-se d’aquest model  no només el  sector  

serveis.

En relació a la seva sostenibilitat social i ecològica, volem un turisme que respecti l’entorn, que 

sàpiga que la seva estada a la nostra vila deixa una petjada. Per a que respecti aquest entorn i el  

valori cal donar-li visibilitat. Al mateix temps hem d’entendre el negoci que aquest sector genera  

a Malgrat i  la gran quantitat de ciutadans i  ciutadanes implicats.  Les propostes concretes en  

aquesta àrea i sentit, són:

1. Crear rutes i circuits (peu/bici) de patrimoni natural i patrimoni històric.

2. Tenir instal·lacions turístiques (hotels, càmpings, pensions, pisos turístics,  restaurants i  

bars)  amb  certificats  d’eficiència  energètica  que  augmentin  el  prestigi  de  les  seves  

instal·lacions. 

3. Mantenir netes les aigües, platges, boscos, rieres i rieranys de Malgrat.

4. Millorar la desembocadura de la Tordera i potenciar la preservació d’aquest espai natural.  

Pel que fa als càmpings situats a la conca el Tordera, amb independència de la orientació  

turística que vulguin tenir  els diferents propietaris, cal adequar l’espai i l’ús a la legalitat:  

arranjar i habilitar el camí d’accés als càmpings i respectar servituds de pas al delta i als  

horts dels pagesos del Pla de Grau.

5. Potenciar el consum dels productes de km0 dins de la restauració, i fer que sigui un valor 

afegit alhora d’escollir un lloc per menjar o hostatjar-se. El turisme és el millor exportador  

dels nostres productes.

6. Regenerar el Passeig Marítim i el Passeig de Mar transformant-los en espais on poder  

gaudir de l’oci, la cultura i l’esport. La proposta de la CUP-Malgrat en aquest sentit es pot  

veure a l’apartat d’urbanisme (veure IV.3). 
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7. Ajudar a millorar la qualitat laboral dels treballadors en el sector dels serveis, mitjançant la  

política de concessions, autoritzacions i la intermediació en les denúncies per incompliments 

contractuals.   

8. Potenciar el reciclatge dels treballadors del sector serveis i aconseguir plans de formació  

en restauració i hostaleria. 

9. Crear una borsa de treball jove on els estudiants de Malgrat puguin fer pràctiques o trobar 

una feina d’estiu, d’acord amb la proposta feta en l’apartat V.2.2.

10. Tornar a donar valor als recursos naturals i socials, que en el fons son el principal reclam  

turístics del que disposem: sol, mar, platja i bona gent.

Tot i  que tradicionalment sol, mar,  platja i bona gent han estat el  reclam turístic de Malgrat,  

optem per canviar aquest model, optant per la seva diversificació i estacionalitat. Per a fer això,  

cal aprofitar els recursos amb els que comptem com a vila i  obrir-los a un nou mercat.  Les  

propostes concretes s’agrupen en diferents sectors turístics:

1. Turisme familiar.  Hem de mantenir aquesta qualificació, consolidar-la i ampliar-la amb 

altres qualificacions de caràcter internacional i nacional. Totes les millores que pot comportar  

l’afluència d’un nou turisme (esportiu i  cultural)  també millorarà i  diversificarà l’oferta turística  

familiar. 

2. Turisme cultural.  Malgrat té un patrimoni històric i artístic que cal revaloritzar i saber 

introduir en els circuïts de difusió i promoció, si volem que sigui un reclam pel públic cultural.  

Algunes mesures destinades a la promoció del patrimoni històric-artístic són: (a) senyalització i 

descripció històrico-arquitectònica en diversos idiomes a tots els edificis i  espais d’interès del  

nostre poble;  (b) inclusió de Malgrat en els catàlegs de rutes històriques comarcals i d’altres  

itineraris  històrics  autonòmics,  per  exemple  a  la  ruta  dels  espais  de  memòria  creada  pel  

Memorial Democràtic o internacionals (en aquests dos últims Malgrat hi podria estar inclòs per  

l’enfonsament davant la nostra platja del “Ciutat de Barcelona” un vaixell on viatjaven brigadistes 

internacionals);  (c) organització  i  promoció  de  rutes  que  expliquin  la  història  i  el  patrimoni  

adreçades al turisme internacional i nacional;  (d) potenciació del cicle “Matinals d’Història” i de 

les festes i activitats que ja es realitzen a Malgrat per donar a conèixer la història local  (per  

exemple la Festa dels Empestats) perquè esdevinguin un punt de referència que doni a conèixer  

el poble i pugui atreure visitants. Totes aquestes mesures són perfectament possibles i viables, i  

més considerant el bagatge d’experts amb què compta el nostre municipi: al nostre poble, a més 
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d’investigadors locals, tenim la sort de comptar amb catedràtics en història de l’art dels que cal  

aprofitar  els  coneixements  i  les  aportacions.  Alguns  d’aquests  historiadors  ja  fa  anys  que 

treballen i es reuneixen, només cal donar-los un espai i escoltar les propostes que tenen. 

Continuant amb el turisme cultural, fer un Festival, Fira o Mostra a nivell internacional requereix  

d’un esforç econòmic i de personal que no pot cobrir un Ajuntament només amb l’ajuda dels  

hotelers. Cal una implicació més profunda i més àmplia per part de tots els gents interessats.

Malgrat pot ser reclam de turistes culturals d’un dia o unes hores amb bones programacions  

artístiques de música, teatre, dansa, literatura, cine, belles arts... Malgrat també pot oferir fires 

arrelades al poble, com la fira de Sant Nicolau. O fires, jornades, festes al voltant de la nostra  

gastronomia amb el Fessol del Ganxet, l’escarola i els productes de l’horta i la mar. Les Rutes de 

Patrimoni son un al·licient més per aquests turistes que no busquen sol i platja com a reclam,  

sinó que busquen conèixer més del lloc on son, i alhora també és un reclam per els turistes que  

no saben què fer si no hi ha sol i platja.

3.  Turisme esportiu no aquàtic.  Tenim instal·lacions esportives que poden generar un 

reclam i alhora uns ingressos amb competicions i campionats per a un turisme esportiu a nivell  

internacional  o  nacional,  hem  d’intentar  acollir  aquests  esdeveniments  tipus  Komm-mitz  o 

campionats de basquet,  handbol, voley-platja, futbol, futbol-platja, tots els esports que tinguin 

relació amb la platja. Alhora hem d’optar a acollir sortides de curses esportives tipus ciclisme,  

motos, cotxes... També hem de potenciar nous esports que tenen un gran arrelament a la nostra  

vila com son els esports de muntanya, com l’escalada i les rutes d’orientació. 

4. Turisme  nàutic. Malgrat té un gran potencial com a destinació de turisme nàutic.  

Tenim la  sort  de  ser  una  de  les  poblacions  marítimes  amb millors  condicions  per  practicar  

esports nàutics com el kite-surf, el wind-surf, el pàdel surf i la vela esportiva. Aquests son esports  

respectuosos amb el medi ambient i normalment son practicats per gent que respecta i valora el  

seu entorn.  Potenciarem aquests esports millorant instal·lacions i balises permanents, treballant  

colze a colze amb les entitats  involucrades i  l’oficina de turisme per tal  de fer  campionats i  

promocionar  aquests  esports  entre  els  nostres  visitants  i  també  entre  els  vilatans  acostant  

aquests esports a les escoles.

5. Turisme de submarinisme. Millorant les condicions estructurals de la Pilona i fent una 

bona guia submarina del  Ciutat de Barcelona i  del fons marí de Malgrat (pedres de l’espigó, 

sortida del col·lector, desembocadura de la Tordera, bancs de sorra) podem potenciar un turisme  

de submarinisme que tingui base de sortida des d’alguna de les platges del poble, com podria  

ser la de l’Astillero.
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6. Turisme de platja. La platja de Malgrat està considerada com una de les platges més 

llargues del Maresme. Tenim diferents platges dins del municipi, i en funció d’elles s’estructuren 

les propostes: 

-  La Platja de la Conca: hem de recuperar l’entorn de la Tordera i potenciar el turisme  

rural i de natura en comptes del turisme estacional que hi ha en molts càmpings, si no  

volem perdre un dels entorns més singulars de Malgrat i que dona tota la vida a les  

platges i camps. Per fer front aquest repte s’han de millorar les infraestructures urbanes  

d’accés a aquest  espai  a més de fer  una reestructuració dins del  POUM ( el  famós 

passeig de la Pomareda) i un bon pla de serveis (dutxes, vigilància, socorrisme, punt  

d’informació turística....)

- La Platja de les Dunes. aquesta és la platja amb l’entorn més sensible i poc coneguda, 

per una part ja interessa que això sigui així i per altra banda necessita millorar la seva  

protecció perquè tot i l’avanç de la vegetació, molta gent no respecta les passarel·les i 

cordes de protecció, per això proposem que es faci un espai dissuasiu a punta i punta 

d’aquesta platja, amb serveis públics (pícnic, dutxes i vigilància, pipi-cans....) eliminar els  

espais d’aparcament al centre d’aquesta platja i fer aparcaments dissuasius a banda i  

banda de la platja a més  complicar els accessos a aquesta platja des de les fàbriques,  

elevar les passarel·les i penalitzar amb fortes sancions la presència de persones i/o de 

gossos sense lligar en els espais protegits. D’aquesta manera potenciem el turisme de  

natura i el respecte per l’entorn.

-  Malgrat  Centre:  l’extrem Nord  d’aquesta  platja  seria  el  punt  neuràlgic  dels  esports 

nàutics, en aquest extrem hem de generar les infraestructures que es requereixin per tal  

de potenciar el turisme nàutic. El Centre i Sud d’aquesta platja és on hi va més gent de  

Malgrat i la població se sent més pròpia. Tenim un passeig de mar on podria haver-hi un 

espai per fer-hi un mercat d’artesans, oferir servei de biblio-platja o espai de jocs infantils  

dins la sorra i/o inflables dins l’aigua. A la plaça Xesco Boix  podem construir un petit  

escenari i fer-hi més actuacions de cara a l’estiu-primavera-tardor . 

-  Desembocadura de la riera. Aquest és un dels punts més foscos de la nostra platja.  

Hem de renaturalitzar aquest espai, hem d’eliminar els fangs que es sedimenten i que 

son els que provoquen les olors, també acabar amb les escombraries i aigües residuals  

que avoca al mar, hem d’aconseguir que deixi de ser una claveguera per ser una riera.  

Urbanísticament hem d’aconseguir que aquest espai natural convisqui amb el turisme,  

per tant es un bon lloc per fer-hi  una oficina d’informació turística  en condicions als  
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voltants de la Plç. de l’Ancora, on ja hi és ara, on iniciïn o finalitzen moltes de les rutes de  

patrimoni natural i cultural.

-  Platja de l’Astillero. Aquesta és la platja on s’acumula més turisme. En aquesta platja 

també trobem la majoria d’espais d’oci i turisme que estan situats a primera línia, i també  

apartaments i cases. Hem de millorar l’accessibilitat a aquests espais i facilitar l’accés a  

la platja i l’aprofitament econòmic d’aquest recurs (futura remodelació de l’Avda. Dels  

Pins) En aquesta platja també es pot situar un altre punt de sortida per esports nàutics i  

base de submarinisme.  També s’ha de potenciar  els  espais  d’esports  de platja  i  fer  

campionats  de  volei  i  futbol  platja  que  tinguin  un  cert  relleu,  com  campionats  de  

Catalunya o Barcelona o Maresme.

Tenim platges  molt  variades  que  ofereixen  diferents  recursos  turístics  que  podem aprofitar, 

sense oblidar que les platges son espais naturals canviants i que depenen de la mar, els rius i les 

rieres.

En definitiva, proposem diversificar el model turístic mitjançant una marca esportiva nàutica i  

d’aventura; rutes patrimonials i naturals; foment del turisme cultural a  través de programacions  

artístiques i fires i jornades arrelades al territori. 

A banda de totes aquestes accions de caràcter material, n’hi ha una transversal: la promoció de  

l’oferta turística municipal. Actualment l’empresa encarregada d’això és Malgrat Turisme, SL. La 

CUP-Magrat vol auditar la gestió d’aquesta i valorar-ne la seva eficàcia i operància. Donada la  

rellevància  del  turisme en l’economia malgratenca,  ens plategem municipalitzar,  si  escau,  el  

servei que ofereix.

4.2 Cap a un comerç possible, visible i pròxim

Per a revertir la situació del comerç a la nostra vila, nosaltres volem un comerç visible al ciutadà,  

un  comerç  de  proximitat,  un  comerç  on  l’Ajuntament  faciliti  les  activitats  de  negoci  dels  

emprenedors i la gent que obre cada dia la seu negoci.

Per tenir una visió general correlativa a la formulació de propostes d’acció, podem dividir els tipus  

de comerç en grans i petites superfícies i en eixos comercials: Passeig Marítim, Malgrat Centre,  

Avinguda Mediterrània. 

Actualment a Malgrat hi ha cinc superfícies comercials mitjanes o grans, tipus hipermercat, dues  

és troben a les afores i les altres tres dins del nucli urbà.  
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Nosaltres estudiarem les propostes de noves superfícies mitjanes o grans, també a la llum del  

respecte que tinguin cap als drets dels treballadors, però sens dubte afavorirem el comerç de  

proximitat,  de  km0 i  diversificat.  No  apostem per  grans  superfícies  comercials  ni  per  grans  

centres comercials, creiem que hem de dotar de bons serveis als tres eixos comercials del poble  

per transformar-los en nous centres comercials al aire lliure, concepte més arrelat a la nostra 

idiosincràsia social, cultural i econòmica. Com dur a terme aquesta transformació?

A) Passeig  marítim -  carrer  Sant  Esteve –  Riera.  Aquest  eix  comercial  destaca  per  la  seva 

estacionalitat i per ser un comerç poc diversificat. Si aconseguim diversificar el turisme familiar i  

de sol i platja i si aconseguim allargar la temporada turística podrem augmentar l’estacionalitat  

d’aquests comerços. 

Per  altra  banda  en  aquest  eix  es  concreta  el  100% de  botigues  de  souvenirs  i  productes  

relacionats  exclusivament  amb  el  turisme,  donant  la  sensació  de  ser  una  extensió  de  les  

Rambles de Barcelona. Crec que devem apostar per diversificar  el  comerç en aquesta zona 

propiciant l’establiment de nous tipus de botiga o bar/restaurant. 

La reforma urbanística d’aquest eix comercial pot ajudar a l’establiment de nous comerços, però  

sens dubte cal  omplir  aquest  espai  amb serveis:  oficina de turisme,  inici  de rutes patrimoni,  

espais on poder actuar i tocar, tenir un mercat d’artesans, un espai per pintors i caricaturistes,  

lavabos públics,  espais  d’oci  infantil...  Tots  aquests  serveis  que un Ajuntament  a de crear  i  

gestionar poden ajudar a millorar el  comerç en aquest eix comercial  i  de retruc ser un altre  

reclam turístic.  

També cal ser conscients que en aquesta zona hi conviuen diferents negocis d’oci nocturn, per  

sort estan a punta i punta de l’eix comercial principal, que és el passeig. També trobem blocs  

d’apartaments i pisos, em de ser molt curosos amb la convivència entre l’oci nocturn i el descans  

dels veïns i turistes.

La Riera i el Carrer Sant Esteve formen part d’aquest eix comercial juntament amb la plaça de  

l’Àncora que seria com la porta d’entrada a l’inici del casc urbà i següent eix comercial (Malgrat  

Centre).   Tots dos carrers han de convidar a creuar aquest límit  al  turista,  per a tal  de que  

accedeixi al següent eix comercial.

B)  Malgrat centre. Aquest eix comercial es troba dins del nucli urbà concentrant la majoria del  

petit comerç, els bancs, oficines i franquícies o petits hipermercats. El comerç d’aquesta zona no  

és de caire estacional,  però si  funciona per temporades sobretot Nadal  i  estiu.  La promoció  
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d’aquest comerç passa per diferents accions:  (a) revisar les taxes que paguen els comerciants 

en concepte d’escombraries, ocupació de via pública, establiment de rètols, etc; ; (b) incrementar 

l’afluència de públic mitjançant la promoció turística (no només estacional) i de visitants (d’un o  

dos dies, per exemple) en els termes que ja s’han exposat;  (c) crear un mercat setmanal a la 

plaça de l’església o a les peixateries velles, de temàtica diferent als mercats actuals del nostre  

municipi (brocanters, segona mà, orgànic, temàtics, etc);  (d)  reactivar el mercat municipal, avui 

infraexplotat; (e)  fer dels carrers espais de vida i cultura; (f) valorar la conveniència que el Tricu-

tricu torni a tenir parada a la plaça de l'Església i  (g) replantejar l’arquitectura urbana i arbrat dels 

carrers per tal d’afavorir la visibilitat dels aparadors. 

C) Avinguda Mediterrània. És l’eix comercial que actualment millor funciona i és un referent de 

com el  sector  econòmic  s’implanta  en  un  barri.  Per  aquest  motiu,  la  única  intervenció  que  

plantegem d’entrada és engegar consultes populars per a decidir sobre l’establiment d’un mercat  

al  carrer  setmanal  (preferentment  amb  parades  de  productes  que  no  venguin  les  botigues  

d’aquesta zona comercial, per no perjudicar el comerç estable).

Al marge de l’anàlisi per zones comercials, volem afegir propostes en dues línies concretes:

1. Incentivar el treballador autònom i la petita i mitjana empresa : revisió de les taxes que 

graven  l’activitat  empresarial  (ocupació  de  via  pública,  residus,  etc)  amb  l’objectiu  

d’individualitzar-les  al  volum  de  negoci;  habilitar  oficines  públiques  per  a  autònoms  que  

necessiten  despatx  puntual,  viver  d’empreses  i  espai  de  treball  col·laboratiu  (coworking)  

municipal per a treballadors free-lance.

2.  Incentivar la creació i contractació de cooperatives ètiques locals.  Incentius fiscals i 

prioritzar aquestes cooperatives en la concessió de serveis públics no mínims.

4.3 Cap a una alternativa industrial

D’una banda, a Malgrat la indústria és la tercera font d’ocupació d’autònoms i la segona font  

d’ocupació de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social. A l’any 2014, dels  

3958  treballadors  afiliats  a  algun  règim  de  la  Seguretat  Social  amb  ocupació  en  el  nostre  

municipi, 818 treballen en el sector industrial.  

D’altra banda, la nostra vila té dos focus industrials importants:  Can Patalina i  les fàbriques  

químiques ubicades al Camí de la Pomareda. 
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Les propostes en matèria industrial  que formulem tenen en comte aquestes dades i aquesta  

distribució i, alhora, reconeixen que vivim en societats post-industrials, motiu pel qual apostem 

per una indústria a l’alçada dels temps: en creixement però amb valor afegit.  Creiem  que la 

riquesa econòmica no pot produir-se a costa de l’espoli i abús del que és de tothom i del que  

tothom necessita per a viure: terra, aigua, aire i dignitat.

Des de la CUP-Malgrat, proposem:

-  Millorar la comunicació entre l’Ajuntament i les indústries ubicades al polígon de Can  

Patalina i fomentar l’ocupació industrial de les naus desocupades/inactives.

-  Fomentar  i  impulsar la  transparència  sobre l’impacte mediambiental  de la  indústria 

malgratenca i de les indústries que s’ubiquen al curs del Tordera.

- Incentivar l’establiment d’indústries mediambientals d’energies renovables, en expansió 

econòmica i amb valor afegit.

    

4.4 Cap a una pagesia recolzada

A Malgrat tenim la segona horta més gran de Catalunya i 53 persones l’any 2014 afiliades a la  

Seguretat Social en aquest sector, 3 de les quals són autònoms. D’altra banda, la pagesia és un  

sector econòmic però també un tret distintiu de la nostra identitat cultural. Per aquests motius, la  

política de la CUP-Malgrat és la de respectar i recolzar la pagesia mitjançant aquestes propostes 

concretes:

- Respectar l’autonomia dels pagesos.

- Recolzar la cooperativa agrícola.

- Ajudar al relleu generacional mitjançant acostant el sector als joves: per aquest motiu  

es vol oferir una formació (reglada o mitjançant escola-taller) en agronomia. 

- Promocionar el producte de km 0 i local (mercat, restauració, etc)

- Tendir a la declaració d’horta lliure de transgènics.

- Intentar instaurar un Viver I+D en cooperació amb universitats, i un Institut 

d’Investigació i tecnologia agroalimentàries (IRTA), amb la finalitat de ser un punt de referència 

en la investigació i desenvolupament agrònom.
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VALOREM EL QUE SOM:

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT INDIVIDUAL I SOCIAL

1. Principis programàtics

Aspirem  a  un  model  educatiu  de  caràcter  públic  que  tingui  com  a  funcions  l’apoderament  

personal i la cohesió i integració socials.

Aspirem a un model  en què l’esport  formi  part  de la vida personal,  comunitària,  educativa i  

econòmica.

Aspirem a un model cultural on la societat civil sigui el protagonista principal de la vida cultural,  

on la planificació de la política cultural sigui democràtica i el patrimoni comú sigui socialitzat.  

Apostem per un model cultural integrador, que aposti per la creativitat i la qualitat i que prengui  

com a referent la vida cultural pròpia.

2. Volem una cultura viva i dinàmica

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora,  

solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà  

de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. La cultura ens ha de permetre  

reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament com a vilatans i vilatanes. La 

cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.

En aquest sentit, l’objectiu de la política cultural municipal és el de fer de la cultura un element  

clau  en  la  revitalització  de  la  nostra  vila  a  través  de  la  implicació  de  tota  la  ciutadania.  

L’ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida cultural,  

sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre les quals el teixit  associatiu,  

l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir un projecte cultural enriquidor i  

alliberador per al conjunt de la població.

La política s’ha de posar al  servei  d’un projecte  d’enriquiment  cultural  col·lectiu;  per això, la  

política cultural ha de partir del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, ha de  

vetllar per la pluralitat cultural de la societat i per promoure una producció cultural i artística de  

qualitat, i ha d’establir mecanismes de socialització del patrimoni comú.

La planificació democràtica de la política cultural hauria de permetre definir consensuadament i  

amb la corresponsabilització de l’administració i la societat civil, el conjunt d’elements necessaris  

per promoure correctament la cultura.
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Des de CUP Malgrat apostem decididament per impulsar a Malgrat un model cultural integrador,  

que aposti per la creativitat i la qualitat, que prengui per referencialitat la vida cultural pròpia.  

Considerem que la cultura és un bé col·lectiu, del qual hem de gaudir-ne tots i totes, que juga un  

paper ben rellevant en la nostra societat. Cal impulsar, doncs, un model cultural constructiu, que 

s’allunyi dels models  mercantilistes i d’una sola direcció.

Concretarem les nostres propostes en sis línies programàtiques:

1. La cultura és  nostra.

2. Els espais públics són de tots: portem la cultura al carrer! 

3. Generar cultura i producció cultural al i des del municipi 

4. El teixit associatiu en forma: enfortim, potenciem i dinamitzem! 

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

6. Fem memòria (històrica).

2.1 La cultura és nostra 

Davant la proliferació de models culturals elitistes, desarrelats i consumistes, i entenent que la 

cultura constitueix una part essencial de la vida social del nostre municipis, la tasca de la CUP 

serà la d’impulsar processos de producció cultural, potenciant les entitats locals, i programar una  

oferta cultural popular i participativa.

Volem una cultura arrelada al territori, amb història i compromís on tothom hi tingui cabuda, on  

ningú es senti exclòs pel seu origen, perquè entenem que la cultura forma part del nostre origen,  

per això no volem una cultura unificadora i castrant, volem una cultura plural i alliberadora. A  

aquest efecte, volem promoure:

- un model de Festa Major participatiu i sostenible econòmicament i culturalment , on tots 

els agents culturals i socials hi trobin el seu lloc.

 -  Un model  cultural  on les  associacions i  entitats  culturals siguin capaces d’establir 

xarxes  de  comunicació  que  els  portin  a  executar  projectes  comuns i  amb el  conjunt  de  la  

societat.

Concretant aquestes dues voluntats, des de CUP Malgrat, proposem:

- Donar suport a les festes tradicionals i populars: la Revetlla de Sant Joan i Sant Pere, la  

Castanyada,  l’11 de setembre, Cap d’any,  la festa  dels  Tres Tombs o Sant  Antoni,  

Carnestoltes, Sant Jordi, l’Aplec de la Sardana, festes de Barris i Carrers, la Festa Major 

de Sant Roc i Sant Nicolau
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- Expandir i acostar la Festa Major a tota la ciutadania, perquè tothom se la senti seva.

- Garantir formació individualitzada i per petits grups en el sistema educatiu públic: música 

,  creació  plàstica  ,  creació  digital,  creació  videogràfica i  sonora,  espectacle  en  viu  i  

expressió  corporal,  radio  i  ten les  possibilitats  d'aprenentatge des de les edats  més 

primerenques. 

- Potenciar  premis i  concursos literaris,  de belles arts,  teatre,  música i  dansa sobretot  

entre la població infantil i juvenil. 

- Crear Beques artístiques per a infants i joves en situació d’exclusió i que puguin formar-

se artísticament. 

- Gestió  dels  serveis  públics  culturals  d'acord  amb  programes  i  projectes  culturals  

focalitzats en la participació ciutadana, implicant el teixit productiu cultural i garantint que 

les seves propostes seran escoltades i valorades amb objectivitat.

- Implicar la societat civil  en la defensa de la cultura i  sobretot de la cultura popular i  

tradicional catalana.

- Oferir cultura de qualitat  amb programacions artístiques professionals.

- Impulsar una política de festivals arrelats al territori: en primer lloc, replantejar el festival  

de  Bandes  i  reconduir-lo  cap  a  un  Festival  més  vinculat   a  la  població  de  Malgrat  

(cercaviles, batucades, txarangues, gòspel, festival de cantautors,...) i, també, explotar el  

Parc Francesc Macià amb festivals de teatre, de contacontes, etc.

- Reconeixem el caràcter d’agent cultural a la Biblioteca i millorar l’eficiència energètica de 

l’edifici.  Creiem que la  Biblioteca és un dels  principals  agents  culturals  de Malgrat  i  

l’edifici  cultural  més utilitzat.  Buscarem un espai  proper però separat  per millorar  els  

serveis que ja ofereix la Biblioteca i d’altres serveis que actualment no pot oferir com 

sales per a fer treballs en grup, o una biblioteca per nadons (que podria ubicar-se en un  

futur espai familiar). 

- Millorar les condicions tècniques i d’espai del Centre Cultural. 

2.2 Els espais públics són de tots: portem la cultura al carrer (i a tot arreu)

Cal posar fre a la creixent tendència que estableix un ús privatiu (i, en ocasions, privatitzant) dels  

espais públics. Des de la CUP creiem que no és la gent la que s’ha d’apropar a la cultura, sinó la  

cultura a la gent. Així, s’ha de reconquerir l’espai públic, el carrer i els equipaments, per part de la  

ciutadania.
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- Promoure més activitats culturals a les places i  al  carrer, amb l’objectiu d’enfortir  les  

relacions i la cohesió socials, a més d’acostar i facilitar-ne la participació als malgratencs  

i malgratenques.

- Dotar de punts pel poble on es pugui fer música i  espectacles al carrer sempre que  

compleixin uns requisits tècnics o de qualitat. 

- Acostar alguna de les activitats que ofereix la Biblioteca a altres punts del poble durant  

els mesos que fa més bon temps. Com a exemples es podria oferir “l’hora del conte” o  

baguls amb contes a les places, iniciar la biblio-platja, portar els llibres a places, piscina  

popular, etc.   

- Entenem que la cultura és un sector sensible econòmicament, per tant volem revisar les  

taxes que s’apliquen per l’ús cultural d’espais públics.

- Cedir partes públiques per a l’expressió artística plàstica.

2.3 El municipi com a agent cultural

Generar cultura i producció cultural al i des del municipi, que garanteixi l’accés a les festes de 

tota la població, per això cal:

- Vincular les Fires d’hivern, primavera, estiu i tardor a temàtiques concretes:

a. la fira de tardor, a la gastronomia amb el fesol del ganxet, engrescant als locals  

de restauració a introduir plats amb aquest producte.

b. La fira d’estiu, a la diversitat, recuperant el sopar a Can Campassol, el mercat  

d’intercanvi, organitzant conferències sobre comerç just i energies renovables.

c. La fira d’hivern, a la tradició, en clara connexió amb la festivitat de Sant Nicolau i  

connexió gastronòmica amb l’escarola.

d. La fira de primavera, a la creació, portant l’art i l’artesania al carrer.

- Potenciar  l’enramat  popular  i  sostenible  de  carrers  a  l’inici  de  cadascuna  de  les 

estacions, amb especial participació de la infància i la vellesa.

- Decidir  popular  i  participativament  el  contingut  de  la  festa  major,  mitjançant  una 

assemblea oberta prèvia (sis mesos abans de la festa major), de la que n’ha de sorgir 

una comissió que s’encarregui de la seva organització.

- Potenciar turísticament l’expressió de la cultura popular: sardanes a les diferents places  

del poble, correfocs, balls de bastons, etc.

2.4 El teixit associatiu en forma 
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La consolidació d’un teixit  associatiu viu,  conformat per entitats  dinàmiques,  democràtiques i  

independents, ha de ser una prioritat des del punt de vista de la participació ciutadana. Es per  

això que apostem per dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions per tal que  

puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius.

- Crear una plataforma d’entitats i col·lectius, tal com es va indicar en el primer eix. Amb  

això es pretén generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats fomentant el treball  

en xarxa i les relacions de solidaritat entre les diverses associacions.

- Equilibrar la relació i activitats entre associació i ajuntament, de manera que l’entitat no  

sigui emprada com a professional barat. 

- Pel que fa a les subvencions, la política de la CUP-Malgrat passa per Reglamentar la  

concessió de subvencions, partint de la base que allò subvencionable és el projecte de  

l’entitat.  Amb  això  es  vol,  d’una  banda,  atorgar  transparència  a  la  realitat  de  les  

subvencions  (evitar  desigualtats,  amiguismes,  recels  entre  veïns,  abusos  a  algunes 

entitats i intrusisme professional) i, d’altra, afavorir la continuïtat i autonomia (una entitat  

o associació amb un projecte comú té més possibilitats de consolidació i de futur). El  

reglament  serà  elaborat  participativament*.  La  subvenció  és,  doncs,  un  complement 

econòmic  al  projecte  de  l’entitat,  però  l’objectiu  final  sempre  és  que  les  entitats  i  

associacions es puguin autogestionar.  Quan una entitat  arriba a l’autogestió amb un 

projecte consolidat, dóna l’oportunitat a l’ajuntament d’ajudar a d’altres a néixer. 

- Prioritzar  les  associacions  i  els  col·lectius  locals  en  l’agenda  cultural  dels  espais 

destinats a allotjar les activitats culturals.

- Obrir mitjans de comunicació local a les entitats per facilitar la difusió d’activitats i la seva  

tasca en general.

- Fomentar la contractació, mitjançant convenis puntuals si cal, d’entitats locals, en lloc de  

la contractació d’empreses privades, en els casos que la demanda cultural que pretén 

cobrir-se pugui ser prestada per els dos tipus de grups.

- Fomentar la relació i cooperació amb altres poblacions per a realitzar activitats culturals.

2.5 Adeqüem i garantim les necessitats d’infraestructures i espais culturals 

Els equipaments culturals han de ser espais que resolguin necessitats, sobretot en el camp de la  

creació artística, per això:

* El procediment per a la creació popular d’un Reglament consta de quatre fases:  (1) convocatòria,  (2) 
remissió i publicitat de les propostes, (3) deliberació i aprovació en assemblea, (4) aprovació formal en el 
Ple. 
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- Millorar  les  infraestructures  culturals  dotant-les  de  les  eines  tècniques  i  humanes 

necessàries per realitzar les activitats per les que han estat creades (Centre Cultural,  

Biblioteca, Centre Cívic, Immaculada, Arxiu, etc. 

- Potenciar  l’activitat  cultural  en  espais  destinats  a  altres  finalitats  més  enllà  dels 

equipaments culturals; espais permanents o efímers que s’adaptin per l’acolliment d’una 

activitat cultural o artística

- El pla d’equipaments culturals ha de racionalitizar els espais i si  cal buscar-ne nous,  

prioritzant els dèficits principals i de més urgència, a l’hora de fer-ne el desplegament.

- S’han  de  crear  solucions  transitòries per  establir  i  concretar  opcions  alternatives  als 

equipaments previstos a llarg termini.

2.6. Fem memòria (històrica)

- Prendre  consciència  de  l’herència  de  les  nostres  tradicions  culturals  i  impulsar  la 

recuperació dels elements culturals perduts.

- Revaloritzar  el  patrimoni  cultural  i  Natural  de  Malgrat:  Plafons,  rutes,  unitats 

pedagògiques,...  per poder-lo enfocar al turisme i la promoció econòmica, comercial i  

educativa. Revisar el catàleg del patrimoni local i oferir ajuda tècnica per mantenir-lo.

- Recuperar  la  memòria  històrica  a  través  dels  “Matinals  d’història”  i  d’altres activitats  

similars (jornades)

- Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els infants en  

siguin un element clau, que se’n sentin protagonistes.

- Possible creació d’un Museu o Centre d’Interpretació Local.

- Incloure  Malgrat  a  les  rutes  de  memòria  creades  per  la  Generalitat  i  organismes  

internacionals.

3. Volem una educació universal i humana

Aspirem  a  un  model  educatiu  de  caràcter  públic  que  tingui  com  a  funcions  l’apoderament  

personal i la cohesió i integració socials. 

Aquest  principi  bàsic  i  indisponible  es  concreta  en  les  següents  línies  programàtiques  i  

propostes.

3.1 L’educació: un espai de ciutadania 
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Entenem l’educació com una eina de transformació social indispensable per fomentar l’esperit  

crític i l’apoderament de la ciutadania. L’educació no és només una preparació per arribar al món 

laboral, sinó el mitjà que permet el desenvolupament de totes les nostres capacitats intel·lectuals  

i artístiques, així com la formació en valors i en educació emocional. Apostem per l’escola pública 

i innovadora des de l’escola bressol fins a la universitat i per potenciar al màxim totes aquelles 

activitats  que  permetin als infants i als adults formar-se per a ser persones lliures i conscients.

A  l’hora  de  dissenyar  les  polítiques  educatives  municipals  cal  tenir  present  les  diferents  

necessitats que existeixen en relació amb les diferents tipologies de població. Així, a banda de  

l’educació formal, cal prestar especial atenció a l’educació no formal, perquè és un dels elements  

fonamentals per a la cohesió social.

La  gestió  de  la  convivència  no  pot  dependre  exclusivament  dels  poders  públics,  no  podem 

permetre que s’institucionalitzi. És una responsabilitat que recau en el conjunt de la ciutadania i  

que es pot transferir paral·lelament cap a l’estat –a través de l’educació, els serveis socials, la  

regulació del mercat de treball o l’ordenament jurídic– i cap a altres estructures cíviques i socials 

generalment més properes, igualment necessàries i igualment implicades en el progrés social –  

associacions,  moviments  socials,  grups  de  solidaritat,  ONG,  l’economia  social,  sindicats  o 

publicacions, per esmentar-ne algunes.

La  capacitat  socialitzadora  de  les  entitats  de  lleure  i  la  constant  dinàmica  de  construcció  i  

expressió d’identitats col·lectives a través de diversos elements identificatius conformen un espai  

social de relació i participació social que és obligatori tenir en compte.

Entenem l’educació integral com una xarxa d’agents educatius, que és un repte social de primer 

ordre en el treball de la ciutadania en espais amb immigració. Compartir les experiències i la  

informació amb altres agents ens ajudarà a generar un coneixement més ampli al voltant de la  

resolució  dels  reptes  que  vivim.  El  rol  dels  agents  educatius  en  l’assoliment  de  la  plena  

ciutadania per aquells que encara no són partícips plenament de la nostra societat és cabdal.

Els reptes de l’educació per als propers anys són, d’una banda, la necessària  concepció de  

l’educació com un espai  de ciutadania on tots  hi  tinguem espai  i  on els  factors com són la 

diversitat,  la  democràcia  o  la  cohesió  social  en  siguin  nous  pilars.  D’altra  banda,  hi  ha  la  

necessitat de reforçar el lligam inequívoc entre educació i apoderament, entenent apoderament 

com la  capacitat  de cadascú d’autodeterminar-se,  lliure  de dogmes o prejudicis  i,  alhora,  la  

necessària capacitat de trobar una feina digna. L’objectiu és, doncs, no reproduir allò que no  

volem de la nostra societat.
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Entenem el procés educatiu no com el d’un educador que dirigeix un grup, sinó com el d’una  

persona que és capaç d’establir  un diàleg amb cadascun dels infants i  joves, que és capaç  

d’entendre què li demanen, què necessiten o què els pot aportar, que al mateix temps és capaç  

de dissenyar estratègies que donin resposta a aquestes demandes. Sense comunicació i diàleg  

aquesta acció no és possible. Aquesta comunicació i aquest diàleg són a l’arrel de l’educació en 

la diversitat.

Entenem l’educació com la xarxa d’agents públics i privats, associatius, formals, informals, que 

de  manera  conjunta  transformen  l’entorn  local  i  global.  En  aquest  sentit,  és  necessari  que 

s’implementin plans que fomentin la col·laboració entre ells.

Només un sistema escrupolosament democràtic i  transparent pot garantir  la cohesió social a  

partir de la incorporació efectiva de tots els seus individus a l’exercici de la ciutadania. Un dels 

fonaments de la cohesió social és precisament la implicació de tots els membres en la seva  

gestió: tots i cada un d’ells tenen una fracció de responsabilitat cap a la comunitat.

L’educació ha de ser entesa, cada cop més, com un element en el qual s’han d’implicar totes les 

instàncies. Cal la col·laboració de tots els agents socials que treballen en el dia a dia amb els  

infants  i  els  joves.  La  corresponsabilització  de  tots  els  centres  educatius,  entitats  de  lleure,  

associacions, serveis i administracions davant dels escenaris educatius és de vital importància 

per iniciar un treball comunitari i començar a considerar l’educació com un eix transversal en les 

actuacions dels professionals, educadors i voluntaris, si de veritat volem arribar a plantejar uns  

objectius comuns.

L’elevada  quantitat  de  competències  assumides  per  l’escola,  calaix  de  sastre  de  tots  els  

malestars socials, i la multiplicitat de situacions a què ha de fer front, juntament amb la visió de  

l’infant i el jove com la conseqüència més palpable dels nous models familiars i de socialització,  

ha de facilitar l’inici d’una gestió comuna de tots els recursos i de totes les competències del seu  

entorn. El funcionament, però, ha de ser coordinat, flexible i participatiu.

3.2 Cap a una educació integradora i cohesionadora

L’educació no només pertany a l’àmbit educatiu, sinó que forma part de tota la societat, és per  

això que des de la CUP es parla de poble educador. Entenem que aquest projecte és llarg i des  

de  la  CUP  pensem  que  s’ha  de  treballar  en  l’àmbit  de  l’ajuntament  per  tal  de  garantir  la  

continuïtat sigui quin sigui l’equip de govern de la ciutat, ja que va més enllà dels quatre anys de  

legislatura.
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A) Pla Educatiu d’Entorn

Totes  aquestes  polítiques  educatives  s’han  d’integrar  dins  del  Pla  Educatiu  d’Entorn  (en  

endavant, PEE), que s’elaborarà amb la participació dels diferents agents socials del poble i de 

diferents disciplines professionals. Aquest Pla ha de: 

- Proposar canvis que vagin més enllà de connectar sinergies i cohesionar la població,  

és a dir, ser veritablement transformador.

- S’ha  de  situar  en  el  marc  de  les  polítiques  proactives  que  possibiliten  canvis 

estructurals, és a dir, ha de proposar activitats a partir d’objectius, no a la inversa.

- S’ha de situar en el marc de la democràcia participativa en què la presa de decisions  

sigui de tendència horitzontal.

- Ha de  buscar  les  carències  en  què  calgui  una  intervenció  assistencial  i  ha  de 

garantir la igualtat d’oportunitats.

- Ha  de  fer  una  previsió  de  les  possibles  situacions  de  conflicte  que  es  puguin  

desencadenar.

El PEE ha d’incloure les següents propostes genèriques:

- Elaborar un mapa educatiu de Malgrat de Mar.

- Integrar diferents experiències socioeducatives del poble.

- Atribuir tasques i funcions envers la comunitat als serveis municipals (escoles, CAP,  

poliesportius...).

- Delimitar  els  àmbits  més  adequats  i  propers  per  treballar  conjuntament  (esport,  

lleure, cultura, inserció laboral...).

- Tendir cap al model de compactació de serveis –incorporar actuacions de diverses 

àrees municipals i emparar-se en un òrgan integrador que supervisi les actuacions 

realitzades en el marc d’aquest projecte– tot facilitant una comprensió de les àrees  

municipals.

- Compartir les responsabilitats institucionals des de més d’una àrea.

- Anar tendint progressivament al treball transversal i als projectes integradors des de 

projectes més concrets i amplis.

- Elaborar un llistat de criteris pedagògics.

- Assegurar que, en la seva elaboració, hi participen diferents professionals.

43



Programa de Transformació Municipal
Malgrat de Mar - Maig 2015

El PEE pot incloure, a més,  aquestes propostes concretes,  algunes d’elles (com l’escola de  

pares i mares, casals d’estiu o escoles bressol) en clara connexió amb serveis socials:

- Rutes escolars

- Assemblees infantils i juvenils

- Escola de pares i mares

- Activitats relacionades amb el coneixement del poble

- Activitats per conèixer les diferents cultures del poble

- Casals d’estiu municipals

- Escoles bressol municipals

Així, des de la CUP Malgrat, proposem:

- Convertir la Taula Ciutadana per l’Educació en una eina important de participació,  

debat i presa de decisions, fent efectiva la participació de tots els sectors implicats:  

escola,  família,  associacions  i  entitats  de  lleure  i  esportives  i  representants  

municipals. I que les decisions que es prenguin siguin vinculants.

- Recuperar les activitats de suport a les escoles, com  per exemple el “cinema a 

l’aula”.

- Promocionar a les escoles el coneixement del poble, el seu medi natural, cultural,  

social i històric

- Prioritzar el treball conjunt dels centres educatius amb entitats esportives i culturals i  

del  lleure,  que  puguin  acollir  els  infants  i  joves  que  ho  necessitin  i  fer  un  bon  

seguiment i control de la implementació del Pla d’Entorn.

- Establir una normativa i un procés per poder obrir els patis de les escoles i instituts  

per a que els nostres infants i joves puguin disposar d’espai públic d’oci esportiu. 

- Estudiar l’adequació de més aules d’estudi i ampliar el número d’hores d’obertura de 

les ja existents.

- Estudiar la possibilitat de posar en marxa un programa d’horts urbans a les escoles, 

eina educativa transversal i multidisciplinària.

- Recuperar Esport Unit

B) Apostem per l’Escola Pública

Una escola és la representació de la societat i, per tant, per tenir una escola equilibrada hi ha 

d’haver una diversitat similar a la que es dóna al poble. És per això que les nostres polítiques 
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educatives les encaminem en aquest  sentit:  en buscar  l’equilibri  social.  Partim de l’educació 

pública i de qualitat, i per garantir aquesta qualitat entenem que, en el projecte educatiu, hem  

d’implicar-hi totes les escoles del poble ja que si no l’equilibri educatiu no es dóna i la balança es  

desequilibra. 

Com a propostes bàsiques i generals, la CUP-Malgrat: 

- Creu que l’educació és de tots i per a tothom, per aquest motiu s’oposa al tancament de 

més línies públiques al nostre poble.

-  Considera absolutament  necessari  que l’educació tingui  una dotació  pressupostària 

significativa i d’acord amb la importància que estem explicant que té. En definitiva: cal invertir-hi  

més recursos.

- Aposta per canviar dinàmiques educatives, cap a una educació lliure, viva i activa.

A partir, d’aquestes premisses, estructurem l’educació a les vil·les:

1. L’Escola Bressol.  Apostem per una xarxa d’escoles bressol públiques que cobreixin 

les necessitats del poble. Apostem per una pedagogia activa en la qual els nens i les nenes 

aprenguin de la vivència del dia a dia, una escola bressol que experimenti i que faci conèixer als  

infants el seu entorn.

Així,  el  que  primer  proposem és  la  revisió  de  la  concessió de l’Escola  Bressol  actual,  i  la 

tendència a adequar-la a la política de gestió de serveis públics de la CUP-Malgrat (veure apartat  

II.2).

També,  ens  comprometem  a  desenvolupar  un  estudi  sobre  la  necessitat  de  noves  places  

públiques i municipals d’escola bressol i de l’ampliació d’horaris, a partir d’una assemblea oberta.

2.  Cohesió  i  equilibri  a  les  escoles  i  instituts.  Creiem  en  l’escola  pública,  per  tant, 

donarem prioritats a enfortir aquest sistema, alhora, però, per tal de garantir l’equilibri social, les  

escoles privades i  les privades sostingudes amb fons públics – concertades– han d’entrar  a  

formar part del sistema educatiu municipal, seguint les polítiques que marca l’ajuntament.

Les nostres propostes concretes són:

- Elaborar un pla d’obres de reformes estructurals i realitzar les obres pertinents a les  

escoles públiques de Malgrat.

- Recolzar l’escola pública proporcionant una sèrie de serveis i col·laboracions.

- Lluitar per l’ampliació de places d’Educació Secundària Pública.
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- Apostar per la millora de les instal·lacions de l’edifici actual i construcció d’un nou  

institut.

- Ajudes a les escoles. Es tramitaran ajudes a les escoles que tinguin aules d’acollida  

per tal de poder atendre els/les alumnes que durant el curs es van incorporant a les  

escoles.

- Demanar al  Departament  d’Ensenyament  que els cicles formatius s’adaptin a les 

necessitats reals del sector empresarial del poble.

- Potenciar la relació entre les empreses i l’INS per gestionar correctament les estades  

de pràctiques dels alumnes en les empreses.

- Implementar un Programa Municipal de Transició Escola-Treball.

- Cal  garantir  que totes les persones amb diferents necessitats  educatives puguin 

rebre l'atenció a centres públics o municipals d'educació específica i per això s’ha de 

dotar Malgrat de recursos educatius externs (PFIs, ESCOLA TALLER,...)

- Implicació i treball transversal amb l’integrador laboral.

C) Entorn educatiu

Perquè l’educació va més enllà de la pròpia escola, creiem que hem d’apostar per facilitar als  

infants i joves del nostre poble un entorn segur i educatiu on puguin exercir les seves llibertats.

Les nostres propostes concretes són:

- Transport escolar: El transport escolar estarà lligat al transport públic, és a dir que totes 

les escoles tindran autobús per tal que els seus alumnes es desplacin.

- Camins escolars,  per descongestionar el poble en hora punta i potenciar l'educació vial,  

la salut i el medi ambient.

- Ús social dels centres escolars. Les instal·lacions escolars han d’estar obertes fora de 

l’hora escolar, per tal de donar un servei a la ciutat. Proposem que:

▪ S’obrin els patis de les escoles a la ciutat.

▪ Es facin tot tipus de cursos i activitats: informàtica, teatre...

- Projecte intercanvi de temps:  cadascú té unes capacitats que d’altres poden aprofitar. 

Crearem una xarxa d’intercanvi d’habilitats i capacitats on tots els participants en surtin  

beneficiats.  Aquesta  xarxa  d’intercanvi  de  temps  pot  ser  molt  útil  en  la  gestió  de 

l’anomenat temps d’espera escolar.

D) Gestió de la oferta educativa
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Des de la CUP pensem que l’ajuntament ha de gestionar tota l’oferta educativa del poble (escola  

de música, escola d’adults, escoles d’idiomes, PFI, etc.) fent-la arribar a tota la població. També,  

s’han de facilitar  les activitats  formatives a totes les edats,  potenciant  i  millorant la formació  

permanent a través de l’Escola d’Adults i/o de cursos i activitats puntuals.

Des de la Taula  Ciutadana per l’Educació vetllarem perquè totes les entitats,  associacions i  

d’altres  agents  educatius  no  formals  tinguin  presència  i  siguin  escoltades  en  el  relatiu  a 

l’educació de la nostra vila.

4.  Volem  esport  per  a  tothom:  l’esport  com a  part  de  la  vida  personal,  comunitària,  

educativa i econòmica

La CUP aposta per fomentar i promoure la pràctica de l’esport, posant especial èmfasi en nens i  

adolescents en benefici  del seu desenvolupament físic i mental, i  preveu estructurar aquesta  

oferta d’acord amb les necessitats de les famílies, entitats i associacions.

1. Impulsar l’esport base federat i no federat

2. Incentivar les associacions esportives perquè continuïn difonent i motivant la pràctica  

de l’esport

3. Recuperar l’ús dels espais públics per fomentar el joc al carrer

4. Millorar els equipaments i la seva gestió

5. Aprofitar l’esport com a reclam turístic de qualitat.

1. Esport Base. Millorar la relació entre les entitats esportives i les escoles, amb la finalitat de 

que l’alumnat pugui practicar activitats de lleure a les instal·lacions municipals i a la inversa.  

Aquest projecte requerirà la implicació de les escoles, les entitats esportives i els pares i mares  

dels alumnes en col·laboració amb el Consistori, el qual en facilitarà la organització i el suport  

material i formatiu necessari. 

També considerem imprescindible  recuperar  les  lligues  esportives  escolars  no  federades,  la  

dinàmica de tornejos i curses, així com l’Esport Unit, com a eina d’integració i cohesió social.

2. Associacions esportives.

-  Ajudar les entitats esportives agilitzant i simplificant els tràmits burocràtics, facilitar-ne  

l’assessorament per part dels tècnics municipals, i col·laborant estretament   en la organització 

d’esdeveniments.  No  repercutir  en  les  associacions  i  clubs  esportius  tota  la  responsabilitat  

d’organitzar esdeveniments. Com a Ajuntament, organitzar-ne de nous demanant la col·laboració  
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d’aquestes entitats. Per exemple, torneig de vòlei platja, campionat de futbol platja, campionat  

d’skateboarding i campionat de kite-surf i/o surf entre d’altres.

-  Pel  que  fa  a  les  subvencions,  revisar-ne  els  criteris  d’acord  amb  la  política  de  

subvencions de la CUP-Malgrat (veure apartat III.2.4).

3. Esport al carrer.

- Recuperar l’esport al carrer, emprant espais públics per a exhibicions i/o entrenaments  

a fi de donar més difusió a la pràctica de l’esport.

- Adequar places i parcs mitjançant porteries, cistelles de bàsquet, zones de patinatge,  

etc., 

- Treure el màxim profit a la zona de la platja mitjançant la instal.lació d’estructures de  

cordes, gimnàs al carrer, etc, per al gaudi de tots els ciutadans independentment de l’època de  

l’any.

- Patis escolars oberts

4. Millora d’equipaments i la seva gestió.

- Millora d’instal·lacions per tal que les entitats i associacions hi puguin rendibilitzar els  

seus entrenaments, organitzar actes, reunions i guardar el seu material.

- Potenciació dels esports marítims amb diferents actuacions: 

 Separació i senyalització de la zona de surf i de la zona de kite-surf i permetre  

la realització d’aquests esports durant tot l’any. 

 Habilitar un canal de sortida exclusiu pels surfistes que sigui prou ample per 

maniobrar i que la zona reservada al kite-surf també tingui prous metres per 

poder enlairar-se sense perill de xoc amb altres esports o amb banyistes. 

 Promoure  una  escola  de  vela  bé  facilitant  la  concessió  de  l’espai  per  a 

organitzar-la o bé creant-la des de l’Ajuntament.

 Subvencionar part del cost o buscar esponsors per poder ofertar una optativa 

relacionada amb esports  de  vela  a  l’institut  perquè  les  noves generacions 

coneguin els esports de vela. 

-  Adequació de places cobertes i  obertes on es pugui  dur a terme entrenaments de 

basquet, patinatge, futbol sala entre d’altres. Oberta perquè fora dels horaris d’entrenament per a  

les entitats tothom la pugui utilitzar. 
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- Dotar d’una senyalització lluminosa mòbil a l’av. Costa Brava per tal que la circulació en  

bicicleta sigui més segura.

- Habilitat un carril-bici professional en el circuit periurbà de la nostra vila.

- Adequar els horaris d’obertura dels equipaments esportius, en funció de les propostes 

de les entitats que en fan ús a fi de treure’n el màxim profit. 

5. Reclam turístic

- Treballar per obtenir la certificació de turisme esportiu DTE.

-  Crear  una  xarxa  de  camins  per  a  la  practica  de l’esport.  Córrer,  btt,  trailrunning i  

senderisme familiar.

-  Promocionar l’espai  de platja i  els esports de vela facilitant forfaits de temporada i  

serveis a la platja que permetin practicar-los, ja que en l’actualitat s’està deixant perdre  

turisme alemany i  holandès interessat en aquestes pràctiques, que marxen a d’altres 

viles perquè a la nostra li manquen infrastructures i activitats organitzades.
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SALVAGUARDEM EL MEDI:

 DEFENSEM LA NATURA PER PROTEGIR LA VIDA

1. Principi programàtic i línies d’actuació: Quin poble volem?

Un poble és el seu territori, el seu mobiliari, la seva distribució… però també i sobretot, la seva  

gent, la seva cultura, les seves relacions i el seu ànim. Ambdues vessants del que és un poble  

no haurien d’estar renyides, però cal prendre un posicionament polític sobre quin model de poble  

volem. Un poble és com una persona: que pot ser bonica per dins i per fora, o només per dins, o  

només per fora. 

El model general vigent en les últimes dècades ha estat bàsicament un model de transformació  

territorial dirigit al creixement de l’àrea urbana i de la població. En el cas del nostre municipi, el  

creixement de la població no ha anat acompanyat de la necessària cohesió social: així, tenim  

nuclis de població aïllats pel que fa a serveis públics i a comerç de primera necessitat, nuclis de 

població que s’acosten al concepte de “ciutat-dormitori”, nuclis de població que acumulen gran 

part de la immigració d’origen africà, etc. Davant aquesta realitat, de la CUP-Malgrat entenem  

que la definició i gestió del medi ha de considerar i afavorir la integració i cohesió socials .

Per altra banda, des de la CUP-Malgrat apostem per un model de poble que protegeixi els valors  

de la natura i de la vida de tots els éssers que hi viuen, per damunt del creixement econòmic i  

enriquiment d’uns quants. Ens hem plantejat com ens volem moure, com ens volem veure, de qui 

volem dependre energèticament, què volem fer amb els residus que generem i com ens volem 

cuidar.  I  la  tendència  de  les  respostes  és  sempre  el  mateix:  la  protecció  de  la  vida  i  la  

sostenibilitat.

2. Com ens volem moure? Cap a una mobilitat saludable 

Com anem a la feina, a l’escola, a comprar, als llocs d’oci i a passejar? En cotxe, caminant, a  

peu, en bicicleta, en transport  públic? Doncs depèn: de les preferències de cadascú, de les 

possibilitats tant individuals com territorials, de les distàncies,… La CUP aposta per una política  

de sostenibilitat saludable i sostenible, que es sintetitza en el postulat: menys fums, més cames i  

més transport públic.
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A Malgrat,  generalitzadament,  la  gent  es queixa dels  sentits  de la circulació,  de les voreres  

estretes,  de  la  manca d’aparcaments  per  a  bicicletes  i  de  la  dificultat  d’arribar  a  les  zones  

d’aparcament del centre (el que de vegades en provoca el seu desaprofitament, com és el cas de 

l’aparcament de “Can Riarola”). També hi ha queixes més particulars, com la dels veïns dels  

carrers Passada i Girona (que reben, sobre tot els darrers, un grandíssim fluxe motoritzat, amb el  

conseqüent problema del soroll i el fum al que estan sotmesos durant tot el dia i gran part de la  

nit), o les de veïns que viuen en carrers on hi ha escoles (que pateixen els embussos, invasió de  

guals permanents, etc a les hores d’entrada i sortida de l’escola).  Per al primer grup de queixes  

es poden plantejar propostes de mínims, com la de canviar el sentit de mig carrer del Joaquim 

Ruyra per a què es pugui accedir al pàrquing de can Riarola des del carrer Girona i no haver de  

donar la volta fins al carrer Industria, o millorar la senyalització d’on estan ubicats i com es pot  

accedir  als  aparcaments  existents.  Per  al  segon grup de queixes,  sens dubte  no es poden 

desatendre i s’ha d’iniciar un procés de diàleg i resolució amb els veïns que estan patint els  

pitjors efectes d’un model de mobilitat no respectuós amb el benestar de les persones. A més, 

considerem necessari revisar l’actual pla de mobilitat posant atenció en com aquest ha afectat a  

les persones.

L’aposta de la CUP en matèria de mobilitat és un model que equilibri les possibilitats d’accés  

amb la reducció de l’impacte negatiu provocat pel transport. Concretament, són objectius de la  

política de mobilitat de la CUP-Malgrat:

1. Afavorir la integritat física de les persones.

2. Afavorir la integració social dels vilatans  

La mobilitat és una matèria amb gran transversalitat amb els models urbà i energètic, tot i que té 

també  qüestions  connexes  amb  educació,  sanitat  i  d’altres.  No  obstant,  en  aquest  apartat  

destaquem les següents propostes, idònies per a assolir els citats objectius.

2.1 Afavorim la integritat física de les persones 

Aquest objectiu es tradueix en no comprometre la salut de les persones.  Això es pot aconseguir  

amb diferents grups de propostes:
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1. Propostes destinades a reduir la contaminació ambiental (fum i soroll) provocada per l’ús de 

medis motoritzats  que utilitzen carburants.  La idea bàsica és reduir  progressivament  l’ús del  

cotxe i la motocicleta com a mitjà de transport urbà. L’ideal defensat per la CUP és excloure del  

municipi aquest tràfic (a excepció dels permisos justificats que es puguin establir, per raó de  

negoci, alt grau de discapacitat, etc). Òbviament, aquesta és una decisió que ha de prendre la  

totalitat de la població i que en cap cas és viable fins que s’assoleixin determinades condicions 

relatives a l’accés i circulació urbanes i a la integració administrativa i econòmica de tots els  

barris. Per a assolir aquestes condicions, caldrà:

a)  Reordenació  administrativa  del  territori  (distribució  de  serveis  públics,  oficines 

administratives,  llocs  d’oci,  casals,  …)  de  manera  que  potenciï  les  distàncies  curtes  i  la  

transversalitat.

b) Promoció econòmica a tots els indrets del municipi, a fi que l’accés bàsic a l’aliment,  

productes de neteja, etc no estigui condicionada a l’ús de transport.

c) Habilitar grans zones d’aparcament gratuït i sense limitació horària a la perifèria del  

municipi. Alhora, en aquests aparcaments hi hagi serveis de transport públic d’accés al municipi  

(microbusos i bicicletes).

d) Apostar per una xarxa de transport públic que cobreixi tot el municipi, tant motoritzat i  

col·lectiu  (microbusos o  furgonetes col·lectives,  amb sistemes de motorització  elèctrica  o  de 

qualsevol altre mitjà respectuós amb el medi ambient), com individual i no motoritzat (fomentar  

l’ús de la bicicleta). El transport públic col·lectiu ens aporta un seguit d'avantatges genèrics tals  

com: equitat, integració, economia i ecologia. Volem destacar que finançar el transport públic no 

vol dir pujar el preu de les tarifes i taxes que paguen els i les usuàries sinó tot el contrari. És,  

justament,  l’aplicació  d’uns  preus  justos  i  dignes (si  pogués ser  gratuïts)  que seria  la  millor  

política de promoció d’un transport públic de qualitat que es convertiria, així, en referent de la  

població  alhora  de  mobilitzar-se.  Per  tant,  preus  justos  i  una  bona  xarxa  de  transports 

(autobusos, carrils bici...) responen, una altra vegada, a aconseguir un bon finançament per al  

transport  públic.  Això,  evidentment,  implica  buscar  recursos  i  és  per  aquí  per  on  hem  de  

començar. Els diners hi són, l’únic que hem de fer és traspassar-los del món privat en benefici  

d’allò públic.

Un cop assolides les condicions que facin viable un poble sense trànsit motoritzat no autoritzat,  

ens podem plantejar decidir sobre aquesta qüestió.

2. Propostes destinades a millorar la seguretat en els desplaçaments. Caldria, en aquest sentit:
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a) Ampliar i millorar les voreres.

b) Adaptar la via pública a l’ús de cadires de rodes i cotxets.

c) Millorar la pintura dels passos de vianants amb material que no rellisqui quan plogui.

d) Fer camins escolars, correctament senyalitzats.

e) Adequar la disposició del mobiliari urbà (faroles, postes de la llum, papereres, ...) de 

manera que no representi un obstacle a la circulació dels vianants i, a més, aprofitar el mobiliari  

urbà que s’hagi d’instaurar de nou per a senyalitzar zones d’especial risc o “punts negres”.

f) Realitzar programes d’educació i sensibilització vial.

2.2 Afavorim la integració social dels vilatans

Anar a peu i parar-se a xerrar. Compartir seient en un transport col·lectiu. Conèixer a algú mentre  

prens una bicicleta pública. Totes aquests possibilitats de socialització no es produeixen quan  

anem en cotxe. En un “possible entorn sense cotxes”, els nens poden pintar l’asfalt amb guixos,  

jugar a córrer (cal que les bicicletes vagin pels seus carrils), a fet i amagar, els enamorats poden  

fer-se petons sense molestar el pas (perquè hi haurà molt de pas)... La ocupació de l’espai públic  

per les persones i no per les màquines aporta sens cap mena de dubte integració social.

Per si fos poc, tenir un “poble sense cotxes” ens obliga a distribuir els serveis, descentralitzar  

l’activitat administrativa, i adoptar polítiques públiques o projectes socials d’acompanyament de 

gent gran, d’educació viària, de cotxes compartits. 

Entenem que  aquest  objectiu  ha  de  considerar  que  “certs  cotxes”  han  d’entrar  al  municipi  

(repartidors de matèria pesada, cotxes fúnebres, ambulàncies, etc), però aquestes situacions no 

són suficients, al nostre entendre, per excloure l’objectiu d’un poble sense cotxes: per a aquests  

supòsits, s’ha de fer un pla d’accés i circulació especial.

3. Com ens volem veure? Cap a un model urbà amable

La planificació territorial ens serveix per ordenar el territori i, sobretot, per definir quin tipus de  

poble  volem ser:  dinàmic,  amable,  dormitori,  gris,  etc.  Aquesta  definició  marcarà  el  vincle  i  

interacció que estableixin els vilatans i vilatanes amb el poble i el seu entorn. La CUP aposta per:

- Un  model de poble compacte, mediterrani i divers,  on cada una de les seves parts 

presenti un grau de complexitat barrejant amb l'activitat residencial, els equipaments, el comerç,  

les infraestructures, els serveis i els espais verds.

-  Un  model  d’interacció  amb  el  territori  prudent  i  sostenible,  amb  un  ritme  de 

transformació més assumible en termes ambientals, més amable en termes socials i culturals  
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amb un ritme de creixement lent però sòlid i integrador. Quan es proposin creixements urbans 

tindrem en compte la petjada ecològica que suposa la utilització dels recursos hídrics i energètics 

necessaris i, per tant, aplicarem sempre el principi de precaució en la gestió i ús del territori. No  

volem un creixement desmesurat i nociu del poble, ja que comporta una política paral·lela de 

desarrelament, de descohesió i d’aculturalització.

- Un model en què l’urbanisme s’adapti a les necessitats de la ciutadania i no a l’inrevés , 

cercant  estils  de  vida  pacífics,  amables,  respectuosos amb el  patrimoni  de  les  generacions  

futures i amb la memòria dels presents i passats.

-  Un  model  on  les  infraestructures  mínimes  estiguin  cobertes,  així  com  millorar-les 

qualitativament (ampliació de voreres, canviadors per a nadons, equipaments adaptats, lavabos  

públics etc.);  així  com eliminar els punts de risc de l’espai  públic (barreres arquitectòniques,  

obres mal senyalitzades, etc.)

- Un model d’urbanisme transparent i ètic. L’urbanisme l’àmbit des del qual han proliferat 

les pràctiques de corrupció, especulació i agressions contra el territori. Degut al seu alt contingut  

tècnic,  és  un  àmbit  de  difícil  control  que,  fàcilment,  pot  restar  a  mans  de  l'interès  de 

constructores, contractistes i tècnics, tant pel que fa a la construcció privada, l'obra pública o el  

subministrament de projectes o plans. Aquestes pràctiques estan estretament relacionades amb 

el  finançament  local  i  dels  partits  governants.  Per  això,  apostem  per  la  transparència  i  la  

participació de tota la comunitat en les polítiques urbanístiques. 

En aquest marc general, formulem les següents propostes per al nostre municipi:

1. Diagnosi de la ordenació urbana per a determinar l’estat de la sostenibilitat, patrimoni,  

sòl, mobilitat i serveis.

2. Posar  atenció  en  focus  urbans amb aïllament  físic  i  de  serveis (Can Viadé,  Can 

Palomeres per damunt de la carretera Nacional) i en focus urbans potencialment susceptibles de  

“mobbing immobiliari” (Zona al voltant del Parc del Castell i, sobretot, Pisos Sant Nicolau).

3. Lluitar contra l’especulació i gestionar l’abandonament immobiliari : investigar i resoldre 

promocions immobiliàries abandonades; política fiscal desincentivadora de pisos buits propietat  

d’entitats  financeres  i  grans  patrimonis;  política  pública  d’ocupació  immobiliària  (masoveries  

urbanes, negociacions per a l’ús d’immobles amb finalitats socials, etc). 

4.  Lluitar contra els desnonaments per execució hipotecària,  mitjançant la intervenció 

dels serveis socials i  mediació entre les entitats bancàries i  els afectats  per tal  d’aconseguir  

lloguer social.
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5. Preservació del patrimoni immobiliari històric: oferir ajuda tècnica per a la preservació 

d’edificis: impulsar recerca arqueològica, recuperar espais públics abandonats com per exemple  

el Molí de la Sal.

6. Preservació del patrimoni natural: Declaració d’arbres monumentals (catalogar com a 

monument tot arbre major de cent anys, cuidar-lo i protegir-lo); recuperació de la fauna i fora  

autòctones; tenir cura de l’equivalència de la generació d’oxigen en la tala i reposició d’arbres i  

crear Reserves Naturals Municipals en llocs com Santa Rita, el Turó de l’Home o les Mines de 

Can Palomeres, amb centres d’interpretació on s’escaigui.

7.  Remodelació de l’eix marítim de Malgrat sobre la base d’un pla d’usos. Al ser gran 

infraestructura,  afectar  transversalment  a  moltes  polítiques  públiques  i  estar  directament  

relacionada amb la identitat del municipi, ha de ser resultat d’un procés de participació ciutadana.

8. Habilitar camins d’accés als  càmpings situats entre el mar i  el  pla de grau (servei 

mínim) i exigir que es respectin les servituds de pas al delta i al pla de grau.

9. Revisió del projecte de la Riera i exigència de responsabilitats, si escau.

10. Parc del Castell: Obrir i conservar la torre i promocionar el camí d’olors.

11. Animals domèstics: afavorir la salubritat de l’espai públic respecte a les defecacions 

dels animals i habilitar espais naturals per al lleure dels animals domèstics.

4. De qui volem dependre? Cap a l’autosuficiència energètica

El consum energètic que fem té una incidència directe en el medi natural, doncs és d’ell que  

s’obté. En aquesta matèria hi ha molt a fer i els objectius a llarg termini que perseguim són la  

independència vers grans oligopolis energètics i la sostenibilitat del consum. Per a assolir-los cal  

treballar en quatre línies estratègiques:

1. Reducció de la demanda energètica 

2.Diversificació de les fonts: ús d’energies renovables

3. Consum d’energia amb producció, distribució i gestió distributiva, enlloc de 

centralitzada.

4. Estalvi i eficiència energètica

5. Pedagogia i  conscienciació en drets i deures energètics. 

Per al nostre municipi, formulem les següents propostes inicials:
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1. Desconnexió de l’oligopoli d’Endesa per a connectar-nos a cooperatives energètiques 

sostenibles.

2. Creació de cooperatives energètiques municipals per tendir a la autosuficiència i per  

generar riquesa econòmica pública. La legislació vigent de l’estat espanyol permet que qualsevol  

persona o entitat pugui esdevenir generadora d’energia a partir de fonts d’energia renovables. A  

més, permet que l’energia generada es pugui aportar a la xarxa i obliga l’empresa distribuïdora  

de la zona a comprar l’energia produïda  un preu primat que fixa el govern de l’estat. 

3. Oposar-nos públicament als impostos que gravin l’ús particular (domèstic o de petita  

empresa) d’energies renovables.

4. Avaluar la conveniència de convertir-nos en municipi Smart-city.

5. Mesures de foment de l’autosuficiència: autosostenibilitat del parc mòbil del Malgrat;  

permetre i potenciar que cada barri tingui horts urbans; buscar l’autosuficiència energètica dels  

edificis municipals; concursos populars d’investigació i autosuficiència energètica domèstica.

6. Avaluar la conveniència i viabilitat de fer una benzinera elèctrica.

7. Avaluar la conveniència i viabilitat de fer una Xarxa Custòdia del Territori.

5. Què volem fer amb els nostres residus? Cap a la responsabilitat i la sostenibilitat.

El ciutadà ha de ser responsable dels residus que genera i per això busquem un  sistema de  

gestió de residus econòmic i respectuós amb el medi ambient . Les escombraries que generem 

ens molesten molt però nosaltres decidim la quantitat i la qualitat de la generació de casa nostre.  

Actualment a Malgrat de Mar s’estan abandonant molts residus, pot ser per deixadesa, per falta  

d’informació o per falta de responsabilitat. Hem de ser sostenibles i no creure en el reciclatge per  

obligació sinó per responsabilitat amb la natura i amb el medi en el que vivim. 

Avancem en aquest punt que el propòsit de la CUP-Malgrat en matèria de recollida i gestió de  

residus és educar durant els propers quatre anys (temps que resta de la concessió que impedeix  

la municipalització del servei) per a assolir uns bons hàbits i arribar a un sistema de recollida  

porta a porta que permeti aplicar la taxa per generació.

 

5.1 Quin sistema de recollida tenim i quin sistema de recollida volem?
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Als grans productors se’ls fa la recollida de l’orgànica (FORM) i de vidre (amb contenidor propi) i  

de P/C tres dies per setmana deixant el residu a la vorera. La taxa que paguen aquests grans 

productors va en funció de l’activitat i no del residu que generen.

Als ciutadans se’ls fa la recollida de residus municipals amb el sistema de contenidors soterrats i  

contenidors  de  superfície.  Ells  aporten  els  residus  a  aquestes  àrees  de  recollida  selectiva.  

Aquestes àrees moltes vegades es converteixen en petits abocadors de residus sense cap mena  

de responsabilitat cívica. Els residus que s’hi avoquen son anònims i moltes vegades provoquen  

un perill per la ciutadania (vidres, fustes amb claus, olis de cuina, runes,...). També contem amb 

un sistema de recollida de trastos vells, un dia per setmana i prèvia trucada. Aquest sistema, que  

no tothom coneix, provoca l’abandonament de voluminosos a la via pública.

El nostre poble va començar amb la recollida de FORM l’any 2014, hem estat dels últims en fer-

ho i ho hem fet obligats per l’Agència de Residus de Catalunya. Mai hem anat per davant en la  

preservació del medi ambient ni en la gestió de residus municipals. La nostra aposta és per la  

recollida porta a porta. No obstant, ja que estem subjectes a quatre anys més de recollida de  

residus amb l’empresa ALUM, volem aprofitar aquests quatre anys per educar la ciutadania en el  

reciclatge, el consum responsable i la taxa per generació.  El nostre objectiu serà implantar un  

sistema de recollida de residus porta a porta. Aquest sistema s’implanta per vàries raons:

1. Qualitat en la recollida de residus.

2. No contaminar el subsòl.

3. Economitzar la recollida i el transport (no es necessiten camions grua).

4. No molestar el veïnatge.

5. Evitar l’abandonament de deixalles a les àrees de recollida selectiva.

6. Abaixar la taxa d’escombraries amb el no manteniment dels contenidors soterrats i  

amb una major qualitat dels residus recollits. 

(En l’annex 4 es pot veure un quadre comparatiu dels avantatges i inconvenients dels diferents  

sistemes de recollida de residus municipals segons l’ARC).

Els pobles que ja fa anys tenen un sistema de recollida porta a porta han pogut abaixar la taxa  

d’escombraries i reduir el rebuig, tant és així que hi ha referències que només porten un 7% dels  
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residus totals a incinerar, la qual cosa provoca un retorn del cànon al municipi. Aquest retorn es  

pot invertir en reducció de taxa, en espais verds, o en més inversió per l’educació ambiental.

5.2 Algunes propostes concretes

Sempre amb la finalitat esmentada d’incrementar la responsabilitat i la sostenibilitat tant en la  

generació com l’ús dels residus, la CUP-Malgrat presenta les següents propostes d’acció:

1. Recollida d’oli de cuina usat. Es proposa fer-ho un dia a la setmana. Aquesta proposta 

és molt important ja que és dels residus que més contaminen el nostre subsòl i molta gent se’n  

desfà llençantlo per l’aigüera. 

2.  Foment de la reutilització. Es proposen mercats de reutilització per tal de podernos 

desfer dels trastos que ja no volem però que altres hi poden estar interessats. Aquests mercats  

poden ser de venda o d’intercanvi. Una altra opció és la venta de garatge periòdica. Una tercera  

mesura és realitzar tallers de reparació i reutilització i que la deixalleria tingui espais organitzats  

d’emmagatzematge per la reutilització.

3. Campanyes informatives contundent. Fer campanyes d’educació ambiental per tal de 

conscienciar  al  ciutadà que no tot  s’hi  val  pagant  una taxa d’escombraries,  no paguem per  

desfernos dels residus sinó perquè ens els gestionin. El reciclatge ben fet és una responsabilitat i  

no  una  voluntat.  Les  campanys  han  de  ser,  per  una  banda,  pràctiques  (on  deixar  els  

medicaments,  les radiografies,  les bombetes,  etc)  i  contundents (és a dir,  capaces de crear  

veritable consciència ambiental).

4.  Taxa  per  generació.  Premiar  al  ciutadà  que  genera  i  separa  residus  de  manera 

responsable i penalitzar aquell que es desfà d’ells de manera irresponsable. Es repartirà una 

targeta en la qual quedarà enregistrada la seva aportació a la deixalleria, per l’oli de cuina i per  

les deixalles especials que s’aportin de manera responsable.

5.  Deixalleria mòbil.  Per tal d’acostar la deixalleria a tots aquells ciutadans que no hi 

poden accedir i així acabar amb l’abandonament de trastos al carrer. Es proposa dos cops al  

mes i al mercat municipal.

6.  Transparència.  Actualment  és impossible saber  on van a parar  els diners que es 

paguen per la taxa d’escombraries. No es publiquen els números del que recollim, ni del que  

paga el municipi per anar a incineradora. Tot el rebuig es crema i des de que estem obligats a 

recollir matèria orgànica paguem cànons de rebuig, ja que es considera que la fracció resta és  

ben poca cosa.
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7.  Compostatge. Reubicar  els  compostadors  que  no  s’estan  utilitzant  i  que  van  ser  

repartits l’any 2008 a diferents habitatges del nostre municipi. Adquirirne més per tal que a totes 

les escoles i espais públic se n’hi trobi un i fomentar l’auto compostatge. En clara connexió amb  

la proposta clau de municipi generador de riquesa pública (veure II.2), es pensa en la possibilitat  

de crear una planta de compostatge. 

8.Comerç sense envasos. La quantitat de residus que generen els envasos en què ens 

és dispensada la nostra compra diària és insostenible. Per això volem afavorir el comerç sense 

envasos reduint o bé eliminant la taxa per residus a aquells comerços que no facin servir paper,  

ni porexpan, ni plàstic, ni alumini per a lliurar els seus productes al client.

6. Com ens volem cuidar? Cap a la humanització del sistema sanitari

La CUP a l’Ajuntament de Malgrat treballarà per a una humanitazció dels sistema sanitari, és a  

dir per a uns serveis sanitaris públics, universals i de qualitat. Entenem la salut com un dret bàsic  

fonamental i irrenunciable. També defensem que com a dret bàsic, és cosa de totes i ens hem 

d’implicar no només com a beneficiaris, sinó també com a corresponsables del seu funcionament  

i eficàcia. És per això que fem una crida a totes les persones de Malgrat per a que siguin els  

primers en fer seus aquests punts que us proposem:

1. Volem que es faci  un correcte ús dels  recursos,  que donin resposta a demandes 

creixents, sobretot pel que fa als aspectes sociosanitaris: atenció a les persones amb malalties  

cròniques, gent gran, persones amb problemes de mobilitat, a la població més feble i amb més  

necessitat.

2. Promocionem la medicina preventiva i la potenciació d’hàbits i vida saludable  com a 

primer pas cap a una bona salut.

3.  Millorem la dotació pressupostària per a la contractació d’un metge de família i un  

pediatre, per a cobrir les necessitats més immediates que en l’actualitat queden desateses.

4. Facilitem l’accés al CAP a totes les malgratenques, augmentant el transport públic.

5. Utilitzem la formació com una eina de salut útil i de base. Concretament:

-   Realitzar  cursos  de  formació  sanitària  en  la  infància  i  adolescència  amb 

l’impuls d’iniciatives a les escoles i instituts i des del mateix ajuntament.

- Fer programes de formació i prevenció en temes de salut sexual, addiccions,  

disminucions de riscs, salut mental, etc.

- Fer programes de formació per fer un bon ús dels recursos sociosanitaris.

- Fer programes de formació per fer un bon ús dels medicaments.
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-  Fer programes de formació i  suport  a cuidadors de persones amb llargues  

malalties.

- Fer programes de formació per a mares i pares primerencs.

- Fer programes de suport i dol per a acompanyants de persones amb malalties  

terminals.

- Fer programes de suport i dol per a persones amb malalties terminals.

6. Fer convenis per facilitar les vivències de part-naixement i de mort en el propi domicili.

7.  Instal·lem  desfibriladors  per  a  la  reanimació  cardíaca  (DEA)  en  la  via  pública.  

Actualment tots els que hi ha estan en espais públics tancats. Quan tanquen aquests espais ja  

no es disposa d’aquests punts de servei tant imprescindibles.

8. Incloguem un segon CAP en el llistat d’infrastructures la realització de les quals s’ha 

de sotmetre a elecció dins un procés de pressupost participatiu.

9. Habilitar un espai civil i laic per a cerimònies d’enterraments.
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RESPECTEM LA DIFERÈNCIA: 

APOSTEM PER L’AUTONOMIA I AVANCEM EN OPORTUNITATS

1. Principis programàtics 

Contra el mercat de la desigualtat. A favor de la diferència. No n’hi ha prou amb apoderar la  

ciutadania des de l’establiment de mecanismes de participació i democràcia directa, sinó que 

també cal fer-ho des d’una vessant més íntima: reconeixent el que les persones són i poden ser.  

Un dels objectius de la CUP-Malgrat és promoure polítiques que respectin l’ésser humà i no el  

mantinguin  en  una  situació  de  dependència  i  submissió.  Això  s’aconsegueix  a  partir  de  

determinats  postulats  educatius  i  models  culturals,  però  també  amb  una  doble  aposta:  (1) 

reconeixement de les necessitats i virtuts constructives i creatives de la totalitat de la població, no 

només de la població adulta, i  (2) formulant una veritable aposta econòmica, necessària per a 

sostenir  un sistema de serveis socials que reconegui  que les persones ni  deixen, ni han de  

deixar de ser, individus autònoms i amb capacitat d’acció.

2. Valorem les etapes de la vida humana: no tots som adults

No tots som adults, però succeeix que en gran mesura la política formal està feta per adults.  

Donat que qui pren la majoria de decisions en la comunitat actual són persones en etapa vital  

adulta, o al menys amb rols de “la vida adulta”, es palpa una mena de “dictadura” o imposició  

dels valors i virtuts predominants en aquesta etapa. Però des de la CUP-Malgrat creiem que això  

ha de canviar: creiem que cal reconèixer, fer visibles i atrevir-nos a apoderar els valors de les  

altres etapes de la vida: la simplicitat, la innocència i l’alegria de la infància, la força, la il·lusió i la  

irreverència de la joventut i l’experiència, saviesa i paciència de la vellesa. No volem desaprofitar  

cap  d’aquests  valors,  motiu  pel  qual  proposem  la  creació  de  tres  àrees  dins  l’ajuntament  

dedicades  a  cadascuna  d’aquestes  etapes  vitals  (veure  annex  1).  En  la  nostra  proposta,  

aquestes àrees tenen una actuació totalment transversal i un objectiu comú: defensar que la visió 

i interessos d’aquestes etapes, fins ara menys visibles, estigui present en totes les polítiques 

públiques municipals. D’altra banda, la resta d’àrees de govern han d’actuar en transversalitat  

amb les de infància, joventut, vellesa (i seguretat social) pel que fa als recursos i mitjans tècnics  

que aquestes requereixin per a l’execució dels seus projectes. 

2.1 Reconeixem i respectem els valors de la infància
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Volem  adoptar  un  compromís  seriós  i  ferm  amb  un  sector  de  la  població  especialment  

vulnerable: volem escoltar la veu de la infància i volem una visió respectuosa de la infància, dels  

infants  com a  éssers  complets  amb emocions  i  interessos legítims.  L’àrea  d’infància  hauria  

d’actuar amb total transversalitat per fer del nostre municipi un lloc on créixer feliç i respectat.

La visió  de la  infància,  tantes vegades titllada de simplista,  ingènua,  fantasiosa,  és valuosa  

precisament per aquests atributs. 

Al llarg de les pàgines d’aquests programes ja s’han apuntat polítiques destinades a la infància:  

beques artístiques i esportives, orientacions pedagògiques cap a l’educació viva i activa, facilitar  

vivències de naixement a casa, contractació d’un pediatre, entre altres que s’especificaran més  

endavant al fil de serveis socials.

En aquest moment, la CUP-Malgrat proposa com a primeres línies a assolir:

1.  Crear  espais  familiars.  Els  espais  familiars  són  llocs  adequats  de  trobada, 

acompanyament basats en el respecte i la llibertat. En aquests espais o en les seves proximitats 

s’hi  pot  constituir  una biblioteca per a nadons,  espais de psicomotricitat,  espais per a grups  

d’alletament, criança, espais de joc lliure, etc. L’objectiu de la CUP és que aquests espais acabin  

essent autogestionats per les famílies.

2.  Assegurar  el  dret  dels  infants  a  expressar-se,  a  ser  escoltats  i  a  participar  en la  

configuració del seu entorn. 

3. Adaptar el mobiliari i estètica urbana i dels serveis públics als infants.

4. Promoure l’establiment en el nostre municipi d’organitzacions dedicades a la infància,  

com per exemple l’Institut de la Infància.

5. Donar a la família la consideració d’entorn de primera necessitat per a l’infant.

2.2 Reconeixem i respectem els valors de la joventut

El jovent, com a subjecte polític, viu de forma particular i diferenciada el seu dia a dia a Malgrat:  

a  nivell  laboral,  d’accés  a  un habitatge propi,  de participació  i  vinculació  política,  d’accés  a  

formació acadèmica, d’accés a un oci alternatiu al actual,  etc.  Les coses no es veuen ni es  

senten de la mateixa manera quan ets jove, i això ha de recordar-ho tothom que ja ha estat jove. 

Aquesta visió i vivència de joventut fa que les persones que es troben en aquesta etapa actuïn  

sovint com a motor per la mobilització i canvi a Malgrat.

Contra la imposició de la visió adulta i el blindatge que es fa a la força de la joventut, cal treballar  

per visualitzar tant la seva realitat  com les alternatives proposades des d’aquest col·lectiu al  
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model actual de poble. I en un poble com Malgrat, amb una vida política envellida i molt poc 

empatitzadora amb els joves i els seus problemes, cal recolzar la iniciativa juvenil, inclús en les  

formes contundents, trencadores, poc convencionals i incòmodes per a un estat de les coses  

conservador. El jovent té la força. 

Integrant sempre aquesta filosofia, els objectius o propostes de màxims de la CUP-Malgrat en  

matèria de joventut són:

1.  Acostar la política als joves de Malgrat, integrant la visió i interessos juvenils en el 

conjunt de les polítiques públiques municipals. Per això, en primer lloc es proposa la previsió  

d’un àrea específica de joventut dins el consistori, autònoma i transversal.

2.  Crear  un  Consell  de  joves.  Qualsevol  jove  podria  entrar-hi  o  col·laborar  hi 

esporàdicament, igual que les entitats juvenils. En aquest Consell es decidirien temes d’interès i  

les necessitats per als joves sobre oci, formació, treball, etc. Serviria també per acostar la política 

local als joves realitzant una taula de debat periòdica amb regidors de l’ajuntament.

3.  Crear  un  Casal  Popular  de  Joves.  Reaprofitar  un  edifici  propi  de  l’ajuntament,  o 

adquirir-ne un, per crear un Casal de Joves, on es centri el punt d’informació juvenil, i on poder  

encarar moltes de les activitats juvenils de diferent tipus (de formació, d’oci, cultura, esports, etc).  

També podria  servir  com a local  per a varies entitats  juvenils.  Al  cap d’un temps es podria  

considerar l’autogestió per part dels joves de l’espai.

4.  Millorar la comunicació entre el col·lectiu i l’ajuntament, en relació a les activitats i  

serveis disponibles. Amb aquesta finalitat es proposa col·locar el Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

mòbil a tots els centres educatius, i a més a més, col·locar-ne un de fix, per exemple al Casal  

Popular de Joves. A través d’aquest punt, de les connexions amb els centres educatius, la major  

presència en les xarxes socials i altres vies que es puguin establir, l’ajuntament ha de trobar la  

manera  de  que  el  jovent  disposi  de  la  informació  sobre  projectes  públics  que  s’estiguin  

executant, a fi d’afavorir la participació i implicació d’aquest sector social en la política pública.  

5.   Promoure  activitats  d’oci  alternatiu que no  es  basin  en el  consumisme sinó que 

tinguin com a objectiu fomentar la relació entre els joves i l’expressió artística i cultural. Per a  

assolir  aquest  objectiu,  es  proposa  fomentar  una  millor  comunicació  entre  joventut  i  

associacionisme, impulsant una xarxa de connexions entre escoles i entitats. Amb això es pretén  

potenciar que els joves s’impliquin en la vida cultural i d’oci de Malgrat, i així les entitats puguin  

presentar els seus projectes per animar als joves a participar-hi. A banda d’això, cal oferir (i de  
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vegades només permetre) un oci alternatiu al de l’alcohol i les discoteques que és el que hi ha  

actualment  a  Malgrat,  realitzant  diferents  concerts  tant  professionals  com novells,  obres  de 

teatre, cinema, etc. Concretament, es podria reimpulsar el concurs de música jove amb els altres 

municipis de la comarca de l’Alt Maresme, i també facilitar l’expressió artística al carrer, creant  

zones de grafitti per evitar que el poble s’ompli de pintades, etc.

6. Formar als joves per tenir més facilitats per a l’ocupació laboral, ajudar a cercar feina i  

a generar-la. La proposta passa per oferir  més cursos formatius i  crear una  borsa de treball  

juvenil  que permeti  donar sortida laboral a través de les empreses privades i  la contractació  

pública en empreses públiques, serveis remunicipalitzat. Però també i sobre tot, facilitar canals i  

xarxes de treball free-lance autònom però cooperatiu.

7. Arribar a tots els joves de Malgrat millorant al comunicació de joventut entre la joventut  

i amb la població de Malgrat. Pot crear-se una revista juvenil malgratenca, autogestionada pels 

joves,  on  expliquin  i  publiquin  les  seves preocupacions  i  necessitats  i  s’informi  d’activitats  i  

novetats d’interès per aquest col·lectiu. Amb la mateixa finalitat, i a més com a espai (no únic) de  

debat públic, es vol crear  un programa a la radio local, de joves i per a joves . A banda de la 

creació de la revista i  el  programa de ràdio juvenils, seria convenient impulsar una  xarxa de  

connexions entre escoles i entitats  per potenciar que els joves s’impliquin en la vida cultural,  

esportiva i d’oci de Malgrat, i així les entitats puguin presentar els seus projectes per animar als  

joves a participar-hi. 

8. A nivell de mobilitat, seria convenient intentar allargar fins a Malgrat de Mar el servei  

de d’autobús nocturn que ve des de Barcelona i acaba a Pineda de Mar.

2.3 Reconeixem i respectem els valors de la vellesa

Les persones grans tenen un actiu i una capacitat vital, social i de gaudi que és imprescindible  

mantenir,  potenciar,  desenvolupar  i  aprofitar.  Aquestes  persones són  la  nostra  història  més 

recent, la nostra oportunitat d’aprenentatge mitjançant la praxi i la seva experiència personal i,  

també, referents actius del nostre model social, dels nostres valors i de les nostres possibilitats  

de canvi.

És per tots aquests motius que des de la CUP volem tractar l’àrea de gent gran amb l’exclusivitat  

que es mereix: com una àrea diferenciada però transversal. 
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En  la  nostra  proposta,  l’àrea  de  gent  gran  estaria  formada  per  una  educadora  social  i  un  

animador  sociocultural,  una treballadora social  i  treballadores familiars.  És a través d’aquest 

personal que definirem les competències d’aquesta àrea.

L’educadora social s’encarregaria de la gestió dels espais de la gent gran (casal i centres cívics,  

tot  i  que  en  aquest  àmbit  també  hi  ha  la  voluntat  que  hi  hagi  espais  autogestionats)  i  el  

voluntariat, així com diferents programacions:

a) Programació diària anual de dilluns a divendres d’activitats a tots els espais. Aquesta  

programació tindria un seguiment i valoració trimestrals.

b) Programació i execució d’activitats d’ajuda mútua als diferents espais, tals com grups  

de memòria, grups de conversa o grups de records. Aquesta programació tindria una valoració  

semestral.

c)  Programació  d’activitats  d’oci  (bingo,  festa  mensual,  excursions  i/o  sortides 

programades,  ...).  Aquesta  programació  tindria  un  seguiment  i  valoració  trimestral.  Algunes 

d’aquestes activitats poden requerir intervenció directa de l’educadora.

d)  Programació d’activitats  populars,  tals com participació en festes i  fires populars i  

exposicions (crear-les o participar-hi). Intervenció directa. Valoració després de cada programa.

L’especialista en sociologia geriàtrica tindrà la importantíssima tasca de conèixer el “mapa de la 

vellesa” al nostre municipi, orientar les programacions que acabem d’esmentar, orientar les altres  

polítiques públiques d’altres àrees que puguin tenir relació o afectar a la gent gran i servir com a  

activador social  d’aquest grup de població, en les associacions entre ells i  entre ells i  altres  

sectors de població del municipi.

La treballadora social atendrà totes les persones majors de 65 anys amb demandes pròpies dels  

serveis socials bàsics d’atenció primària, de relació amb la llei de dependència i amb qualsevol  

tipus de discapacitat. També gestionarà els ingressos a centres de dia i/o de residència i tot el  

que fa referència al S.A.D. (Servei d’Ajud a Domicili).

Pel  que  fa  a  les  treballadores  familiars,  la  proposta  és  contractar  una  cooperativa  de 

treballadores familiars per a poder cobrir les demandes i les necessitats del municipi. Aquest  

serveis no estaran centralitzats, si no que aniran recorrent els diferents espais on es reunirà la  

gent gran: Casal i Centres Cívics. Des de la CUP entenem que el serveis s’han d’apropar a les  
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persones per facilitar-ne el seu ús i per això ens comprometem a mobilitzar-los. Voldríem poder  

comptar amb centre de dia i residència de gent gran municipals.

3. Invertim prioritats: per una veritable aposta  en serveis socials

Una veritable  aposta  en  serveis  socials  passa per  un  compromís  de  dotació  pressupostària  

equivalent a la importància que se li dóna. Per això, el primer compromís de la CUP-Malgrat en  

aquesta  matèria  és  proposar  una  dotació  pressupostària   significativa  per  a  l’execució  dels  

serveis socials. 

Serveis socials, com el seu nom indica, és un servei adreçat a tota la població en el seu conjunt,  

sense exclusivitat ni tipificació de les persones que l’utilitzen i/o el reben. Durant massa temps 

s’ha  confós  aquest  servei  amb  caritat,  assistencialisme,  pobresa,  exclusió,  inadaptació, 

problemàtica,... La CUP vol dignificar un dret que és de totes i per a totes i per això proposa fer 

una intervenció que no es delimita en un àrea i en uns professionals, sinó que comença amb una 

responsabilitat  política,  passa per  un plantejament  absolutament  transversal,  i  acaba amb la 

implicació de les diferents àrees i del personal corresponent per a portar a terme els projectes  

que destinats fonamentalment a:

1.- Treballar en la prevenció de possibles problemàtiques

2.- Reforçar les capacitats personals i grupals

3.- Afavorir i tenir cura de la intel·ligència emocional

4.- Potenciar l’autonomia de les persones i els grups

5.- Millorar la qualitat de vida de les persones i del municipi.

6.- Atendre situacions puntuals de crisi i emergència.

Serveis socials per a l’apoderament, no per a l’empobriment: aquesta és la filosofia de la CUP-

Malgrat en matèria de serveis socials. Especificant més el nostre sentir, direm que el que volem 

és:

- Prevenir , no només per evitar un problema, sino per a poder donar respostes en cas 

de tenir-lo. Ara estem vivint una crisi que està deixant a moltes persones sense feina, sense atur,  

sense sostre. Prevenir es fer polítiques socials que potenciïn l’ocupació, l’autogestió, la capacitat  

d’organització  i  la  cooperació  per  la  sostenibilitat. Prevenir  també  és  poder  comptar  amb 

habitatges per a poder oferir lloguers socials, etc.

66



Programa de Transformació Municipal
Malgrat de Mar - Maig 2015

-  Potenciar  l’autonomia,  l’autogestió  i  la  descronificació  institucional.  Apostem per un 

serveis  actius  on  el  primer  implicat  és  el  propi  demandant.  Els  serveis  estaran  basats  en 

projectes integradors, on el professionals desenvoluparan un treball actiu i de suport al llarg de  

tot el procés. El protagonista ha de ser el propi demandant i els professionals i el seu entorn es  

posarà en disposició d’afavorir uns objectius de millora personal. Cal acabar amb la dependència  

de la persona vers els serveis i les institucions. Cal acabar amb el concepte de caritat i apostar  

pel concepte de dret i de dignitat. Això només es pot fer dotant a les persones de seguretat,  

capacitat organitzativa i productiva, habilitats socials i autonomia personal.

-  Millorar la qualitat de vida de les persones i del municipi .  Es dissenyaran projectes 

d’interès personal i social per a totes les persones del municipi i es duran a terme durant tota la  

legislatura. Tots els sectors de la població podran sentir-se part d’aquest servei d’una manera  

protagonista o bé d’una manera participativa, i de ben segur d’una manera indirecta veient com 

milloren les prestacions.

Com volem assolir un model d’assistència social que promogui l’autonomia i generi oportunitats?  

Més enllà de presentar aquí propostes tècniques que no està al nostre abast definir, proposem 

unes línies generals d’actuació, no per generals menys vinculants:

1.- Garantir els serveis bàsics d’atenció social primària.

2.- Apostar per models de prevenció basats en la intervenció directa especialitzada, tant  

a nivell individual com de grup.

3.-  Implicar  i  corresponsabilitzar  directament  en  el  desenvolupament  de  programes  

socials a professionals d’àrees com hisenda, economia, urbanisme, governació, cultura, salut,  

etc.

4.-  Implicar  i  corresponsabilitzar  directament  en  el  desenvolupament  de  programes  

socials a sectors econòmics i productius de la societat malgratenca.

5.-  Contractar  dos  professionals  especialitzats  necessaris  per  a  poder  garantir  el  

funcionament d’aquesta estructura.

7.- Descentralitzar els serveis socials i ubicar-los en llocs propers a les persones per  

facilitar-ne el seu ús.

8.- Formar part d'espais comuns d'activitats i de vida (centres cívics), entenent-los com a 

part activa de recursos.
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9.- Municipalitzar i/o crear serveis necessaris d'atenció a les persones, ja que comptem 

amb la majoria d'espais i de personal especialitzat. Parlem de grups de maternatge i estimulació  

de 0 a 3 anys, grups d’alletament, grups de pautes educatives i hàbits de vida quotidiana per a  

mares i pares, grups de reforç escolar, grups de dol, grups de formació ocupacional en empreses  

i  cooperatives,  grups d’associacionisme i  autogestió,  grups d’horticultura  i  pagesia,  grups de 

mediació i grups de tertúlia i socialització. 

Alguns d’aquests grups, com els de maternatge o dol, són grups d’ajuda mútua, mecanisme en el  

que  confiem  plenament:  alhora  que  espais  d’acolliment,  són  un  valuós  mecanisme 

d’apoderament,  donada  la  seva  qualitat  de  generar  coneixement  des  de  la  pròpia  vivència  

personal. Altres dels grups indicats, són grups que afavoreixen la generació d’oportunitats per als  

seus assistents.
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