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Introducció

INTRODUCCIÓ
Fa quatre anys, l’entrada de Babord a l’Ajuntament va sacsejar l’escenari polític
vilassarenc, va desarticular dues legislatures de majoria absoluta convergent i va
possibilitar un canvi de govern.
El balanç d’aquesta legislatura és agredolç: ens deixa la satisfacció d’alguns
objectius aconseguits i el neguit per la gestió continuista del govern actual, que no ha
donat resposta als reptes i problemàtiques del nostre poble. Per això assumim la
responsabilitat de liderar una alternativa transformadora i hem decidit tornar-nos a
presentar a les eleccions.
Aquesta alternativa transformadora de Babord incorpora el feminisme i la
participació com a trets identificatius de l’acció municipal, i defineix unes prioritats
clares en drets socials, educació i medi ambient. També volem abordar decididament
els reptes que té Vilassar de Mar en l'àmbit de l’habitatge, el sector agrícola i la
mobilitat. Per això volem governar i per això et presentem aquest programa electoral
amb més de 500 propostes concretes.
Babord som una candidatura que aglutina gent diversa i té el suport de les
agrupacions locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som Alternativa. Som un col·lectiu
amb una àmplia diversitat de pensaments i procedències que compartim l'objectiu de
canviar la realitat local des de la ciutadania. Aquests canvis i propostes, que
desenvolupem en el nostre programa, impliquen trencar inèrcies i tocar privilegis. Per
això t’interpel·lem, per això et necessitem!

Perquè aquests canvis només seran possibles amb la teva implicació.

Abans, durant i després del 26 de maig!
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Qui som? L’ideari de Babord
Babord és un col·lectiu de Vilassar de Mar que té com a objectiu l'acció política a
nivell local i la mobilització ciutadana amb la voluntat de transformar el poble i la
societat des d'una perspectiva d'esquerres, de gènere i de lluita contra les polítiques
neoliberals que sustenten el sistema capitalista.
La nostra proposta s'articula en tres línies:
La democratització de l'Ajuntament: creiem que la població ha de participar més
directament de les decisions polítiques que l'afecten i que s'ha de garantir la
transparència de l'acció municipal. Per això defensem propostes com els pressuposts
participatius o la celebració de referèndums en els temes importants del poble.
La defensa del territori: ens manifestem a favor d'una política de protecció del sòl
agrícola que lluiti contra la massificació urbanística. Creiem que cal defensar l'espai
públic i estem a favor de polítiques de sostenibilitat i mobilitat que preservin el medi
ambient en coordinació amb els pobles veïns. Proposem un model agroalimentari
basat en la sobirania alimentària que plantegi polítiques apropiades al territori des d'un
punt de vista ecològic, social, econòmic i cultural.
La lluita per un poble viu i socialment just: prioritzem la defensa dels sectors més
desafavorits econòmicament i reivindiquem una escola i una sanitat públiques i de
qualitat. Volem una fiscalitat justa en la qual paguin més els qui més tenen. Pensem
que cal estimular experiències d'economia social i cooperativa. Creiem que també els
serveis municipals han de ser públics i de qualitat, per la qual cosa rebutgem la seva
privatització. Així mateix, proposem la seva mancomunitat amb altres municipis quan
sigui convenient. També afirmem que s'ha de garantir el dret a l'habitatge, i optem per
potenciar polítiques de lloguer social i cooperatives d’habitatge. Finalment, defensem
un poble amb un teixit associatiu dinàmic en el qual es desenvolupin propostes
culturals a l'abast de tothom.
La nostra prioritat és l'acció local però aquesta no pot obviar el procés
d'autodeterminació en què es troba el nostre país. La nostra acció política té la voluntat
de contribuir a la construcció d'un nou estat independent al servei de les classes
populars, des del respecte a les diverses opcions dels membres del col·lectiu. Al mateix
temps, manifestem el nostre compromís amb la solidaritat entre els pobles.
Babord agrupa gent independent i de diferents associacions del poble i té el
suport de les agrupacions locals de la CUP, [...] Catalunya en Comú i Som Alternativa
[,,,]1. Així, som un col·lectiu amb una àmplia diversitat de pensaments i procedències
que compartim l'objectiu de construir un poble inspirat en aquest ideari.

1

Modificat en 2019. En el text original de 2015: «...de la CUP, EUiA i ICV, que l'han impulsat».
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L’elaboració del programa: En construcció permanent
En primer lloc, volem donar-te les gràcies per consultar el nostre programa
electoral. Les persones que formem part de Babord ens l’apreciem, perquè és el
resultat d’un procés de treball comunitari on hem invertit temps i esforç. T’expliquem
quin ha estat el procés d’elaboració del programa i com està organitzat, ja que
reflecteix el funcionament i l’organització interna de Babord. Com veuràs, no hi ha un
partit «nacional» que fa un programa model que es copia i es maquilla per adaptar-lo
una mica a cada poble.
El funcionament de Babord és assembleari. A les assemblees les decisions es
prenen generalment per consens. L’assemblea encarrega tasques a grups o comissions
que treballen en àmbits específics. Així, a mitjans de 2014 ja teníem 4 o 5 comissions,
que es van ampliar a 7, i van desenvolupar els 7 eixos del programa de Babord per a les
eleccions municipals de 2015.
Des de 2015 fins ara, aquestes comissions han anat fent feina, han donat suport a
les nostres regidores a l’Ajuntament, han elaborat mocions presentades al ple, han
estudiat les mocions presentades pels altres grups, han organitzat jornades de debat
(el cicle de sobirania alimentària, sobirania econòmica, la perspectiva de gènere,
mobilitat...), han participat en Consell Municipals (Escolar, Patronat Escoles Bressol...).
El juliol de 2018 vam convocar una reunió de simpatitzants de Babord, amb molt
bona assistència, on es van recollir un munt de suggeriments i vam incorporar nova
gent a les comissions, que han anat revisant les propostes de 2015, les han modificat i
n’han incorporat de noves. El passat mes de març també es va convocar els
simpatitzants a dos actes específics per a debatre el programa i perfilar les propostes.
Així es van definir 5 o 6 propostes prioritàries per cada eix, i es van recollir moltes més.
Cada comissió ha fet una feina de filtre i organització, i això ens ha donat el programa
actual amb més de 500 propostes organitzades en 7 eixos:
Eix 1r. Drets socials i universals: Una eina imprescindible per tenir una ciutadania
apoderada.
Eix 2n. Educació, cultura i esports: Per una vila activa i compromesa.
Eix 3r. Participació, organització municipal i seguretat: Per una democràcia
participativa i de qualitat a Vilassar de Mar, valorem les persones.
Eix 4t. Finances municipals i economia social: Perquè és possible una altra
economia: local i al servei de les persones.
Eix 5è. Territori i sostenibilitat: Vilassar sostenible la mar de possible.
Eix 6è. Feminismes: Incorporem la perspectiva de gènere en l’acció municipal i
desenvolupem accions preventives i d’atenció a les violències masclistes.
EIX 7è. Ruptura democràtica i independència: Guanyem sobiranies.
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Eix 1r.
Drets socials i universals:
Una eina imprescindible per
tenir una ciutadania
apoderada.

Eix 1r. Drets socials i universals: Una eina imprescindible per tenir una ciutadania apoderada.

INTRODUCCIÓ
Babord considera les polítiques socials l’eix central de l’activitat municipal. Entén
les polítiques socials com el primer pas per aconseguir una ciutadania activa, lliure i
amb capacitat transformadora real. Babord defuig el caràcter assistencialista i benèfic
de l’acció social. Entenem que els drets s’han de garantir pel fet de ser persona; sense
el sotmetiment a una tutela institucional que qüestioni directament o indirecta l’accés
i la garantia de Drets. Babord es fonamenta en la justícia social i en els drets universals
que presentem a continuació.

ASPECTES TREBALLATS
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de drets socials
Dret a la cobertura de les necessitats bàsiques
L’habitatge
L’alimentació
Les necessitats energètiques
Dret a la salut i a la qualitat de vida
Dret a l’ocupació
Dret a la inclusió

ESTAT DE LA QÜESTIÓ
La Declaració de Drets Humans (1948) és universal i ha estat reforçada i
completada per molts altres compromisos que insisteixen en la protecció de
determinats drets de diferent abast. La Convenció Europea (1950) ofereix garanties
jurisdiccionals. Tanmateix, existeixen nombrosos drets que encara no són efectius i la
ciutadania té moltes dificultats per orientar-se en el laberint de procediments
administratius i jurídics.
En aquest context pren rellevància la vila perquè és l’espai de totes les trobades,
dels/les que ja hi som i dels/les que hi arriben cercant llibertat i treball, és l’espai
d’intercanvi de coneixements i és, per tant, l’espai de totes les possibilitats.
Però la vila és també l’espai de totes les contradiccions i de tots els perills; hi
apareixen totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu a les
diferències culturals, i les violències de tota mena, físiques i psíquiques, contra les
dones, envers la gent gran i els infants, vinculades a la xenofòbia o l’homofòbia, i/o
relacionades amb l’assetjament escolar.
Per tant, la convivència a la vila ens imposa l’obligació de fer accessibles els Drets a
totes les persones atenent a les diversitats que presentin ja sigui per ètnia, per edat, per
sexe, per orientació sexual, per diversitat funcional i totes les combinacions infinites
que se’n poden derivar. Hem d’aconseguir que el laberint administratiu o la bretxa
digital no esdevingui la coartada per reduir l’accés als drets o a la seva reivindicació. En
això radica també aportar la mirada feminista als drets socials. Cal, així mateix, precisar
millor determinats drets, reconèixer-ne de nous que no es contemplaven en aquells
instruments inicials, com ara els drets mediambientals, a una alimentació sana, a la
salut i la qualitat de vida, a la tranquil·litat i al lleure.
Cal identificar que les situacions de vulnerabilitat no són característiques
intrínseques a les persones que les pateixen, sinó que són fruit de l’estructura
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capitalista que genera desigualtats profundes que ens fan vulnerables. Així, és el nostre
deure atendre i garantir la dignitat humana en tots els seus àmbits perquè és una
qüestió de justícia en primer terme. Aquesta justícia implica escoltar i entendre totes
les veus del municipi i per això garantir la participació i la implicació política incloent
totes les diversitats. Aquí rau la vertadera democràcia, en la dimensió comunitària de
les polítiques. Pretenem mirar les especificitats individuals però creien llegint la força
de la comunitat que serà qui aconsegueixi transformar des de la base.
Parlant específicament dels Serveis Socials, la Llei 12/2007 de Serveis Socials,
estableix la “necessitat d'implicar la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant pel
que fa a la definició de les necessitats, com en la presa de decisions i en la gestió dels
serveis”. Des de Babord considerem que el redactat d’aquesta llei ha de ser el marc des
del qual promoure uns serveis socials que garanteixin els drets de totes les persones i
que permetin a les persones que viuen a Vilassar de Mar ser part activa tant en el seu
disseny, com en el seu seguiment i avaluació. Així mateix cal atendre, de forma activa, a
tot el cicle vital de la persona amb totes les seves especificitats.

OBJECTIUS
Objectius generals
•
Impulsar les intervencions comunitàries als barris. L’autonomia personal
de qui pateix situacions d’exclusió social severa depèn de tota la comunitat.
L’empoderament passa per la ciutadania completa i la participació.
•
Garantir la dotació pressupostària de les intervencions comunitàries i
frenar la imposició d’intervencions individualitzadores, impuls d’estratègies
empoderadores que es basin en l’acció comunitària i no individualitzadora.
•
Definir un nou concepte de ciutadà/na. Lluitar contra les polítiques
migratòries que permeten i perpetuen l’explotació i la humiliació de les persones
immigrades.
•
Recuperar l’espai públic per a l’ús comú. Frenar l’apropiació de l’espai
públic per part dels interessos corporatius.
•
Mantenir les competències municipals i redistribuir les dotacions
pressupostàries prioritzant les que garanteixen drets socials.
•
Promoure la coordinació supra-municipal dels serveis socials.
•
Lluitar contra les barreres implícites amb què es troben les persones en
situació administrativa irregular per accedir als serveis socials.
•
Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia
distributiva: cal una tributació progressiva.
•
Establir polítiques educatives, enteses com a element integrador i de
cohesió social.
•
Mantenir una relació fluïda amb totes les entitats que estiguin treballant
en contra de les situacions de pobresa.
•
Garantir la perspectiva feminista en l’acció social atenent a la feminització
de la pobresa fruit de la desigualtat estructural (viudetat, dones amb fills a
càrrec, bretxa salarial, menys patrimoni, jornades reduïdes per cura, etc.).

Objectius específics
En relació a la Carta de Drets Socials
L’objectiu que proposa Babord és crear una Carta de Drets Socials de forma
participativa, implicant el nombre més gran de persones i institucions per garantir els
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seus Drets a totes les persones que visquin a Vilassar de Mar. Que sigui l’eix vertebrador
de totes les polítiques socials que es desenvolupin al municipi.

En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques: l’habitatge
L’objectiu de la política social d’habitatge que proposa Babord és promoure i
garantir l’accés a l’habitatge digne per a totes les persones com a mesura preventiva de
processos d’exclusió social. Les polítiques d’habitatge en el sòl urbà han d’aconseguir
l’accés a l'habitatge garantit per a tothom com un dret fonamental bàsic. Amb
accessibilitat per totes les persones sense discriminacions per diversitat funcional,
capacitat econòmica ni per models de família i/o vida.
Les iniciatives per lluitar contra la manca de llar s’han de centrar a proporcionar
habitatge, no en una intervenció educativa i harmonitzadora sobre la vida de les
persones afectades.
Aquest dret es garantirà amb propostes concretes des de 3 perspectives:
•
En primer lloc, caldrà un treball d'anàlisi del parc d'habitatge actual i la
planificació del futur, sempre des d'una perspectiva d'ús social de l'habitatge.
•
Un segon bloc d'accions anirà encaminat a ocupar tots els habitatges
buits, i a l'adequació i millora de les condicions dels habitatges vells. No és
necessària la construcció de nous habitatges sinó una rehabilitació en tots els
sentits dels existents.
•
El tercer grup d'accions anirà encaminat a donar resposta a la gran
varietat de models de família i tipus de vida que es presenten en l'actualitat amb
noves iniciatives de gestió d'aquests.

En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques: l’alimentació
L’objectiu de la política social alimentària que proposa Babord és impulsar el dret
a l’alimentació com a dret inalienable, tot garantint que totes les persones tinguin
accés a una dieta equilibrada.

En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques: les
necessitats energètiques
L’objectiu de la política social en relació amb les necessitats energètiques que
proposa Babord és garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics ni
d’aigua a cap família. Independentment de la seva situació econòmica.

En relació al dret a la salut i la qualitat de vida
L’objectiu de la política social en relació amb la salut i la qualitat de vida de les
persones que proposa Babord és garantir el dret a gaudir d’una bona salut i d’una
assistència sanitària continuada, pública i de qualitat, basada en el respecte de la
dignitat, les llibertats i el dret de les persones a participar i prendre les seves pròpies
decisions sanitàries.
Garantir igualment el dret a una bona qualitat de vida, entenent aquesta com a
benestar bio-pisco-social al llarg de tot el procés vital, recolzant, potenciant, millorant i
ampliant les iniciatives ja existents, i amb la creació d’una Xarxa de Recursos Saludables
incorporant-hi la salut mental a Vilassar de Mar.
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En relació al dret a l’ocupació
L’objectiu de la política social en relació amb el treball i l’ocupació que proposa
Babord consisteix a contribuir a la reversió d’una situació d’un mercat laboral
radicalment injust i excloent i treballar perquè el dret a l’ocupació sigui real i efectiu,
mitjançant el desenvolupament d’una economia eficaçment planificada i diversificada,
amb béns i serveis útils i sostenibles, el centre de la qual se situï en les necessitats de
les persones, i que comporti una elecció de treball realment lliure i una redistribució del
temps i del treball de cures de forma equitativa i amb perspectiva feminista.

En relació al dret a la inclusió
L’objectiu de la política social en relació amb la inclusió que proposa Babord
consisteix a garantir el dret a la inclusió i la no discriminació de les persones i els
col·lectius amb necessitats específiques. En el garantiment d’aquest dret també es
vetllarà per feminitzar la vida municipal i aplicar la perspectiva de gènere en totes les
propostes municipals incloent la mirada interseccional (és a dir els diversos eixos de
discriminació que es creuen com l’ètnia, l’orientació sexual, l’edat, la diversitat
funcional, etc.).

PROPOSTES
En relació a la Carta de Drets Socials
1.

2.

Crear un Consell Social Municipal (CSM) viu i amb competències reals compartides
entre govern municipal i teixit associatiu
•
Amb caràcter vinculant i com a mecanisme de control democràtic de
l’acció municipal, de manera que no sigui un simple òrgan de consulta, sinó un
autèntic protagonista de l’acció de govern.
•
Amb la participació de l’ajuntament, mitjançant les regidories i el
personal tècnic implicat, però també i sobretot, de les entitats i les associacions
amb voluntat de treballar en l’àmbit social al municipi.
•
Amb les següents funcions: analitzar la realitat del municipi, detectar les
necessitats i les mancances bàsiques; fomentar la coordinació de la programació
i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa social
en el territori; aprovar plans d’actuació i implementar mesures concretes, així
com controlar la seva execució, etc.
Elaborar de forma participativa d’una Carta dels Drets, que caldrà garantir a totes
les persones i els col·lectius del municipi, i que esdevingui el full de ruta prioritari de
l’acció de govern municipal.
•
Reconeixement i garantia dels drets de totes les persones que viuen al
municipi, tant en la seva esfera personal, com social i en les seves relacions amb
l’administració municipal. El contingut de la Carta no ha de ser una llista tancada
i exhaustiva de drets, sinó que el seu abast dependrà d’allò que en cada moment
es determini de forma participativa.
•
Seguiment del desenvolupament i l’execució del compliment del
contingut de la Carta de Drets a través del Consell Social Municipal, per tal de
detectar noves necessitats, establir protocols i actuacions concretes i fiscalitzar la
seva execució.
•
Tant la Carta de Drets com totes les activitats d’implementació del
Consell Social Municipal i el resultat de les actuacions de control i fiscalització
han de ser públics en tot moment, a través dels diferents mitjans de publicitat
activa municipals.
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3.

Creació d’un Observatori dels drets dels ciutadans, entès com un òrgan
independent elegit conjuntament per la ciutadania i les entitats en els espais de
participació que vetlli pel compliment dels drets fonamentals dels ciutadans i
ciutadanes perquè cap decisió passi pel seu damunt.

En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques: l’habitatge
4.

Crear l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de Vilassar de Mar. Punt de referència per a
persones afectades, inquilines i propietaris que vulguin posar el seu pis a lloguer
social.

5.

Oferir assessorament i mediació a les persones afectades de desnonaments,
pobresa energètica, problemes amb el lloguer. Garantir els lloguers i
subministraments per mitjà d'ajudes públiques.

6.

Combatre l’assetjament immobiliari, emprenent accions contra qui l'imparteix, i
suport a qui el pateix.

7.

Fer una aposta decidida per construir habitatge de lloguer social als solars de Can
Vives i Correus. Calculem que aquestes 2 actuacions, permetrien com a mínim
duplicar el parc públic de lloguer de Vilassar de Mar que actualment és menys de
100.

8.

Crear una Borsa de lloguer social, sobretot a partir de pisos buits. Servei pel qual
l'ajuntament donaria una sèrie de garanties a la propietat a canvi de disposar
l'habitatge per les persones de la borsa de l'ajuntament.

9.

Establir col·laboracions amb entitats sense ànim de lucre que gestionen habitatge
social per fer nova promoció d'habitatge, amb criteris socials definits per
l'ajuntament, i gestió de l'entitat social. Es contempla poder cedir sòl públic a
aquestes entitats així com incentius en la fiscalitat.

10.

Activar l'obligatorietat de qualificar com habitatge protegit el 30% dels habitatges
en casos de noves promocions d'obra nova o gran reforma de més de 400 m².

11.

Activar l'opció de tanteig i retracte en qualsevol immoble del municipi. Adquisició
periòdica d'habitatge de l’Ajuntament, prioritzant blocs de pisos.

12.

Sancionar a aquells propietaris (bancs i grans tenidors) que mantinguin pisos
buits de forma injustificada durant més de 2 anys, tal com preveu la llei 18/2007.

13.

Establir un preu màxim de lloguer a partir del qual la propietat no podrà rebre
ajudes en relació a aquell immoble.

14.

Ampliar l'actual moratòria sobre pisos d'ús turístic, fins que hi hagi una diagnosi
sobre la situació d'habitatge.

15.

Constituir la Taula d'Habitatge com espai de discussió de la política municipal
d'habitatge.

16.

Creació del Pla Local d'Habitatge com eina estratègia a mitjà termini. Fer una
diagnosi de la situació de l'habitatge amb recull de dades actuals (pisos buits,
estructura de la propietat, etc.).

17.

Potenciar les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús com a mesura
d'autopromoció d'habitatge des de la població que s’organitza, sota criteris noespeculatius.

18.

Fixar un programa d'ajudes a la rehabilitació per:
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19.

•
Millores d'accessibilitat (canvi de banyera a dutxa, ascensor, ample de
portes, etc.)
•
Millores de sostenibilitat energètica (prioritzant casos de pobresa
energètica)
Promoure un servei d'atenció i assessorament pel foment de la masoveria urbana.

En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques: l’alimentació
20.

Donar suport a totes aquelles iniciatives autogestionades que superin el caràcter
estigmatitzador i justificador de la distribució alimentària.

21.

Potenciar les xarxes d’assistència ja existents i conèixer-ne les necessitats per tal
de donar-los resposta. Es fa necessari primer fer un diagnòstic de com està aquest
tema per desenvolupar propostes concretes.

22.

Tenir especial cura de les necessitats dels infants i de la gent gran, tot garantint
una alimentació correcta durant tot l’any.

23.

Garantir les beques de menjador a aquelles famílies en situacions vulnerabilitat
des de les escoles bressol fins als instituts.

24.

Aprofitar els casals d’estiu per a garantir també una alimentació adequada dels
infants en període de vacances, fent gestió concreta amb les empreses que
gestionin els casals d'estiu.

25.

Garantir una correcta alimentació a tota la gent gran del municipi que viu sola,
mitjançant el desenvolupament de figures com l’apadrinament o l’establiment
d’acords amb els centres cívics o locals de restauració per tal que acullin gent gran
en horari de menjador.

26.

Potenciar la cooperació i el compromís de les associacions de botiguers i
comerciants, mitjançant la possibilitat que col·laborin aportant excedents en
espècie (fent arribar menjar als casals, excedents de roba...).

27.

A fi de fomentar la cessió d'aliments excedents, es proposa crear una Targeta
Municipal a facilitar als comerciants perquè quedin registrades aquestes donacions.
(similar a la targeta que existeix actualment de la "Deixalleria"). L'ajuntament
donaria publicitat periòdicament als comerços que més col·laboressin a fi que
aquests tinguessin una millor imatge en la població. Es podria plantejar unes
jornades per a fomentar la col·laboració.

28.

Donar suport (en forma de mocions i de cessions d’espais) a iniciatives
comunitàries contra el malbaratament alimentari i promoure campanyes conjuntes
de conscienciació.

29.

Donar suport a iniciatives autogestionades de distribució alimentària i de
producció en horts urbans, que siguin realment urbans i no ocupin zona agrícola.

En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques: les
necessitats energètiques
30.

Com a mesura de pressió a les companyies per evitar els talls de subministrament,
pressionar perquè en els contractes de l’ajuntament amb les empreses es
comprometin a assumir amb els seus beneficis part de la pobresa energètica del
municipi.

31.

Analitzar si amb càrrec al pressupost municipal la part de la despesa que no
assumeixin les companyies i de la que no se’n puguin fer càrrec les persones
afectades, per aquest ordre de prioritats: aigua + gas + llum.
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32.

Assumir les situacions de necessitat excepcional.

En relació al dret a la salut i la qualitat de vida
33.

Que el Consell de Drets Social tingui entre les seves tasques el control del govern
municipal per tal que es garanteixi el dret a la salut i la qualitat de vida de tota la
població, sense exclusió de cap persona per motius administratius (LV).

34.

Adoptar un enfocament intersectorial de Salut en totes les polítiques a partir d'un
procés participatiu i democràtic pel disseny, implementació i avaluació del Pla
d'Actuació Municipal.

35.

Donar suport a i potenciar la figura dels/les cuidadors/es oferint formacions
específiques i treballant per generar espais d'auto-cura.

36.

Elaborar un estudi sobre l’impacte en la salut de la incineradora i la fàbrica de
sabó properes al municipi.

37.

Mantenir contactes amb les entitats que treballen en l’àmbit de l’esport i el lleure
per conèixer les seves necessitats, detectar mancances i adoptar actuacions
conjuntes de promoció de la salut en general i de prevenció de la violència en
l’àmbit de l’esport en particular. (LV).

38.

Treballar des de l’àrea de Salut Pública, en col·laboració amb Medi Ambient, en la
promoció de l’ús de productes nets a través de les contractacions i compres
públiques amb l’objectiu de reduir l’exposició de la població a productes tòxics.

39.

Donar a conèixer i promoure els Drets Sexuals i Reproductius destacant el seu
caràcter universal i garantint l’accés i gaudi dels mateixos a totes les persones del
municipi amb propostes concretes com ara:

•
Aconseguir el compromís del Ple Municipal per garantir els Drets Sexuals
i Reproductius a tots els serveis municipals
•
Fer una campanya per donar a conèixer tota la informació sobre l’accés a
l’avortament i els serveis de referència al municipi.
•
Assegurar la disponibilitat de preservatius en espais juvenils del municipi
•
Gestionar la gratuïtat de mètodes contraceptius per a les noies joves.
40.
Crear mecanismes per incorporar la perspectiva LGBTI+ en les polítiques de salut
a fi que incloguin la diversitat sexual i de gènere d’una forma transversal.
41.

Promoure polítiques de sensibilització i de formació dels i les professionals
(educació, salut, mitjans de comunicació, política, empresariat, medi ambient, etc.)
sobre les diferències i desigualtats de gènere i diversitat LGBTI+, i les seves
repercussions en la salut.

42.

Realitzar campanyes de sensibilització en espais de consum, oci i salut en contra
dels models de cossos sexistes i poc saludables.

43.

Millorar i dignificar els serveis funeraris i les sales de vetlla fent-les accessibles per
a tota la població.

Salut i qualitat de vida: En relació a recursos ja existents al municipi
44.

Optimitzar el recurs de les rutes saludables: millorar els indicadors; promoure el
seu ús; contactar amb entitats privades que puguin promocionar-les i participar –
Ex: fisioterapeutes.

45.

Mantenir i potenciar la Setmana de la Salut replantejant-la per tal d’implicar el
teixit associatiu i educatiu del poble.
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Salut i qualitat de vida: En relació a especificitats concretes
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
46.

Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls
d’iniciatives a les escoles i des del mateix ajuntament promovent l’ús del programa
Salut, Escola i Comunitat en el qual intervenen els Departaments d’Ensenyament i
Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.

47.

Treballar per millorar l’educació sexo afectiva, sobretot en els joves, incidint de
forma prioritària en el vessant del gaudi i de les relacions sexo afectives sanes.
Treballar també en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de
transmissió sexual i el VIH/sida, analitzant i potenciant la tarda jove al CAP.

DONES
48.

Treballar perquè la salut als nostres municipis superi la pràctica androcèntrica i
patriarcal en salut i s’encamini a desenvolupar noves conceptualitzacions i
metodologies per a la comprensió, la prevenció i la cura de la salut de les dones.

POBLACIÓ ADULTA
49.

Mantenir les activitats físiques per adults a les escoles municipals i, si cap,
ampliar-les a altres espais i horaris.

GENT GRAN
50.

Garantir una qualitat de vida digna a la gent gran i potenciar activitats físiques
adaptades, tallers de memòria, conferències sobre salut i auto-cura. (P)

51.

Impulsar les polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de solidaritat
veïnal, amb una especial atenció de la gent gran.

52.

Detectar i prevenir necessitats emergents a mitjà i llarg termini, especialment les
que afecten l’envelliment de la població: centres de dia per a gent gran, pisos
assistits, llars residencials d’estada temporal i permanent.

DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL
53.

Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, amb
programes de salut i altres activitats organitzades, potenciant el treball sobre la
tolerància i la inclusió de totes aquelles persones amb malalties mentals, diversitat
funcional i tots aquells col·lectius especialment sensibles. (LV)

54.

Fomentar i facilitar una vida autònoma i independent. Les persones amb
diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental, igual que qualsevol altra
persona, han de poder tenir control de les seves vides, accedir a les mateixes
oportunitats i tenir llibertat d'elecció sobre la seva vida.

55.

Definir uns protocols sociosanitaris específics per a l'atenció de les persones amb
diversitat funcional i les afectades per una malaltia mental greu que evitin les
negligències i/o problemes en l'atenció sanitària que sovint pateixen aquestes
persones.

56.

Vetllar per millorar l'atenció mèdica i les prestacions ortopèdiques i protèsiques
adreçades al col·lectiu amb diversitat funcional.
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En relació al dret a l’ocupació
57.

Optimitzar el funcionament i la gestió de l’oficina municipal de treball, centrant
els esforços en la formació ocupacional i l’autoocupació, la gestió del mercat laboral
municipal i intermunicipal i la garantia dels drets laborals.

58.

Gestionar del mercat laboral municipal, prioritzant l’ocupació en l'àmbit local
mitjançant la cooperació amb les empreses establertes al municipi, i la millora en
les relacions intermunicipals per a la creació d’ocupació.

59.

Defensar la permanència de les activitats empresarials susceptibles de
deslocalització o tancament, oferint suport públic o vies alternatives de continuïtat
de l’activitat sempre que es compti amb la participació activa dels treballadors i les
treballadores.

60.

Impulsar i donar cobertura a les experiències de cogestió i autogestió que els
treballadors i les treballadores proposin cap al col·lectivisme.

61.

Crear un Centre municipal d'Empreses, (coworking) dirigit fonamentalment a
cooperatives i particulars, i que els doti de local, infraestructura, etc. i que fomenti
la creació d'ocupació al poble. Oferir suport en temes legals i fiscals.

62.

Oferir suport als treballadors i les treballadores autònomes per tal que puguin
accedir als recursos necessaris per a poder continuar amb la seva activitat, fent de
pont amb les entitats de crèdit que fomentin una banca ètica i popular.

63.

Municipalització preferent dels serveis que actualment es presten en règim de
concessió, per tal de dedicar el marge de benefici empresarial i l’impost del valor
afegit (IVA) que es paguen a les empreses concessionàries per tal de generar
ocupació, reduir despeses i millorar els serveis mitjançant una gestió directa.

64.

Mentre no s’aconsegueixi l’anterior, els plecs administratius de les concessions de
serveis públics fixaran les plantilles mínimes obligatòries, les hores de treball, les
retribucions, les condicions de treball i les polítiques d’igualtat de gènere, que els
concessionaris hauran de respectar obligatòriament.

65.

Creació d'un "decàleg" de condicions que haurien de complir obligatòriament les
empreses que vulguin ser proveïdores i optar a la gestió de serveis on es detalli
clarament les condicions socials, plantilles, remuneració dels empleats, política de
gènere.

66.

Garantir que les empreses i entitats que es relacionin amb l’ajuntament respectin
les polítiques d’igualtat de gènere i unes condicions de treball dignes.

67.

Garantir els drets laborals parant especial atenció a la normativa que regula
l’obertura de comerços en festius.

68.

Complir estrictament la normativa existent pel que fa a la reserva de llocs de
treball per a persones amb diversitat funcional (5% de les places) en les plantilles
municipals.

69.

Fomentar una inserció laboral no estigmatitzadora i assumir el paper de garant
d’unes condicions de treball dignes.

70.

Fomentar la contractació de persones migrades amb especials dificultats en
poder accedir al mercat de treball de forma reglada.

71.

Buscar i realitzar un pla de col·laboració amb els Ajuntaments limítrofs, sobretot
Cabrera i Cabrils. Resulta evident i des del punt de vista de l'eficiència la majoria de
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serveis públics s'haurien d'oferir per a la població de com a mínim els municipis
limítrofs.

En relació al dret a la inclusió
72.

Defensar els drets socials conquerits, sense renunciar en cap cas a eixamplar el
marc de drets i llibertats, i treballar en xarxa amb el conjunt de moviments que
defensen la salut, l'educació, els serveis socials o les pensions.

73.

Implementar oficines dels drets socials com a resposta a la necessitat de diferents
col·lectius en situació de precarietat per fer front de forma col·lectiva i
autogestionada als problemes quotidians vinculats a l’incompliment de drets
socials fonamentals, com el dret a l’habitatge, el dret a una relació laboral justa i el
dret a la mobilitat. L’Oficina dels Drets Socials és un espai físic de propietat
municipal, que es gestiona de forma mixta per la societat civil organitzada i
l’administració local. Ha de ser un punt de trobada i de reivindicació de diferents
plataformes, col·lectius, entitats, etc., i al mateix temps un espai de treball,
assessorament i acompanyament del tercer sector social i dels serveis socials de
l’administració pública.

74.

Fonamentar la praxi d’un model inclusiu i cohesionador de serveis socials en la
interseccionalitat en el disseny, en el desenvolupament i avaluació de serveis, plans,
projectes i programes i en la transversalitat per a la inclusió social entre àrees.

•
Entendre els problemes socials d'una manera holística, que garanteixi un
abordatge integral per tal d'afrontar les problemàtiques de manera global,
promovent les àrees i les polítiques transversals (serveis socials, educació,
esports, cultura, gent gran, joventut, treball, hisenda, medi ambient).
•
Incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i avaluar
l’impacte de gènere en les polítiques municipals.
•
Enfocar les polítiques socials interdisciplinàries que posin en el centre de
les prioritats la redistribució de la riquesa i la reversió de les desigualtats.
•
Entendre el voluntariat com a element complementari amb una doble
funció: suport a les polítiques públiques d'acompanyament i instrument per a la
recuperació de l'autoestima i de les capacitats d'inclusió.
•
Apostar per l'economia alternativa com a element de suport. Banc de
Temps, horts comunitaris, monedes socials, treball cívic i voluntariat.
75.
Revertir la individualització, l’estigmatització i la culpabilització cada cop més
intenses de les problemàtiques socials de les persones en situació d’exclusió i
construcció d’alternatives incrementant les intervencions de treball comunitari
amb l'objectiu de reforçar i teixir lligams densos en els barris i pobles i
l'apoderament individual i comunitari.
•
Debatre, redactar i implementar un codi ètic i de protocols d'actuació de
les pràctiques professionals d'atenció a les persones.
•
Garantir la dotació pressupostària i l’impuls d’estratègies de les
intervencions
comunitàries
i
frenar
la
imposició
d’intervencions
individualitzadores.
•
Lluitar contra les barreres implícites amb què es troben les persones en
situació administrativa irregular per accedir als serveis socials.
•
Crear observatoris de la pobresa i de l’exclusió social per tal de conèixer
quina és la situació real de la qual partim, i establir indicadors periòdics sobre
l’estat de les condicions de vida als pobles i ciutats per tal de facilitar l’aplicació
de les polítiques pertinents per afrontar les diferents situacions.
•
Protegir especialment aquells col·lectius que pateixen problemes
addictius i de salut mental.
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•
Recuperar l’espai públic per a l’ús comú. Lluitar per crear un dret a la
ciutat i frenar l’apropiació de l’espai públic per part dels interessos corporatius.
76.
Elaborar Plans d'Inclusió Social que tinguin per objectiu sostenir i apoderar
sectors més desafavorits, trencar el cercle viciós del desposseïment i teixir
comunitat.
•
Fomentar la igualtat entre dones i homes.
•
Treballar des d’una perspectiva d’interculturalitat.
•
Desplegar els drets de persones LGBTI+.
•
Garantir l’equitat en l'accés als serveis.
•
Atendre la gent gran preparant els ajuntaments pel repte de la transició
demogràfica.
•
Atendre les persones en situació de dependència.
•
Donar suport a les famílies monomarentals i monoparentals.
77.
Treballar per remoure els obstacles físics, jurídics, econòmics, polítics i culturals
que impedeixen l'accés universal i en igualtat al ple exercici dels drets i llibertats.
Garantir un accés equitatiu als serveis públics. L'accessibilitat és un dels pilars clau
per garantir la inclusió social, laboral, educativa, sanitària..., i una bona qualitat de
vida per a tota la ciutadania.
•
Reclamar, exigir i reivindicar davant dels ens supramunicipals l'accés
universal i equitatiu als serveis socials públics.
•
Millorar l'accessibilitat amb polítiques distributives. Desplegar al màxim
les possibilitats de la Llei d'Hisendes Locals i de Contractació Pública. Trencar
amb les barreres entre municipis.
•
Mancomunar serveis per abastar tota la població i respondre a les
necessitats reals.
•
Aplicar, en funció de la renda disponible de la unitat de convivència,
bonificacions, subvencions i tarifació social de tots els serveis públics municipals
sotmesos a preu públic o taxa.
78.
Fomentar i facilitar una vida autònoma i independent per a les persones amb
diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental. Igual que qualsevol altra
persona, han de poder tenir control de les seves vides, accedir a les mateixes
oportunitats i tenir llibertat d'elecció sobre la seva vida.
•
Concedir ajuts a l’autonomia personal.
•
Fomentar la creació d’ocupació i inserció laboral, i la lluita contra l’atur i la
precarietat
•
Aprovar una Renda bàsica de ciutadania adreçada a les persones sense
ingressos.
79.
Detectar i prevenir necessitats emergents a mitjà i llarg termini, especialment les
que afecten l’envelliment de la població: centres de dia per a gent gran, pisos
assistits, llars residencials d’estada temporal i permanent, centres oberts per a la
infància en risc, cases de petita infància, habitatges per a urgències socials, punts
de trobada de joves, escoles bressol, etc.
80.

Propiciar que l’ajuntament es mostri disposat a acollir equipaments socials
descentralitzats i de gestió autònoma: cases d’acollida per a dones maltractades,
centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, centres residencials d’acció
educativa, albergs d’acollida per a urgències socials...

81.

Elaborar plans municipals de lluita contra el racisme i la discriminació, que
proposin catàlegs de mesures específiques i vetllin per la protecció i garantia de
drets de les persones migrants i/o racialitzades.
•
Treballar des d’una perspectiva interseccional, és a dir, incorporant les
perspectives feministes i LGBTI+, les possibles problemàtiques lligades als
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recursos econòmics i culturals, i les possibles diversitats funcionals dels usuaris.
En aquest sentit, s’impulsarà la coordinació i el treball conjunt amb les àrees i les
oficines municipals que treballin aquestes qüestions.
•
Adoptar mesures i establir sancions per (eliminar) la discriminació en
l'accés a l'habitatge, particularment per part d'entitats bancàries i agències
immobiliàries.
•
Implementar mesures, inspeccions i sancions per (posar fi a) la
discriminació en l'accés als llocs de feina.
•
Prohibir les identificacions per motius ètnics en les actuacions de la
policia local.
•
Vetllar perquè els ajuntaments facin efectiu i garanteixin el dret a
empadronar-se de totes i cada una de les persones que ho sol·licitin, evitant
posar traves innecessàries i facilitant-ne les condicions d’accés. D’aquest simple
fet en depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés al sistema sanitari, al
sistema educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa.
•
Fer que els ajuntaments facilitin tant com sigui possible els informes
d’arrelament social i els informes d’integració per a la renovació del permís de
residència.
82.
Garantir que els nostres barris i viles siguin ciutats refugi. Rebutgem col·laborar
amb les autoritats policials de l’estat en relació al traspàs d’informació sobre la
situació administrativa de les persones.
83.

Treballar en l’elaboració de plans municipals de lluita contra la segregació escolar,
incloent-hi el combat contra aquelles mesures que estigmatitzen des de les
administracions públiques la població que és identificada com a musulmana com
fa el protocol “PRODERAI” impulsat pels Departaments d’Interior i d’Ensenyament.

84.

Assumir i treballar polítiques municipals de suport a les persones refugiades. Les
ajudes a les persones refugiades s'han de gestionar des dels ens públics, i en
concret també des dels ajuntaments.

85.

Defensar la garantia del dret a culte també des dels municipis. És necessari el
respecte a la pluralitat de creences presents en el municipi. De la mateixa manera,
és necessari el reconeixement idoni de les festivitats de les religions minoritàries.

•
Propiciar, en conseqüència, acords entre les diferents comunitats
religioses per facilitar l'ús compartit dels centres de culte existents, amb
l'objectiu de promoure la convivència i el respecte entre les diferents comunitats
i opcions religioses i fer efectiu el dret de culte de qualsevol ciutadà, sigui quina
sigui la seva religió.
•
Promoure, en casos excepcionals, i sempre com a garantia del dret a culte
de totes les persones, la construcció de nous equipaments d'ús religiós, com a
edificis de propietat i gestió pública, d'acord amb els principis de laïcitat, que
garanteixin usos religiosos compartits.
86.
Garantir un augment immediat dels recursos residencials de baixa exigència
adaptats a les necessitats vitals dels menors i ex-menors no acompanyats.
•
Donar resposta -de manera mancomunada amb la resta de municipis- a
les necessitats socials i formatives dels adolescents i joves residents en centres
d’acollida d’urgència a la comarca.
•
Crear un programa d’acompanyament als joves ex-tutelats que han estat
residint a la comarca, per tal d’ajudar-los en el seu procés d’emancipació,
acollint-los al municipi i oferint recursos formatius, socials, de lleure, etc.
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Eix 2n. Educació, cultura i esports: Per una vila activa i compromesa.

INTRODUCCIÓ
L'educació és un procés integral continu, des de la infantesa a la vellesa, i cobreix
totes les dimensions personals. Per sort, a Vilassar de Mar tenim un conjunt d'entitats
que poden contribuir a aquest procés integral de l'educació, i totes són necessàries. A
més a més, el nostre poble ha de ser un entorn que faciliti l'aprenentatge i que ens
motivi. No pensem només en els espais educatius formals (escoles, museus,
instal·lacions esportives...) sinó també en uns carrers i unes places dissenyades perquè
fomentin la relació entre veïns i veïnes. Volem que les platges, les rieres i altres entorns
naturals formin part d'aquesta coeducació facilitant el seu ús públic.
Però l'educació personal no es pot limitar a l'àmbit local, ha d'estar integrada en la
comarca (serveis coordinats i mancomunats amb altres ajuntaments) i ha d’estar
oberta a un món cada vegada més divers. Per totes aquestes raons, defensem un
projecte de vila activa i compromesa: una “vila educadora”.
Entenem el poble com un conjunt de persones, espais i sinergies que permeten
establir vincles i construir entre totes un entorn socialment actiu, inclusiu i compromès.
Un espai creatiu de convivència i respecte que afavoreixi la cohesió social i aprofiti la
diversitat per promoure l’aprenentatge al llarg de la vida.
És per això que considerem que totes les persones som agents educatius, totes
disposem de diferents coneixements, habilitats, idees i destreses que podem compartir
per generar xarxes i espais d’aprenentatge comú. En aquest context, proposem el
projecte de vila educadora, que ens ajudarà a fer possible que totes les persones,
entitats i col·lectius treballem amb l’objectiu comú d’aconseguir que la nostra vila
ofereixi àmplies oportunitats d’aprenentatge, una vila que eduqui en tots els sentits.
Volem consolidar el nostre ferm compromís amb l’educació. Promoure la
importància del fet educatiu més enllà de l’escolarització, sabent que una educació
emancipadora desperta el compromís social. Creiem en una educació compromesa
amb una identitat cultural oberta i diversa, amb la llengua i la cultura catalanes com a
punt comú de trobada. Fer del nostre poble un espai inclusiu que celebra la diversitat
com una oportunitat d’enriquiment cultural i d’aprenentatges.
La cultura a l’abast de tothom: la cultura al carrer és un altre dels pilars de Babord.
Entenem que cal donar cabuda a tots els llenguatges artístics i fomentar la creativitat
de les persones a través d’activitats diverses. Volem fomentar la participació de les
persones i les entitats en la mostra i gaudi de les creacions artístiques. Volem promoure
un entorn creatiu, viu, on la capacitat expressiva de les persones aflori i es pugui
desenvolupar, fent èmfasi especial en la sensibilitat artística i el gaudi per l’art de totes
les persones.
L’esport esdevé el tercer eix de la nostra proposta. Pretenem potenciar la cohesió
social i la vida saludable a través de l’esport. Volem impulsar el foment de l’esport per a
tothom i donar suport a l’associacionisme esportiu. Per això ens cal millorar el
manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives per tal de poder facilitar l’accés i
ús a totes les persones, sense exclusions de cap mena: ni econòmica, ni social, ni
cultural, ni de gènere. Ens interessa especialment el paper de les dones en el món de
l’esport.
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Defensem la llengua, les tradicions i la recuperació històrica, ja que són elements
que ens interpel·len com a ciutadania i ens ajuden a promoure una societat
coneixedora del seu passat, crítica amb el present i capaç de plantejar un futur.
El model lingüístic que proposa Babord s’ha de construir tenint present el context
sociolingüístic i sociocultural del país, en el qual, a més del català i del castellà,
conviuen moltes altres llengües, procedents de la immigració de finals del segle passat
i de la nova immigració del segle XXI.
Valorar i gestionar la diversitat lingüística com a riquesa i no com a problema ha
de ser un dels arguments que, com a poble, hem de saber explicar i practicar. És el
valor afegit que els vilassarencs i vilassarenques podem aportar a un món que massa
vegades tendeix a la grisor de la uniformitat.
Cal seguir potenciant les tradicions pròpies de Vilassar de forma activa i promoure,
quan calgui, la reflexió sobre la seva idoneïtat pel que fa a la forma i al fons, amb la
voluntat que promoguin un model de societat respectuós amb la diversitat.
Cal defensar i protegir el patrimoni i el coneixement del passat. Són necessàries
polítiques de memòria històrica que tinguin present el paper de les classes populars
com a elements indispensables en l'assoliment dels drets laborals i socials, i que
reconeguin el valor de la lluita per la democràcia.

ASPECTES TREBALLATS
El concepte de vila educadora
La riquesa associativa i de qualitat
L’esport com a activitat lúdica, formativa i cooperativa
La cultura i l’art
La llengua, tradicions i recuperació històrica

•
•
•
•
•

ESTAT DE LA QÜESTIÓ
A Vilassar de Mar, en l’última legislatura, hi ha hagut pocs canvis en els aspectes
que tracta aquest eix. S’ha continuat amb una perspectiva plana que no ha transformat
el poble en la manera que pensem que és imprescindible fer-ho.
Hi ha una qüestió de concepte important: el govern municipal considera que
l'educació consisteix bàsicament en l'escolarització i no ha impulsat cap mena de
coordinació entre els diferents àmbits educatius, formals i no formals.
Cada cop més, els estudis ens parlen de la importància de l’educació en els
primers anys de vida. Les competències municipals en aquest terreny són
importantíssimes, ja que l’Ajuntament és qui té la titularitat de l’escola bressol
municipal que acull la majoria dels infants d’aquesta edat del poble. Falta una aposta
decidida per millorar la dotació d’aquesta franja educativa, que és bàsica per concedir a
tots els ciutadans un creixement en igualtat d’oportunitats.
En general, hem vist que no hi havia una aposta clara per defensar l’escola pública
quan aquesta ha estat en perill a causa de la davallada demogràfica. La possibilitat de
tenir unes "ràtios" que ajudin a millorar la qualitat educativa i que facilitin la feina dels
professionals s’ha deixat en mans del repartiment més o menys atzarós de les
preinscripcions.
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Falta un projecte real de vila educadora que contempli tots els aspectes de la vida
municipal, amb una perspectiva que contribueixi a l’educació i formació de les
persones de totes les edats i que alhora tingui en compte el potencial dels individus, les
entitats i els col·lectius, i que els coordini en un treball en xarxa. Amb el Consell d’Infants
s’han fet uns primers passos, lents, en una bona direcció, però un projecte educatiu de
poble ha d’anar molt més enllà.
La cultura, que sembla arraconada en els pressuposts i en la programació
municipal, té un valor qualitatiu decisiu per tal d’aconseguir que un poble esdevingui
realment una vila d’oportunitats per a tothom. Les diferents arts i els aspectes més
lúdics de la vida social ofereixen a les persones la possibilitat de maduració personal i
col·lectiva i contribueixen al benestar personal i a la convivència ciutadana.
A Vilassar, malgrat haver-hi moltes iniciatives sorgides de l’àmbit de les entitats
privades, hi manca una línia de direcció que impulsi programes i faciliti aquells
projectes més enriquidors i innovadors. Hem de promoure deixar de ser persones
consumidores, més o menys passives, de la cultura, per passar a ser participants actius i
creadors. Cal fomentar la creació artística i la producció cultural per part de persones
de totes les edats i de totes les procedències.
És evident que falten equipaments culturals, i la compra de l’edifici de l’Ateneu ha
d’obrir una possibilitat que ha d’estar ben gestionada per tal que l'adequació d'una sala
gran representi un punt d'inflexió en la vida cultural del poble. Ha de ser un espai obert
a les diferents arts, obert a tothom i sotmès a una programació pública que contempli
els interessos de tota la ciutadania. També és clar que cal trobar un lloc al poble perquè
les idees i els interessos culturals i artístics puguin desenvolupar-se de manera creativa.
Juntament amb la cultura, l’esport és un component important de la salut, del
benestar i del creixement. El nostre poble, com d’altres, pateix d’un biaix perillós quant
a la potència d’algunes opcions que transmeten uns valors poc educatius i que
contribueixen a mantenir uns estereotips de gènere que podem qualificar de
masclistes i reaccionaris. Cal fomentar un esport que es basi en els valors de
cooperació, lleure i salut; no volem potenciar un esport que se sustenti en els valors
competitius que moltes vegades prevalen i emmascaren els beneficis de la pràctica
esportiva com a font de plaer, de joc i de convivència.
Entenem, finalment, que en l’àmbit municipal es juga de manera important la
defensa de la nostra llengua. El català es troba amenaçat tant per la globalització
cultural i lingüística com per la ignorància i el menyspreu d’aquells que desconeixen el
seu valor com a element identitari i com a element imprescindible en la preservació
d’un marc mental divers en la visió que els humans tenim del nostre món.
L’Ajuntament ha de contribuir a defensar aquesta riquesa amb una política clara de
manteniment i d’impuls de la nostra llengua.
Precisament perquè creiem en el valor que tenen totes les llengües, la defensa del
català, la llengua pròpia del nostre país, ha de venir acompanyada de la cura vers totes
les altres que s’hi parlen, sigui quin sigui el temps que faci que estan establertes en el
territori. Només una política de vetlla per la situació plurilingüe de la societat actual i
per cada una de les llengües que en formen part farà que la convivència entre els
parlants esdevingui un motiu de riquesa i no d'enfrontament.
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OBJECTIUS
En relació al concepte de vila educadora
Desenvolupar un projecte educatiu de poble que sigui l’eix vertebrador de la
convivència i de la cohesió social. Vilassar de Mar és una vila amb vitalitat, una vila
amb iniciatives i amb una gran capacitat de portar-les a terme. Cal, doncs, un projecte
que afavoreixi la interrelació entre l’àmbit educatiu, les entitats culturals i socials i les
veïnes i veïns de la vila.
Generar oportunitats per aprendre, connectar-se i compartir. Cada vegada
prenem més consciència que l’educació és cosa de tots. Les dades sobre desigualtats
en l’àmbit educatiu no ens deixen indiferents, ens interpel·len i ens adonem que la
lluita per una educació equitativa que afavoreixi la igualtat d’oportunitats no ens és
aliena.
Impulsar la coeducació en totes les etapes educatives i formatives. Aconseguir
una societat que no discrimini per raó de sexe només es pot assolir amb una educació
que, tenint en compte les diferències, eduqui en la igualtat. Encara que hem deixat
enrere maneres de fer sexistes encara ens cal ser bel·ligerants en aquest aspecte.
Vetllar per un ús del llenguatge no sexista i inclusiu. En aquest cas també ens
trobem que durant massa temps no s’ha parat atenció en com usàvem el llenguatge
en relació al gènere, ara en som conscients però cal que entre totes canviem inèrcies
lingüístiques que encara tenim incorporades.
Coordinar l’acció educadora dels espais d’educació formal i no formal. La
regulació de l'educació formal ha estat prioritzada per les administracions però el
paper de l'educació en el lleure contribueix en gran manera al creixement dels infants i
a la seva socialització i promou l'adquisició d'uns valors de solidaritat i respecte a la
natura, entre d'altres que són imprescindibles en els nostres temps. L’àmbit de
l’educació en el lleure és un actiu important en la tradició pedagògica del nostre país i
del nostre poble. El lligam entre els dos espais educatius ha de potenciar les
peculiaritats que cada un d'ells ofereix a la formació dels infants.

En relació a la riquesa associativa i de qualitat
Fer una gestió acurada i transparent d’espais, equipaments municipals i
activitats. Cal que tothom en pugui gaudir i cal parar especial atenció i promoure les
propostes del col·lectiu de joves, prioritzant-ne les necessitats com una aposta de futur.
Incrementar l'ús dels equipaments del poble pels particulars i associacions.
Volem garantir una xarxa d'equipaments entesos com a espais públics en edificis,
places, carrers i espais coberts amb materials, facilitats i prestacions complementàries
de manera que contemplin activitats riques i diverses autogestionades, quan sigui
oportú, pels mateixos usuaris.
Impulsar la riquesa col·lectiva i associativa. Pensem que cal donar suport a les
iniciatives educatives, culturals i esportives promogudes per la ciutadania.
Afavorir una educació intercultural. Aquesta pluralitat ens permetrà valorar allò
que ens aporten les persones que vénen de fora.
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En relació a l’esport com a activitat lúdica, formativa i cooperativa
Fomentar la pràctica esportiva com a font de salut, oci i benestar. Caldrà
garantir l’existència i el manteniment en condicions d’unes infraestructures adequades
i a la disposició de tothom, sense cap mena de condicionament econòmic, físic, ni de
gènere.
Promoure una pràctica esportiva basada en valors ètics. Cal fomentar una
competitivitat positiva, respectuosa i pacífica que contempli el respecte a la diferència i
una pràctica inclusiva.
Donar suport a la pràctica esportiva femenina i mixta. La nostra és una societat
mixta en què els diferents gèneres conviuen i l’esport ha de ser l’expressió d’aquest fet.
Cal lluitar contra les discriminacions que es produeixen en aquest àmbit i que releguen
l’esport femení i mixt a un segon pla.

En relació a la cultura i l’art
Dinamitzar la creació en tots els llenguatges artístics (també els minoritaris)
promovent el potencial expressiu dels vilassarencs i vilassarenques. Pensem que
totes les disciplines artístiques tenen el mateix valor i per això volem donar visibilitat a
totes aquelles activitats que queden en un segon terme dins de la programació
cultural del poble. L'escultura, el teatre, el cinema i moltes variants interdisciplinàries
són treballades per artistes de la nostra vila i creiem que han de tenir el mateix ressò
que tenen la música o la pintura.
Portar la cultura al carrer mitjançant activitats diverses on tinguin cabuda les
diferents propostes artístiques (tant amateurs com professionals) que es
desenvolupen a la vila. L'activitat cultural ha de formar part de la vida quotidiana
sense haver de limitar-se només a actes concrets. Creiem que tota pràctica cultural
enriqueix aquelles persones que en participen o en són partícips i volem que l'accés a
aquestes pràctiques sigui universal a la nostra vila.
Potenciar el vessant educatiu de la cultura apropant-la també als infants i als
joves. Creiem que la cultura és una part crucial en la formació de les persones i que
tenir-hi accés continuat des de la infància ajuda a desenvolupar un pensament crític.
Aquest accés ha d'anar acompanyat d'una adequació quan és necessària per a
assegurar la participació del fet cultural per a qualsevol públic.
Dotar el poble d’una programació cultural rica, diversa i de qualitat,
concebuda com l’element clau que permet a la ciutadania l’accés crític a la
informació. Tota activitat cultural suposa un estímul i sovint ens genera una opinió i
ens desperta el pensament. A Babord creiem que aquesta perspectiva educadora de
les manifestacions culturals ha de ser present en la vida diària del poble per tal que els
convilatans puguin créixer i enriquir-se en un entorn actiu i divers.

En relació a la llengua, tradicions i recuperació històrica
Vetllar perquè la llengua catalana esdevingui un nexe de cohesió social partint
de la sensibilitat vers la diversitat lingüística existent. Potenciar pautes d’ús lingüístic
favorables al català. La potenciació de la llengua pròpia és un element inherent a la
nostra personalitat nacional. La crisi d’una llengua en l’espai que li és propi és una
realitat que ens ha d'interpel·lar a tots, ja que quan es deteriora o es perd una forma
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lingüística, s’extingeix una visió determinada del món i s’empobreix la diversitat
cultural. Un món divers és un món millor.
Vetllar perquè les llengües i tradicions d'origen foraster (castellà, amazic, àrab,
mandarí...) siguin també presents en la vida del poble i en les propostes culturals
com a mitjà per afavorir la integració de les persones nouvingudes, sense perjudici de
la necessitat de preservar la llengua catalana del perill d'extinció en què es troba. La
riquesa plurilingüe de la nostra societat és un valor a tenir present.
Protegir i difondre el patrimoni cultural (arquitectònic, arqueològic,
industrial...) per contribuir al manteniment de la nostra identitat i a la comprensió del
poble i la societat en què vivim. No podem construir un futur si no coneixem el nostre
passat. Volem fer-ho incidint en el paper de les classes populars i de la dona, aspectes
que tradicionalment han estat desatesos, així com ressaltant els esdeveniments
històrics lligats a la lluita per la democràcia i els valors de justícia, igualtat i alliberament
nacional. Ho volem fer donant suport i de la mà de les entitats culturals ja existents
(Centre d’Estudis Vilassarencs, Bricbarca, Aula Universitària entre altres) i amb l’objectiu
d’aconseguir una màxima difusió.
Potenciar iniciatives de cultura tradicional i popular incidint en els seus valors com
a punt de trobada i socialització i d’enfortiment de l’imaginari col·lectiu. Les tradicions
ens cohesionen com a col·lectivitat, aporten coneixement del nostre passat i en
promouen una lectura en clau social. En aquesta línia, pretenem, quan s’escaigui, fer
participar els vilassarencs en la revisió de la celebració de les tradicions pròpies, per tal
d’adaptar-les a un nou model de gènere i de classe, i respectuós amb els drets dels
animals.
Engegar polítiques per preservar i desenvolupar la memòria, el patrimoni i la
identitat col·lectiva, ja que no hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur
amb èxit si no coneix el seu passat. Per això considerem important recuperar la història
del nostre municipi per posar-la a l’abast de tothom. Pensem que el coneixement de la
història és una eina indispensable per entendre el present i pensar en el futur, posant
especial èmfasi en la importància que té aquest fet per a la població nouvinguda.
Adoptar mesures per al reconeixement i la difusió de l’activitat de totes
aquelles persones que han lluitat per la defensa de les llibertats democràtiques i
nacionals, i per la promoció dels escenaris, fets i esdeveniments històrics lligats a la
lluita en pro de la democràcia i els valors de justícia, igualtat, alliberament nacional,
social i de gènere.

PROPOSTES
En relació al concepte de vila educadora
87.

Transformar el Consell Escolar Municipal en un Consell General de la Vila
Educadora amb la presència de tots els agents dels diferents serveis i col·lectius
educatius del poble, augmentant la seva periodicitat i el seu poder decisori.

88.

Elaborar el projecte de vila educadora fent una anàlisi participativa de la situació
actual i fent propostes d’acció a partir de les conclusions obtingudes. Fer una
planificació de les accions i desenvolupar-les segons la priorització que el Consell
estableixi.
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89.

Reclamar el manteniment de les places públiques de l’ensenyament obligatori.
Donar suport a la defensa de la qualitat de l'escola pública i a la lluita contra les
retallades.

90.

Donar tota la importància als aspectes coeducatius en el projecte educatiu del
poble, promovent polítiques d’igualtat i de lluita contra les violències masclistes per
a totes les edats.

91.

Potenciar i afavorir la coeducació a les escoles amb materials, mitjans i amb
l’arranjament dels espais.

92.

Incorporar a la xarxa educativa tots els espais i equipaments del poble que poden
ser utilitzats pedagògicament per a posar-los a disposició del desenvolupament de
les persones, com per exemple, aprofitar els museus com a espais educadors i
lúdics.

93.

Garantir l'ús dels espais d'esbarjo escolars per a l'ús de la ciutadania durant els
caps de setmana.

94.

Augmentar els recursos destinats a l’educació infantil 0-3.

95.

Promoure la creació d’espais familiars en l’etapa del 0-3.

96.

Avançar en la tarifació social a l’Escola Bressol per tal d’afavorir l’equitat.

97.

Col·laborar i donar suport a les necessitats de les escoles per atendre la diversitat
per impulsar una escola inclusiva.

98.

Elaborar un projecte sobre les possibilitats didàctiques de la vida econòmica,
social i artística del poble, en col·laboració amb els claustres de mestres i els equips
responsables de l'educació no formal, que doni com a resultat una eina útil per al
procés educatiu dels infants i les persones.

99.

Vetllar per tal que les activitats no lectives (menjadors i extraescolars) siguin
educatives, no segregadores i amb caire formatiu, amb el disseny d'una política
integral municipal de beques i ajuts.

100.

Promoure la col·laboració entre unitats familiars (enteses en el sentit més plural i
divers del terme) i educadors i educadores, tant de l’educació formal com no formal.

101.

Col·laborar en la defensa de la catalanitat, la laïcitat i la democratització del
sistema educatiu.

102.

Donar suport als projectes de coordinació de les escoles, fent especial menció als
que, com l’experiència “Fem vincles”, posen en contacte les diferents etapes
educatives.

103.

Adequar espais coberts per fer-los disponibles per a actes diversos mitjançant
terres polivalents o amb el cobriment d'espais descoberts amb lones.

104.

Elaborar un programa de relació entre persones joves i gent gran per fomentar les
relacions entre generacions a través de visites als centres.

105.

Col·laborar a enfortir els caus i esplais.

106.

Fer una jornada d’acollida anual a les noves educadores i els nous educadors que
s’incorporen als centres educatius del nostre poble.

107.

Dotar el Consell d’Infants d’una assignació pressupostària per a les inversions que
proposi i fer projectes a partir de les seves propostes.
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108.

109.
110.

111.

Reforçar el component formatiu de l’oferta d’activitats dels centres cívics,
convertint-los en centres amb propostes d’activitats per a tota la ciutadania. Obrirlos al màxim a diferents sectors i edats de la població.
Potenciar el mar com a espai vertebrador de la vida del poble.
Utilitzar l’espai de l’espigó de Garbí per a la creació d’un centre d’interpretació de
la vida marinera i marina, fomentant l'educació de respecte vers l'ecosistema marí i
la seva biodiversitat.
Estudiar la possibilitat d’oferir al poble un Batxillerat artístic.

112.

Instaurar una Jornada unitària de presentació i valoració de l’escola pública del
poble en el període previ a la preinscripció.

113.

Atorgar les subvencions a les escoles en funció de les seves necessitats. Incentivar
especialment la formació dels mestres i l’establiment de projectes innovadors i de
qualitat.

114.

Promoure espais-laboratori de creació tecnològica.

115.

Vetllar per un contacte fluid entre la biblioteca municipal i els agents educatius
(tant d'educació formal com no formal) per al préstec de llibres i materials i per a
l'ús de la instal·lació.

116.

Elaborar un Pla de necessitats d'espais i materials per part de col·lectius,
associacions i particulars.

En relació a la riquesa associativa i de qualitat
117.

Definir uns criteris basats en aspectes educatius i socialment inclusius per
garantir la gestió transparent dels recursos municipals, dels equipaments i de les
subvencions.

118.

Revisar els protocols i criteris d'ús i accés als espais municipals per fer-los més
accessibles per a les persones i col·lectius que els vulguin utilitzar.

119.

Revisar el Pla local de Joventut de forma participativa i consensuada.

120.

Establir vincles de formació i ocupació entre centres docents, empreses i entitats
per afavorir la transició entre el període formatiu i el laboral.

121.

Buscar vies de col·laboració amb els pobles veïns per tal d’optimitzar recursos en
el desenvolupament de projectes educatius, formatius i de transició al món laboral.

122.

Activar programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català,
especialment adreçats als serveis d’atenció a la població nouvinguda i als serveis
socials.

123.

Establir sistemes de gestió dels equipaments actius, dinàmics i participatius, per
tal de fer-los més polivalents.

124.

Proposar l’agermanament amb alguna població de la ribera mediterrània amb la
qual tinguem vincles per la presència de migrats a la nostra vila.

125.

Valorar la possibilitat d’introduir estudis de formació professional al poble.

126.

Promoure la implicació de les persones en l’associacionisme i/o les xarxes
col·laboratives parant especial atenció als col·lectius menys representats.

127.

Donar suport a les iniciatives educatives, culturals i esportives promogudes per la
ciutadania (cultura popular).
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128.

Impulsar xarxes de persones voluntàries i/o d’intercanvi per a diferents activitats i
serveis (lectors a domicili, reforç escolar, conversa en altres llengües,
acompanyament gent gran...).

129.

Promoure activitats per a les unitats familiars combinant la formació i l’intercanvi
de vivències (tallers, grups de criança, escola de mares i pares, tallers
d’adolescència...).

130.

Revisar l'estructura, composició i funcions del Consell Municipal de Cultura i de les
Arts per tal que sigui representatiu de tots els sectors del poble, garantint i
augmentant la seva periodicitat i donant-li més caràcter decisori.

131.

Dinamitzar el Consell Municipal de Joves per tal que promogui iniciatives i idees
d’interès propi per projectar-les al poble.

132.

Crear a Can Jorba un veritable casal de joves que actuï com a punt de trobada i
treball comú de les diverses entitats i grups juvenils promovent l’autogestió dels
seus recursos per part dels usuaris.

133.

Tenir en compte les opinions de les entitats del poble en aquells temes en què són
referents (Centre d'Estudis Vilassarencs, Bricbarca…).

En relació a l’esport com a activitat lúdica, formativa i cooperativa
134.

Crear un Consell Municipal d'Esports per fomentar la cooperació entre entitats i
dinamitzar l’activitat esportiva a tota la població.

135.

Establir un Pla Local d’Esports per promoure l’activitat esportiva amb finalitat de
lleure (no competitiva), de salut i/o formativa.

136.

Idear un projecte d’Escola Municipal d’Esports on es promoguin els valors de
l’esport no competitiu.

137.

Incrementar i dinamitzar les rutes saludables per tot el terme municipal.

138.

Vincular rutes saludables i d’interès cultural i educatiu.

139.

Recuperar la gestió de la piscina municipal.

140.

141.

Estudiar la viabilitat de l’aprofitament de la piscina municipal en horari de menys
utilització amb quotes simbòliques per permetre l’ús de persones que actualment
no tenen accés a aquest servei pel seu cost.
Promocionar els esports de mar. Promoure activitats de vela i rem.

142.

Regular les subvencions a les entitats esportives prioritzant el foment de l’activitat
de l’esport des del punt de vista educatiu més que del competitiu.

143.

Establir la tarifació social en els programes d’activitat física i esportiva, en els
equipaments esportius i en les estades i activitats d’estiu com a model de garanties
d’equitat i d’accessibilitat.

144.

Fer participar les entitats esportives del Consell General de la Vila Educadora.

145.

Garantir la implicació de les entitats esportives en l'àmbit de la coeducació i la
integració.

146.

Implantar programes esportius que fomentin l’esport com a pràctica saludable,
valors formatius i de cohesió, amb la participació dels pobles del voltant.

147.

Impulsar esports no habituals, esports d’aigua/mar i facilitar la pràctica de jocs en
els espais públics, carrers i places.

148.

Coordinar els professors d’Educació Física de tots els centres educatius.
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149.

Establir un programa d’esport per a gent gran, per a gent que deixa de fer esport,
jubilats, programes per recomanació mèdica i garantir que sigui fàcil accedir-hi.

150.

Promoure l’esport femení. Potenciar l’ús de les instal·lacions municipals per part
de les dones, mitjançant la priorització d’horaris i distribució equitativa d’espais per
les activitats més feminitzades.

151.

Fomentar activitats esportives sense gènere, esports d’equips mixtos, com per
exemple el Korfball o rugbi flag i revalorar els equips femenins. Demanar al Consell
Comarcal el foment dels esports mitjançant competicions mixtes.

152.

Potenciar la coordinació amb altres pobles per fer competicions escolars mixtes i
per a les rutes esportives.

153.

Demanar polítiques clares a les entitats esportives a favor d’una dinàmica
educativa.

154.

Impulsar valors ètics i prendre mesures contra la violència en l’activitat esportiva.

155.

Signar amb les entitats esportives un acord de bona conducta i bones pràctiques.

En relació a la cultura i l’art
156.

Elaborar un Pla d’Acció Cultural Local participatiu, tenint en compte la perspectiva
de gènere, que concreti les línies estratègiques, les mesures, els recursos, la
planificació i els impactes quantitatius i qualitatius i que sigui avaluable.

157.

Regular el suport a les entitats i els equipaments amb convenis i contractes
programa en funció d’una convocatòria pública que estableixi un pla d'actuació
global. Treballar des de la concertació i els objectius compartits i amb la generació
d’indicadors associats al projecte avaluat i la transferència de l’experiència a la resta
del sector.

158.

Adequar la sala de l’Ateneu Vilassanès com a sala multicultural condicionant-la de
manera que hi siguin compatibles activitats musicals i escèniques al mateix temps
que cinematogràfiques mitjançant el condicionament de dos espais diferenciats.

159.

Col·laborar en la realització de les activitats culturals que les diverses entitats del
poble proposen (cicles de concerts, projeccions de cinema, i exposicions entre
altres) facilitant espais, recursos tècnics en condicions i col·laborant en la seva
difusió.

160.

Elaborar un cens voluntari de creadors i creadores (professionals i amateurs) de
Vilassar de Mar per tal de fomentar l’intercanvi i la creativitat, i millorar la
coordinació de les diferents propostes.

161.

Estudiar la possibilitat de municipalització de l’Aula de Música per convertir-la en
una Escola Municipal de Música que incorpori el patrimoni ja existent en la
pedagogia musical del poble i que faciliti l’accés de tots els infants vilassarencs a
una educació musical de nivell.

162.

Convertir el conjunt d’equipaments de Can Bisa i la sala Carrau en un Centre de la
Cultura i les Arts operatiu i funcional que constitueixi un punt de trobada de les
artistes, les associacions, les plataformes i els col·lectius del poble.

163.

Organitzar de manera periòdica Jornades i/o Congressos amb diferents propostes
sobre art i cultura valorant els que s’han anat realitzant fins ara.
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164.

Convertir el conjunt d’equipaments de Can Bisa i la sala Carrau en un Centre de la
Cultura i les Arts operatiu i funcional que constitueixi un punt de trobada de les
artistes, les associacions, les plataformes i els col·lectius del poble. DUPLICAT del 162

165.

Organitzar de manera periòdica Jornades i/o Congressos amb diferents propostes
sobre art i cultura valorant els que s’han anat realitzant fins ara. DUPLICAT DEL 163

166.

Consensuar un eix de treball dins l’àmbit de l’art i la cultura per desenvolupar la
projecció exterior i ser referents en els anys vinents.

167.

Apropar la lectura a les persones i als barris facilitant el préstec de llibres i la
realització d’activitats de promoció de la lectura estudiant la possibilitat de
biblioplaces i/o biblioplatges.

168.

Estudiar la possibilitat d'una programació cinematogràfica estable de qualitat i en
versió original (V.O).

169.

Establir una programació de pel·lícules i tallers de cinema i cultura visual per a
escoles i instituts durant el curs escolar.

170.

Estudiar la possibilitat de
especialment a la gent jove.

171.

Dedicar espais del poble (cartelleres protegides al carrer) a l'exposició permanent
d'obres d'art (pictòriques, literàries i altres) preferentment d'autors o autores de
Vilassar (amateurs o professionals) i en col·laboració amb els centres educatius.

172.

celebrar

un

festival

cinematogràfic

adreçat

Lluitar contra la precarització en la cultura i els seus diferents sectors.

173.

Fomentar la presència de la cultura al Butlletí Informatiu Municipal i a la pàgina
web municipal, convertint-los en un espai de comunicació i expressió per als
vilassarencs i vilassarenques.

174.

Fomentar i desenvolupar polítiques que afavoreixin feminitzar les organitzacions.

175.

Buscar la paritat en els organismes, consells de participació i en jurats.

176.

Apostar per garantir la presència de les dones des de la creació, fins a la direcció i
programació. Promoure la creació i difusió de les obres culturals d’autoria femenina.

177.

Realitzar un seguiment del Nomenclàtor, per tal que hi hagi una perspectiva de
gènere.

178.

Establir converses amb els pobles veïns per tal de mancomunar serveis culturals.

179.

Promoure i donar suport a les celebracions d’actes que promoguin el
coneixement entre les cultures diverses que conviuen al nostre municipi.

180.

Activar protocols per tal que el patrimoni arqueològic, industrial, arquitectònic,
natural i documental es preservi, s’investigui i es doni a conèixer tant en espais
físics com en l’espai virtual.

181.

Dotar el Museu de la Marina d’un director/a perquè es pugui assolir la categoria de
museu i s’hi pugui desenvolupar la tasca pròpia de museu d'història de la nostra
vila.

182.

Condicionar can Jorba amb bucs d’assaig destinats als músics locals.

183.

Disposar d’espai de cures en les manifestacions culturals.

184.

Introduir la mirada intercultural en les programacions, activitats i tallers.

185.

Fer accessible per a les persones amb dèficits físics i sensorials els elements
patrimonials (per exemple amb models Braille), els equipaments (per exemple amb
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llibres de lletra gran o sonors a les biblioteques) i les programacions culturals (per
exemple acompanyament als invidents).
186.

Tenir en consideració en les activitats culturals on hi hagi premis o ajuts les
propostes que contribueixen a combatre el masclisme i la LGBTIfòbia.

187.

Aplicar la tarifació social als serveis culturals i educatius en les arts per garantir i
afavorir el dret a la cultura per a tothom.

188.

Potenciar la formació de les persones que treballen en equipaments i serveis
culturals.

En relació a la llengua, tradicions i recuperació històrica
189.

Impulsar polítiques de normalització de la llengua catalana i suport a les diferents
expressions de cultura popular.

190.

Vetllar perquè la llengua catalana esdevingui un nexe de cohesió social partint de
la sensibilitat vers la diversitat lingüística existent i fomentant la promoció de
dinàmiques d’acollida.

191.

Establir un reglament d’ús de la llengua catalana en totes les comunicacions
municipals dirigides a la ciutadania.

192.

Redactar un pla plurianual de normalització lingüística municipal, desenvolupat
de manera coordinada per administracions i entitats que treballen aquest àmbit i
fer-ne el seguiment.

193.

Coordinar-se amb les entitats responsables de les polítiques i actuacions de
normalització lingüística.

194.

Introduir com a requisit la llengua catalana a tots els contractes municipals
(abastant no només el servei contractat, sinó tota la documentació generada, les
factures emeses, etc.).

195.

Vigilar i exigir que l’activitat dels comerços s’ajusti a la normativa lingüística
existent pel que fa a l’ús de la llengua catalana.

196.

Establir l’ús de la llengua catalana com a requisit per a la publicitat als mitjans
públics municipals, a la via pública i als transports públics.

197.

Promoure i difondre l’oferta de cursos de llengua catalana que puguin oferir les
diverses entitats i organismes públics que operen en el terme municipal.

198.

Col·laborar amb les entitats d’immigrants tant d'àmbit local com comarcal amb la
finalitat d’estimular l’aprenentatge i ús del català de diverses maneres: facilitant i
coordinant el treball de voluntaris a les escoles per a l'ensenyament del català a les
unitats familiars vilassarenques nouvingudes, impulsant els programes de
voluntariat lingüístic (parelles lingüístiques).

199.

Exigir a les entitats que rebin subvencions municipals compromisos i garanties de
presència mínima de la llengua catalana als actes, cartells, webs i altra
documentació.

200. Emprendre processos de participació ciutadana entre la població en general i
amb les entitats en particular per repensar i renovar, si escau, l’organització de les
diferents festes populars, posant èmfasi en la participació de les entitats i
associacions del poble.
201.

Preservar la Festa Major potenciant la participació ciutadana. Donar suport a les
expressions de festa que han sorgit en els últims anys com la Rierada, buscant la
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participació de les escoles i instituts. Incloure en la Festa major les noves
expressions culturals.
202.

Establir punts liles a les festes majors i altres esdeveniments massius, generant
una campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci permanents del poble
o ciutat a través de protocols sobre violència masclista i LGBTIfòbiques.

203.

Promoure itineraris temàtics i històrics, incidint en l’explicació dels fets tal com
van ser, evitant visions superficials i falsejadores de la realitat.

204. Promoure el patrimoni industrial per explicar el paper de la classe obrera i les
seves condicions de vida i laborals.
205.

Establir relacions entre les universitats i el municipi a través de convenis per a
desenvolupar recerca, tenint en compte que les entitats també poden jugar un
paper important a l’hora de promocionar i protagonitzar recerques.

206. Difondre la feina feta pels arxivers i treballadors museístics a la població en
general.
207.

Democratitzar els sistemes de reconeixements públics a les persones (medalles
d’or, fills o filles il·lustres, noms a carrers...).

208. Incloure la perspectiva de gènere en els criteris de recuperació històrica, amb
l’objectiu de fer visible el paper de les dones i les seves lluites en la història.
209.

Impulsar la recuperació històrica de la memòria de les classes populars, per evitar
que restin en l’oblit. Així mateix, impulsar-ne l’apoderament per tornar a ser
subjectes transformadors de la història actual, tant en l’àmbit nacional com social.

210.

Crear i/o promoure itineraris sobre el patrimoni local, que permetin apropar la
història local i el patrimoni a la població.

211.

Recuperar la Festa Major d’hivern, durant un cap de setmana.

212.

Estudiar l’agermanament amb algun poble mariner dels territoris de llengua
catalana, del País Valencià, les Illes o la Catalunya Nord.

213.

Valorar la conveniència que el Pigat sigui un referent del poble i que el gegant
que el representa sigui un element lúdic present en les festes populars.
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Eix 3r. Participació, organització municipal i seguretat: Per una democràcia participativa i
de qualitat a Vilassar de Mar, valorem les persones.

INTRODUCCIÓ
La sacsejada social i política que han significat les lluites dels darrers deu anys pel
procés de lluita per l’autodeterminació, les mobilitzacions contra les retallades i les
privatitzacions neoliberals i per reclamar una democràcia real ha portat un canvi
qualitatiu i quantitatiu important pel que fa als processos d’organització i mobilització
popular i ha marcat un abans i un després en la consciència d’una part important del
país.
Aquests canvis també tenen la seva traducció en l'àmbit municipal. Avui en dia,
cada cop hi ha una major exigència popular pel que fa a la qualitat democràtica: la
gent vol saber què passa al seu municipi, perquè passa, i formar part activa de
l’estratègia resolutiva que s’adopti en contextos de participació col·lectiva. Per això és
imprescindible configurar eines que busquin un alt grau d’aprofundiment democràtic i
que, més enllà de la gestió del dia a dia, siguin punts de partida per a la superació del
capitalisme i per a la formació d’una societat que agafi per ella mateixa les regnes del
seu futur.
Per a nosaltres la democràcia va molt més enllà de votar cada 4 anys. Pensem que
ens cal un nou model més obert i participatiu, que no delegui la política exclusivament
als partits i als actors privats amb més recursos per influir-hi.
Lluitarem per l'apoderament de la gent. Des de Babord pensem que si la població
té mecanismes de control efectius i canals de participació directa en la gestió
municipal, les polítiques que es desenvoluparan des de l’Ajuntament seran molt més
properes a la voluntat ciutadana i, per tant, molt més sentides com a polítiques pròpies.
Per tant, entenem la democratització de la política municipal no únicament des
d’un punt de vista ètic i idealista, sinó com un mitjà pràctic per aconseguir polítiques
més equitatives i justes, per evitar la corrupció i com a eina de cohesió social.
L’aposta cap a un model de poble més just, cohesionat i integrador, porta
inequívocament a repensar, també, quins han de ser els mecanismes per garantir la
defensa de les llibertats i els drets humans, i quina la manera de donar resposta a les
diferents problemàtiques que puguin sorgir.
Viure segur és un dret fonamental i necessari. Per tal que la seguretat esdevingui
un dret cal transformar el model imperant i, com en molts altres àmbits, s’han de situar
les persones al centre de la política de seguretat donant resposta a les amenaces
ambientals, alimentàries, de salut o en qualsevol altre àmbit social o de la vida.

ASPECTES TREBALLATS
Participació i organització municipal
•
•
•
•
•
•
•

Reglament d’organització municipal
Òrgans de participació
Programa d’actuació municipal
Plens municipals
pressuposts participatius
Consultes ciutadanes
Llei de reforma local: llei 27/2013 (lrsal)
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Contractació pública
Estatut dels representants locals
Revisió de la relació de llocs de treball
Transparència
Sobirania tecnològica
Teixit associatiu
Participació i espai

•
•
•
•
•
•
•

Seguretat ciutadana
Aplicació d’un nou model de seguretat
Prioritat en inversions socials per disminuir les desigualtats
Junta de seguretat local i pla de seguretat ciutadana
Creació de taules de treball
Foment de la policia de proximitat
Itineraris segurs i amables

•
•
•
•
•
•

PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Estat de la qüestió
En aquest punt s’ha de partir de la base que l’ens territorial bàsic en què
s’organitza Catalunya és el municipi, configurat per un territori i una població, i que
com a tal, és el titular de les competències i les potestats que li atorga la Llei; mentre
que l’ajuntament és només l’òrgan d’autogovern mitjançant el qual el municipi
s’organitza per a exercir les seves competències i dur a terme les polítiques municipals.
En aquest sentit, per tant, entenem que l’ajuntament ha de ser una eina al servei de les
persones que constitueixen el municipi i que són les autèntiques titulars dels drets i les
obligacions municipals.
El disseny organitzatiu, orgànic i funcional dels governs locals és insuficient per
abordar les noves demandes de la ciutadania que desborden els marcs administratius
clàssics heretats dels primers governs democràtics. Per aquest motiu, des de Babord,
fem una aposta decidida per un municipalisme en què puguem trobar fórmules de
governança que depassin les mancances democràtiques pròpies de les institucions
actuals i donin lloc a experiències de veritable govern popular.
Més enllà de la gestió concreta, compromesa i eficaç de la institució, defensem
que és imprescindible el protagonisme veïnal i popular, perquè les polítiques
desplegades des del municipi s’han de centrar en la consecució de sobiranies
(productiva, alimentària, energètica, residencial, cultural, reproductiva...) que han de ser
guanyades i, en alguns casos, recuperades, per veïns i veïnes organitzades en autèntics
moviments populars.
Tot i que s’han de reconèixer alguns avenços en aquesta línia durant la darrera
legislatura, fruit en gran part de la pressió de Babord, com ara els pressuposts
participatius, la redacció d’alguns plans sectorials com els de mobilitat o d’usos del sòl
o la consulta popular per a canviar el nom d’alguns carrers del poble, aquestes han
estat mesures puntuals que no estan consolidades en l’estructura i funcionament
municipal i els processos de les quals són molt millorables en informació pública,
participació democràtica, execució dels acords i rendició de comptes.
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Cal redissenyar els sistemes estàtics i transformar-los en estructures més
adaptables i dinàmiques. La solució passa necessàriament pel desenvolupament de
programes conjunts i integrats que es desenvolupin coordinadament, de forma
transversal i en xarxa, amb flexibilitat i capacitat d'adaptabilitat al canviant ecosistema
local.

Objectius
Construir una identitat democràtica col·lectiva a partir de l'aprofundiment
democràtic, la proximitat i d'un exercici de responsabilitat compartida.
Articular una actuació pública conjunta del govern local i l’autogestió comunitària
ciutadana per a la defensa i la protecció dels béns comuns.
Fer pública tota la documentació i informació municipal, ja que és propietat de la
ciutadania.
Impregnar l'acció de govern d'exemplaritat, transparència i rendició de comptes,
és a dir, governança ètica.
Exercir una acció integral contra la corrupció i el clientelisme. La corrupció no és
inevitable i ens comprometem a implementar totes les accions possibles a l’abast del
poble per a impedir-la.
Promoure i liderar la participació real de la ciutadania per tal que pugui intervenir
més sovint i de manera més directa sobre els afers de poble, plantejant sobre quins
temes vol parlar i amb capacitat d’influir en la decisió.

Propostes
Modificar el Reglament d’Organització Municipal (ROM)
El ROM és el reglament que regula l’organització i el funcionament de
l’ajuntament i dels seus diferents òrgans, així com les diverses vies de participació que
té la ciutadania, el dret a la informació i l’accés a la informació municipal.
No obstant això, el ROM actual, que data de l’any 2014, està molt lluny dels
estàndards actuals comunament acceptats pel que fa a la regulació del dret de
participació de les persones i les entitats en els processos de presa de decisions
municipals, del deure de publicitat activa de l’ajuntament i del dret d’accés a la
informació pública.
A més, la seva revisió ha estat fruit d’un procés caracteritzat per una manca de
transparència i participació ciutadana, sense el menor interès per part del govern en la
realització d’un procés obert i transparent cap a les entitats i la ciutadania en general.
214.

Per tot això, durem a terme, mitjançant un procés participatiu, la modificació del
ROM vigent, basada en els principis de transparència, participació i simplificació
administrativa, per adequar-lo a la realitat del municipi i crear nous canals de
participació directa que implementin un model d’apoderament i corresponsabilitat
ciutadana, de control del poder i que garanteixin la gestió municipal dels serveis.

43

Programa Electoral – Eleccions Municipals 2019

Treballar per uns òrgans de participació reals, oberts i efectius
Una altra de les mancances del ROM és la reglamentació dels Consells de
Participació. La seva creació, modificació i extinció corresponen al Ple Municipal i són
presidits per un/a regidor/a designat per l’alcalde o alcaldessa. Des de Babord apostem
per la política de baix a dalt i creiem, per tant, que la ciutadania ha de tenir un paper
molt més actiu en la definició, estructuració, funcionament i presa de decisions dels
òrgans de participació.
Per altra banda, els òrgans de participació no es poden limitar només a la
informació i el debat, sinó que les decisions que s’hi prenguin han de poder ser
vinculants o, si més no, han de poder ser incloses en l’ordre del dia del Ple i se n’ha de
garantir un seguiment adequat.
215.

Elaborar un pla municipal de participació que reculli l’estratègia global de
participació de l’ajuntament intentant reduir les barreres tradicionals que fan que
certs col·lectius/grups participin menys (dones, persones d’origen migrant,
persones amb diversitat funcional, etc.).

216.

Impulsar la creació dels Consells de Barri com a espai de participació directa i
punt de connexió entre els barris i l’ajuntament, que serveixi com a mecanisme per
recollir inquietuds i propostes del veïnat i, a tal efecte, incorporar la seva regulació
al ROM.

217.

Modificar els estatuts dels òrgans de participació sectorial existents per tal de
democratitzar el seu funcionament amb la incorporació de persones individuals i
entitats i de dotar-los d’una major capacitat decisòria. Tenir cura de la seva bona
dinamització perquè no esdevinguin espais estèrils.

218.

Generar consells sectorials d’aquells àmbits on n’existeixi una necessitat i vetllar
per la seva correcta dinamització, com per exemple el consell de cultura i festes
populars.

Fomentar la participació ciutadana en l’elaboració dels principals plans i
programes municipals: Pla d’Actuació Municipal, Plans d’Ordenació
Urbanística, Plans Estratègics, Plans integrals i Plans Sectorials.
219.

Elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) com un exercici de redacció conjunta
entre el Govern, els departaments i òrgans de participació de l’ajuntament, el teixit
associatiu i la població de Vilassar de Mar. Un document on es planifiqui i s'actuï
amb visió global per afrontar el futur del municipi i que permeti conèixer la
concreció i temporalització dels compromisos electorals i l'agenda i programa
estratègic del govern, garantint la transparència, el procés participatiu i la rendició
de comptes.

Obrir els plens municipals
Tot i ser l’òrgan municipal on es prenen les decisions més importants que afecten
el conjunt del municipi i de les veïnes, el Ple té un dèficit important de participació
ciutadana. Cal fer un gir de 180 graus a aquesta realitat i garantir que els plens siguin
espais de participació i interacció reals entre la ciutadania i els grups polítics que la
representen. Cal, entre altres mesures:
220.

Fer més difusió dels dies de celebració dels plens i de l’ordre del dia.
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221. Preveure mecanismes perquè la població i les entitats puguin presentar de
manera directa mocions o propostes d’acord en els plens.
222.

Oferir espais per tal que la ciutadania i les entitats puguin formular preguntes als
regidors i les regidores en l’apartat final dels plens, i no fora dels mateixos com ara,
eliminar l’obligació de preavís i de formulació per escrit i establir l’obligació de
donar-hi la resposta corresponent, sigui en el mateix moment o, si no fos possible,
en un termini no superior a 15 dies i donar-ne compte en el Ple següent.

223.

Informar tota la població dels acords presos en els plens i del sentit del vot dels
grups municipals.

Millorar els pressuposts participatius
224.

Introduir processos de deliberació i debat ciutadà al procés de pressuposts
participatius, sobretot en la fase d’elaboració de propostes, per tal de poder
identificar necessitats col·lectives i de barri.

225.

Ampliar les partides dels pressuposts que decideix la població de manera directa.

226.

Establir que, com a mínim, una part de les inversions proposades pel govern
municipal pugui ser escollida per la població mitjançant un procés de votació.

227.

Fer pedagogia i millorar la informació sobre l’estructura i el contingut del conjunt
del pressupost municipal. Tant en el moment de la seva aprovació com en el balanç
de la seva execució.

Impulsar mecanismes de consulta a la població.
La població de Vilassar de Mar ha de tenir la capacitat de decidir sobre els temes
que l’afecten significativament més enllà de les eleccions cada 4 anys. Per això des de
l’ajuntament s’han d’habilitar i fomentar diferents formes de presa de decisions
populars com consultes i referèndums. La llei de consultes populars referendàries
4/2010 i la llei de consultes populars no referendàries 10/2014, ens donen mecanismes
per fer-ho, que també intentarem recollir en el ROM i el futur pla de participació local.
228.

Regular en el ROM els mecanismes perquè la població de Vilassar de Mar,
mitjançant la recollida d’un determinat nombre de signatures, pugui impulsar un
procés de consulta ciutadana sobre qualsevol tema i/o actuació política de
competència municipal.

229.

Incorporar també al ROM la necessitat de consultar a la ciutadania aquelles
actuacions municipals que impliquin un percentatge rellevant de la despesa
municipal o suposin un impacte significatiu de l'entorn i el paisatge.

230.

Establir el caràcter vinculant per part del govern municipal del resultat de totes
aquelles consultes amb més d’un 15% de la participació.

Recuperar competències recentralitzades mitjançant la
racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)

llei

de

Respecte a les competències i funcionament de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
hem de tenir molt en compte l’impacte i les repercussions que té la “Ley 27/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” que, amb l’excusa
d’optimitzar recursos i sota els principis d’eficàcia i estabilitat pressupostària, limita les
competències i decisions municipals. Es tracta d’una reforma recentralitzadora i
uniformista, que suposa una clara vulneració del principi d’autonomia municipal i una

45

Programa Electoral – Eleccions Municipals 2019

invasió de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim local,
organització territorial i serveis socials, sanitat i ensenyament.
Així, competències com la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció
social ja no s’inclouen com a pròpies sinó com a competències delegades i que estan
supeditades a què no posin en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda
municipal.
Un altre dels impactes és que atribueix, amb caràcter excepcional, a la Junta de
Govern local l’aprovació de certes competències molt sensibles de caràcter econòmic
financer (plans econòmics i plans d’ajustament; plans de sanejament de la corporació
local, plans de reducció de deutes o l’aprovació del pressupost de l’exercici immediat,
sempre que existeixi un pressupost derogat). És a dir, amb l’aplicació d’aquesta
legislació ens podem trobar amb un escenari preocupant pel fet que se’ns limiten
competències, podent arribar a esdevenir simples executors i executores de pressupost
i perdent poder de decisió i participació en el Ple Municipal en aspectes tan importants
com els financers i econòmics.
231.

Per tant, caldrà instar a tots els grups polítics que formen part del Ple Municipal
que s’aprovi que, en cap cas, la Junta de Govern Local pugui atribuir-se
competències en l’aprovació de certes competències molt sensibles de caràcter
econòmic financer (plans econòmics i plans d’ajustament; plans de sanejament de
la corporació local; plans de reducció de deutes; o l’aprovació del pressupost de
l’exercici immediat, sempre que existeixi un pressupost derogat).

232.

Igualment, caldrà valorar i impulsar, si és el cas, accions de desobediència
institucional d’aquells articles i disposicions de la “Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local” que limiten les competències de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Desenvolupar i executar la llei 9/2017 de contractes del sector públic,
aprofundint en l’aplicació de criteris de gènere, inclusius, mediambientals
i de drets laborals.
En les noves contractacions i/o les revisions dels contractes existents:
233.

Exercir les competències pròpies i defensar-les davant dels ens supramunicipals
no legitimats per la democràcia directa, denunciant un model de finançament que
buida de poder el municipi enfront de la lògica clientelar de Consells Comarcals i
Diputacions.

234.

Assegurar la igualtat en la prestació de serveis i en l’execució de polítiques
públiques fent que siguin els municipis i no altres ens qui els presti i/o defineixi,
defugint visions supramunicipals que obvien la diversitat i les singularitats de cada
realitat local.

235.

Introduir o aprofundir en la introducció de criteris socials, ambientals, laborals i de
gènere en tots els contractes que subscrigui l’ajuntament. L’ajuntament no
contractarà amb empreses que no garanteixin un respecte total dels drets laborals,
salarials i d’igualtat de tracte de tots els seus treballadors i treballadores.

236.

Ens comprometem a no contractar empreses i particulars que operin o tinguin
sucursals en paradisos fiscals.
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Regular l’estatut i el codi de conducta dels representants locals com a
eines de governança ètica i de lluita contra el clientelisme i la corrupció.
237.

Treballarem per l’aprovació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan
els seus drets i deures, establint una regulació específica dels regidors i regidores
que es troben a l’oposició que garanteixi que puguin exercir les seves funcions de
fiscalització i control.

238.

Igualment, impulsarem l’elaboració de codis de conducta dels càrrecs públics
locals, tot exigint que els processos, procediments i polítiques públiques de
l’ajuntament es desenvolupin seguint principis de governança ètica, lluitant contra
qualsevol forma de clientelisme i establint un control popular de l’acció de govern.

Entre altres mesures cal contemplar:
239.

El control dels sous dels regidors i regidores, per anivellar-los a la mitjana de sous
de la població del municipi. També és imprescindible, la màxima informació pública
en relació als ingressos i la renda dels regidors i regidores i dels partits.

240. L’obligació de fer una declaració d’interessos dels regidors i regidores. Aquesta
declaració s’haurà de realitzar no només en el moment d'acceptar el càrrec, sinó
també en el de deixar-lo.
241.

L’obligació que els regidors i regidores presentin la seva declaració de renda anual
a intervenció, que quedarà en el registre d’interessos sota custòdia de secretaria.

242.

L’obligació que els grups municipals presentin anualment al secretari municipal o
a l’interventor la declaració anual de les seves despeses i ingressos.

243.

L’obligació que, en cas que els grups municipals sol·licitin crèdits a una entitat
financera, aquests es facin públics.

244. L’obligació que totes les dades que fan referència als ingressos dels regidors i
regidores i dels grups municipals, siguin públiques al web de l’Ajuntament.
245.

Impedir que es puguin acceptar càrrecs de confiança en l’Administració pública
que no hagin seguit un procés d’ocupació just i transparent.

246.

Pel que fa als regidors i regidores de Babord, l’Assemblea de Babord decidirà i
validarà la remuneració o compensació econòmica que han de percebre en funció
de la seva dedicació completa o a temps parcial, tot definint uns criteris objectius
que permetin fixar un sou adequat a les necessitats per viure dignament a Vilassar
de Mar, i farà públic aquest acord.

247.

Babord es compromet a fer públics tots els seus ingressos de manera
desagregada i a identificar-los, siguin de l’administració pública (derivats de la
constitució de Babord com a grup municipal) o adquirits per altres vies com poden
ser les quotes, donatius, o qualsevol activitat o iniciativa que es pugui organitzar
per l’autofinançament. S’actuarà de la mateixa manera amb les despeses. Es
compromet també a gestionar-los en comptes d’entitats d’economia social i
solidària.

248.

Babord assumeix el compromís explícit de treballar amb les institucions de la
banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa, així
com d’establir un topall màxim a les donacions privades en defensa de l’autogestió,
renunciant de forma explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars,
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fundacions, empreses o entitats jurídiques amb objectius diferents dels de la
candidatura que puguin coartar la independència política de Babord.

Revisar la relació de llocs de treball de l’ajuntament, com a eina per
garantir polítiques de contractació de personal transparents i objectives.
L’administració de l’ajuntament s’ha d’adaptar a les noves necessitats, als nous
models organitzatius i als nous perfils professionals. Per això, cal fer una acurada
planificació dels recursos humans a través de la relació de llocs de treball, que
garanteixi unes polítiques de contractació i de gestió de personal transparents,
objectives i adequades a les noves necessitats.
Per aconseguir aquests objectius cal:
249.

Revisar la relació de llocs de treball de l’ajuntament, aplicant criteris de
competència i de gènere, com a instrument d'ordenació estratègica dels
treballadors i treballadores públiques, apostant per la consolidació de plantilles i la
seva estabilitat i donant valor a la negociació col·lectiva amb les organitzacions
sindicals per dur a terme acords i pactes per concretar aquestes noves necessitats.

250.

Elaborar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions d’assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació
sexual i altres discriminacions a la feina.

251.

Desenvolupar, amb la participació de tot el personal, el pla d’igualtat intern de
l’ajuntament, per tal de garantir la igualtat real de gènere en l’organització i
promoure la presència de dones en els llocs de responsabilitat i que l’ajuntament
exerceixi un rol exemplificador en relació a la resta d’agents socials.

252.

Revisar i aprovar el Pla de formació intern que permeti l’adaptació als nous serveis
públics i a la millora de la carrera professional, tot fomentant a tots els nivells i en
tots els espais la cultura del servei a la ciutadania.

253.

Impulsar la formació amb el suport tècnic necessari per avançar en què el
personal de l’ajuntament tingui més eines i competències en matèria d’igualtat i
interculturalitat.

254.

Promoure polítiques de conciliació i nous usos del temps. Facilitarem el pas del
treball a temps complet a mitja jornada i a la inversa en l’ajuntament i a les
empreses contractades i estudiarem la possibilitat d’avançar en la implementació
del tele-treball.

255.

Articular sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació no només
quantitativa sinó també qualitativa.

256.

Comprometre l’administració local com a referent de Responsabilitat Social, tant
pel que fa a les activitats de gestió directa com la indirecta.

257.

No col·laborar amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de
col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.

Lluitar contra la corrupció i les polítiques clientelars
258.

Com a eix bàsic de la nostra acció municipal, promoure les auditories de la gestió i
el deute que siguin necessàries, reduir l’ús de tots aquells mecanismes
institucionals que alimenten les pràctiques corruptes i clientelars, com són la gestió
indirecta, els òrgans dependents opacs i sense control públic estricte, els patronats
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i les formes de gestió empresarial. Per això apostem per una gestió directa i
democràtica dels serveis municipals.

Millorar els mecanismes de transparència en relació amb la informació
pública
La transparència i el rendiment de comptes són elements clau d'un sistema
democràtic. La LIei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya té per objecte regular i
garantir la transparència de l’activitat pública; regular i garantir el dret d’accés de les
persones a la informació i la documentació públiques i establir els principis i les
obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el
personal al servei de les administracions públiques i la resta de persones a qui és
aplicable aquesta llei, així com aplicar el govern obert i fomentar la participació
ciutadana i regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels
deures i les obligacions establerts per aquesta llei.
Tot i que cal reconèixer alguns avenços en el compliment de les obligacions de
transparència i accés a la informació per part de l’ajuntament de Vilassar de Mar, tals
com una millora de la informació disponible al web de l’ajuntament amb la
incorporació per exemple dels fitxers amb les sessions íntegres dels plens municipals i
la creació de l’app de l’ajuntament, cal seguir aprofundint i millorant en aquesta
matèria tenint com a eix vertebrador que les dades i la informació que l’ajuntament
gestiona no són seves, sinó dels veïns i les veïnes i que l’ajuntament només les
gestiona, per la qual cosa cal adoptar com a criteri bàsic el de publicar totes les
dades i informació de què disposi, llevat d’allò que estigui subjecte a alguna
restricció legal, i fer-ho de manera que sigui fàcilment accessible i en formats que
permetin la reutilització.
En aquest sentit, algunes de les mesures que proposem són:
259.

Fomentar la informació pública com a signe d’identitat. Cal promoure, publicitar i
difondre tota la informació disponible per totes les eines possibles a l’abast de
l’ajuntament –web, oficina del contractant, diaris o revistes municipals, mitjans de
comunicació públics, etc.– per retre compte de l’acció institucional i dels processos
de participació ciutadana.

260.

Millorar el web municipal per fer-lo més accessible i que sigui més fàcil trobar-hi la
informació, així com potenciar, actualitzar i millorar l'App de l'ajuntament i fer-ne
difusió per promoure el seu ús i que el fet de votar coses pel municipi acabi sent
quelcom normalitzat.

261.

Assumir l’open data per defecte i promoure la reutilització de les dades
mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal i
l’especificació de les llicències.

262.

Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap
desavantatge amb programari lliure.

263.

Regular i garantir el dret d’accés a la informació de l’administració local i a la
reutilització d’aquesta per a totes les persones, establint un procediment electrònic
clar per al seu exercici, l’obligació de resoldre de manera motivada en el termini
d’un mes i el règim de recursos.
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264. Establir procediments accessibles i àgils de denúncia per a casos de vulneració de
drets per part de l'Administració, protegint el denunciant.
265.

Realitzar, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes sobre
l’activitat desenvolupada en l’ajuntament, independentment de ser govern o
oposició. Aquest procés serà presencial i també accessible en xarxa online.

Liderar el procés cap a la sobirania tecnològica del municipi
La tecnologia o l’activitat tecnològica del municipi influeix en el seu progrés
econòmic i social. És per això que cal una política municipal que doni al municipi la
capacitat de ser protagonista de la seva activitat tecnològica i que no es limiti, com
passa en l’actualitat, només a potenciar l’evolució tecnològica orientada per l’interès
privat de les empreses líders del sector. Aquest protagonisme ha de servir per fer
créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota control democràtic.
La sobirania tecnològica s’ha de basar en tecnologies lliures: de lliure accés, ús,
estudi i rèplica, que evitin el control tecnològic. A més, la naturalesa d’aquestes
tecnologies propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes
d’agents on es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les
necessitats del territori i no recaigui únicament sobre l’administració pública la
responsabilitat de fer evolucionar la tecnologia.
Per això, algunes de les propostes en aquest àmbit són:
266.

Fomentar iniciatives cooperatives orientades a un consum responsable, a la
satisfacció d’un preu just i a l’intercanvi de serveis i a favor de la reducció dels
residus i l’aprofitament d’estris, materials i tecnologies, com és el cas de Guifi.net

267.

Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés (fixa i mòbil, existent o nova
com 5G) a través d’una xarxa compartida pels diferents operadors i facilitar la
compartició d’infraestructura pública, implantació d’antenes o pas de cablejat en
edificis i infraestructures públiques.

268.

Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el
trànsit, el filtrin o l’interrompin com en el cas del referèndum d’autodeterminació
de l’1 d’octubre de 2017.

269.

Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap
desavantatge amb programari lliure i utilitzar només formats i protocols oberts,
amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.

270.

No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari
privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En
general, no distribuir programari privatiu per cap via.

271.

No acceptar donacions de programari privatiu per part d’empreses privades, ni
tampoc de maquinari que obligui a l’ús de programari privatiu per a un correcte
funcionament.

272.

Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis
d’informació de l’ajuntament i de l’ofimàtica interna, amb els corresponents plans
de formació.

273.

Assumir la open data per defecte. Publicar sota llicències lliures i formats
reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’ajuntament.
Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb
diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne de derivats
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i promoure la reutilització d’aquestes dades mitjançant una publicitat activa, una
bona accessibilitat al web municipal i l’especificació de les llicències.
274.

Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, i
reforçar els existents.

275.

Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal. Administrar les dades de
caràcter personal únicament dins de l’administració municipal i seguint estrictes
criteris de seguretat. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells
casos en què prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les quals
seran utilitzades, minimitzant així la quantitat de dades personals que es recullen. I
finalment, implementar mecanismes per conèixer, corregir o esborrar dades
personals dels sistemes de l’administració i no només el mínim legal exigit.

276.

Consolidar l’administració local electrònica que, entre altres beneficis, comporta
major transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la
tramitació administrativa.

Enfortir el teixit associatiu.
L’ajuntament ha de promocionar l'autoorganització ciutadana i estimular
l’activitat de les associacions i entitats en la vida municipal. També és imprescindible
evitar el clientelisme i preservar la necessària autonomia del teixit associatiu, per tal
que aquest pugui desenvolupar el seu rol amb plenitud i poder arribar al màxim
nombre de gent no associada. Per aconseguir aquests objectius, a Vilassar de Mar, és
imprescindible canviar el sistema d’atorgament de les subvencions a entitats i
associacions, que actualment, majoritàriament es fa a dit o sota criteris que, clarament
beneficien unes entitats per sobre de les altres.
277.

Regular, mitjançant l’aprovació d’una Ordenança general de subvencions, el
procediment d’atorgament de subvencions a associacions i entitats, sota els
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i nodiscriminació i, alternativament, estudiar la possibilitat de treballar amb les entitats
a partir de convenis que poden referir-se a un pacte en aportació econòmica, a la
cessió d’infraestructures, a l’assistència tècnica pels serveis de l’ajuntament, etc.

278.

Elaborar un mapa d’entitats i associacions de Vilassar de Mar, amb l’objectiu de
visibilitzar la seva activitat i facilitar que qualsevol persona pugui trobar un espai on
compartir i treballar les seves necessitats i interessos.

279.

Facilitar, tant com es pugui, els tràmits i la burocràcia pel desenvolupament de
l’activitat de les entitats i associacions.

Promoure la participació sobre el nostre espai
280. Facilitar l’ús de l’espai públic
281.

Posar fre a la tendència creixent que estableix un ús privat (i, a vegades,
privatitzador) dels espais públics, a través del replantejament de les respectives
ordenances.

282.

Promoure la co-gestió pública-comunitària dels equipaments públics municipals.

283.

Defensar els espais alliberats i autogestionats
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SEGURETAT CIUTADANA
Estat de la qüestió
Viure segur és un dret fonamental i necessari. Per tal que la seguretat esdevingui
un dret, cal transformar el model imperant durant les darreres legislatures per un altre
que situï les persones al centre de la política de seguretat.
Viure en un poble més segur pensem que ha d’anar lligat a proveir les necessitats
bàsiques a totes les persones, ja que com més ho fem més a prop estarem de la
seguretat i d’un model de poble més just i integrador. Un municipi de drets és també
un poble més cohesionat amb un model de seguretat basada en la protecció de drets
de la ciutadania a través la cooperació comunitària, la prevenció i la resolució de
problemes.
A banda, hi ha moltes classes de violències silenciades a les quals hem de fer front,
denunciar, i visibilitzar. Estem parlant de la violència masclista, d’assetjaments, del
control, de l’explotació laboral o de la violència cultural.

Objectius
Fomentar i impulsar polítiques de seguretat que s’allunyin de lògiques
repressives, coaccionadores, de control social i de retallades dels drets de la ciutadania,
i que posin al centre l’ajut i la protecció a col·lectius vulnerables, començant per la
gent gran, i que rebutgin la ingerència i l’assetjament al jovent, a les dones, a les
persones racialitzades o als col·lectius LGBTI.
Apostar per dinàmiques de treball que se centrin en la prevenció i que prioritzin
la resolució de conflictes a través de la mediació.
Apostar per un model més amable de seguretat, que no vol dir un model que
sigui més feble.
Tendir cap a un model de vila o barri més justos, cohesionats i integradors
porta inequívocament a què repensem quins han de ser els mecanismes per a garantir
la defensa de les llibertats i els drets humans, així com la manera de donar resposta a
les diferents problemàtiques que puguin sorgir fruit de la convivència.
Treballar la seguretat de les persones des de la transversalitat. Això implica que la
seguretat de les persones no ha d’estar només en mans de la policia. Cal que
estructurem serveis i replantegem la policia per tal que aquesta no es percebi com un
element repressiu al servei del sistema sinó com un element que ajuda a resoldre
problemàtiques derivades de necessitats col·lectives.

Propostes
Treballar la seguretat amb un triple enfocament
284. Prioritzar les mesures socials, impulsant aquelles inversions socials i actuacions
que comportin una disminució de les desigualtats, posant especial atenció en
generar anàlisis i actuacions de prevenció que permetin evitar o disminuir gran part
dels delictes majoritàriament vinculats a la misèria i a la manca d’oportunitats.
Alhora garantir un model de seguretat preventiu en lloc de reactiu. Un model on el

52

Eix 3r. Participació, organització municipal i seguretat: Per una democràcia participativa i
de qualitat a Vilassar de Mar, valorem les persones.
coneixement exhaustiu de les realitats específiques del poble, vila o barri, de les
seves mancances i potencialitats, regeixi la tasca dels serveis municipals
d’urbanisme, serveis socials, educació, cultura... inclosa la policia local, com a
garants de la seguretat. Els plans transversals que afecten diversos serveis
municipals, poden ser una bona eina per desenvolupar aquesta proposta.
285.

Aplicar millores en l’urbanisme del poble amb l’objectiu de crear itineraris més
segurs i amables tot l’any i durant totes les hores del dia, amb l’objectiu de reduir la
sensació d’inseguretat. Revisar el sistema d’enllumenat per evitar zones de
visibilitat reduïda, fer propostes per la millora de les dues estacions de tren del
poble i els passos soterrats i revisar les parades de l’autobús nocturn i estudiar-ne
les restriccions en mobilitat.

286.

Treballar amb les cures de les persones garantint un model de seguretat de
proximitat, que respongui a les necessitats de les vilassarenques i vilassarencs i que
no silenciïn les problemàtiques, sinó que s’escoltin i s’analitzin per poder mediar i
poder comptar amb els recursos necessaris per a poder assolir, davant d’aquestes,
solucions reparadores, que actuïn sobre l’arrel del conflicte i que tinguin a les
persones al centre. Proposem un treball de la seguretat amb visió de gènere,
estudiant la percepció de la seguretat que hi ha entre els homes i les dones, entre
els homes migrants i les dones migrants, la dependència de la protecció d’altres
persones, la manca d’autoconfiança, etc.

Apostar per la mediació davant els conflictes
287.

En les qüestions de convivència, l’aposta ha de ser per polítiques que vagin en el
sentit de la mediació, l'acció social, la intervenció socioeducativa i comunitària. Cal
apostar fermament per aquestes vies, fent plans transversals des dels serveis
municipals d’aquests àmbits i posant-hi els mitjans i recursos necessaris. La policia
municipal no ha de ser a tots els plans ni a totes les actuacions. Cal desplegar
polítiques a llarg termini que eliminin la desigualtat i tot allò que causa
delinqüència, i la participació de la policia ha de ser només en aquelles actuacions
en què es considera que pot fer una tasca de suport i s’ha de supeditar al
plantejament que facin serveis socials – mediació.

Obrir la Junta de Seguretat Local
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, regula en el seu article 9, les juntes de seguretat local i les defineix com a
òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i
altres serveis de seguretat que operen en el territori del municipi i de participació
ciutadana en el sistema de seguretat. En aquest àmbit proposem que:
288. La junta es reuneixi com a mínim un cop a l’any i hi participen l'alcalde o
alcaldessa, els regidors i regidores i els cossos policials. A més, s’hi pot convidar a
altres actors socials, com les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del
municipi, fet que cal fomentar, ja que aquests per llei tenen dret a veu tot i que no a
vot i poden esdevenir actors de gran importància per traçar aquestes línies
estratègiques en relació a les problemàtiques reals del poble.
289.

Les dades que transmeten els cossos policials es traslladin a la població perquè la
percepció que aquesta té de la seguretat al poble pot no correspondre a les dades
reals: cal posar xifres reals i traslladar-les amb claredat.
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290.

Aquesta junta no se centri únicament en la tasca dels cossos policials, cal que
sigui un òrgan de participació real i efectiva.

Crear d’un Pla de Seguretat Local
El pla de seguretat és l’instrument que ha de definir les línies estratègiques de les
polítiques de seguretat al municipi. L’elaboració d’aquest Pla ha de contemplar
mecanismes de participació de la ciutadania i de les entitats locals.
291.

Per a l’elaboració d’aquest pla, proposem la creació de taules de treball
transversals amb diversos agents del teixit associatiu dels diversos barris per
fomentar la convivència, el respecte i la igualtat que permetrà edificar una vila més
segura. En aquestes Taules es planificaran estratègies, es proposarà l’execució de
programes d'actuació i intervenció que tinguin per objecte millorar el sentiment de
seguretat, la prevenció del conflicte i el desenvolupament de polítiques i
intervencions adreçades a millorar la convivència al nostre poble. Alhora permetran
millorar el coneixement sobre la realitat dels possibles conflictes, tenir en compte
les particularitats de cada barri i l'impuls i foment de la participació de la comunitat
en la definició de les polítiques de seguretat.

Establir un nou model policial
292.

Incorporar en les pràctiques de la policia local el plantejament de mediacióreparació. Abandonar el model de resposta reactiva als problemes de convivència
per focalitzar-se en programar serveis que requereixin un seguiment durant un
temps i que poden tenir un caràcter preventiu.

293.

La intervenció de policia es justifica en els problemes de convivència només quan
hi ha associats problemes de seguretat.

294. És imprescindible crear en els cossos policials una mirada diferent de relació amb
la població que necessàriament ha de partir sempre de la idea de servei públic
d’acord amb el ple respecte i promoció dels drets humans i fonamentals amb tota
la població, sense que siguin acceptables actituds autoritàries precisament amb els
col·lectius més vulnerats pel sistema, com ho són el col·lectiu de joves i de persones
racialitzades. - Dotarem a la Policia Local amb una persona de referència i
especialitzada en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.
295.

Que la policia local no dificulti ni impedeixi l’ocupació d’un immoble quan
aquesta doni resposta a una necessitat social ni que col·labori en fer-los fora en cas
que hi hagi una ordre judicial.

296.

Que la policia local no acompanyi les empreses energètiques o d'aigua a tallar els
subministres de l'edifici ocupat.

297.

Dotar-se de mecanismes de transparència i control de l'actuació dels cossos de
seguretat respecte al compliment dels drets humans i les llibertats:

a) Implementar codis deontològics i de bones pràctiques als que han de quedar
sotmesos els cossos policials
b) Fer un control del seu compliment mitjançant un comitè de seguiment deontològic.
c) Potenciar la transparència i el control en les actuacions policials mitjançant la
geolocalització d’agents i vehicles o amb mesures tan senzilles com garantir que els
agents vagin ben identificats, tant per davant com per darrere.
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d) Crear observatoris locals de control i garantia dels Drets Humans amb funcions de
control, denúncia i transparència en relació a les vulneracions de drets humans per
part de la policia municipal.
298.

És fonamental que desenvolupem formacions dirigides a tots els funcionaris
policials amb la finalitat de dotar-los d’eines que els permetin desenvolupar la seva
tasca amb ple respecte a aquests drets.

a) Crear plans de formació específics dirigits a tots els funcionaris policials amb la
finalitat de dotar-los d’eines que els permetin desenvolupar la seva tasca amb
ple respecte als drets humans.
b) Cal una formació continuada i obligatòria en clau feminista per al conjunt de
treballadores de l’ajuntament, així com de manera molt específica per als cossos
de seguretat del municipi.
299.

Revisar els protocols d'actuació, en especial els relatius als procediments de
contenció mecànica i ús d’armes per augmentar el respecte a la dignitat de les
persones, la seva integritat física i moral i per evitar les morts en contenció.

300. Definir un model de seguretat de la policia local comunitari i arrelat als barris, a
través dels mateixos policies o d’agents cívics que seran els ulls al carrer i que
esdevindran un vincle de proximitat amb els veïns i veïnes.

Impulsar grups de participació en el poble
301.

Generar grups de participació dels veïns i veïnes per afavorir les dinàmiques de
barri que impliquin a tothom, i que permetin desenvolupar el model de seguretat
teixit en espais com ara les Taules de Seguretat.

302.

Fomentar les Xarxes Antirumors a Vilassar de Mar, per tal d’evitar alarmes socials
infundades que generen malestar, en lloc de buscar solucions comunitàries.
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Eix 4t. Finances municipals i economia social: Perquè és possible una altra economia: local
i al servei de les persones.

INTRODUCCIÓ
És ben sabut que el pressupost és l'eina econòmica per definir els ingressos i
despeses que es vol tenir. Més enllà d'aquest vessant tècnic, el pressupost municipal és
un fet polític, una eina democràtica que ha de concretar econòmicament les propostes
polítiques que es volen desenvolupar al poble. Per tant, hem de vetllar perquè incorpori
els principals valors i principis polítics que ens defineixen, com la justícia social, el
repartiment de la riquesa i el treball, la municipalització de béns i serveis.
Més enllà del desenvolupament de les polítiques locals, hem de ser conscients
que la sobirania econòmica dels Ajuntaments està molt limitada per normes supramunicipals, i el pressupost té uns límits legals molt definits. Un d'aquests límits el
marca la Llei d'estabilitat pressupostària que obliga a no incrementar el pressupost
municipal per sobre d’un % definit a partir del pressupost de l'any anterior. L'estabilitat
pressupostària també marca on es pot destinar el romanent de tresoreria. Al límit de
l’estabilitat pressupostària cal sumar-hi la regla de la despesa, un càlcul força complex
basat a no gastar més del que l’ajuntament ingressa anualment. Això implica que es
poden tenir molts diners a la «caixa de tresoreria» derivats de romanents positius
d'anys anteriors però per aquesta regla de despesa no es poden gastar en allò que
volem.
A Vilassar de Mar volem una economia que situï en el centre de la seva activitat la
sostenibilitat de la vida i la resolució equitativa de les necessitats humanes. Una
economia socialment justa, políticament emancipadora, arrelada al territori,
integradora de la diversitat, respectuosa amb el medi ambient. Una economia social i
solidària. Una economia sencera (que és producció però també distribució, consum,
finançament, circulació monetària, gestió de recursos…) i diferent de la capitalista, que
no busca adaptar-s’hi, sinó superar-la.
Davant la situació d'emergència social en la qual ens trobem, volem donar suport
a totes aquelles iniciatives i lluites que serveixin per recuperar drets i poders a la classe
treballadora de la qual formem part de manera indissoluble. En aquest sentit, cal que
els ajuntaments es converteixin en agents actius de creació d'ocupació i de combat
contra la precarització.
Planificar el creixement dels sectors emergents (de base solidària i cooperativa)
d'acord amb la igualtat i la justícia social, amb treball de qualitat, diversificat i sobre la
base d'una economia al servei de les persones.
I destacar també a contractació pública, i l'ús de la despesa municipal, que té una
gran transcendència en la nostra economia, i la posició privilegiada que ostenta
l’administració pública en aquestes relacions bilaterals de la contractació la
converteixen en un escenari adequat per a l’aplicació de polítiques socials,
mediambientals, laborals i feministes.
Ja des d’abans de la darrera crisi econòmica i financera, els serveis públics han
estat en el punt de mira del mercat capitalista. Això significa a la pràctica sotmetre a la
lògica dels beneficis privats, la prestació de serveis imprescindibles per a la garantia de
drets fonamentals. Ens trobem que una part dels serveis públics i els equipaments
municipals es presten a través de criteris de mercat, ja sigui amb formes de gestió que
es regeixen pel dret privat, o bé directament gestionats per empreses privades.
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La municipalització dels serveis públics i els equipaments no només ha de
permetre gestionar de manera més transparent i oferint una major qualitat, sinó que
alhora serveixen per garantir més drets a les veïnes, fer equitatiu l'accés als serveis
públics, la proximitat i la vocació de servei comunitari sense discriminacions a tota la
població, la millora de les condicions laborals de les persones treballadores que presten
aquests serveis, el control i la participació popular en la planificació del servei i en la
gestió, etc.

ASPECTES TREBALLATS
•
Un pressupost transparent, participatiu i just
•
Qualitat en el servei dels contractes de l’ajuntament, i que promoguin la
justícia social
•
Societat Anònima (SA) i deute municipal
•
Activació econòmica de poble amb criteris de l’Economia Social i
Sostenible (ESS)
•
Sobirania fiscal municipal

ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Un pressupost transparent, participatiu i just
Com hem exposat anteriorment, un pressupost és una eina democràtica que
serveix per decidir les actuacions en les polítiques públiques. Reflecteix la política
econòmica del Govern i mostra de forma unitària i integrada totes les actuacions i
polítiques públiques que ha de dur a terme l’executiu i per les quals posteriorment ha
de retre comptes a la ciutadania.
Podem dir que els pressuposts de Vilassar de Mar tenen elements estructurals
antagònics als interessos de la majoria social vilassarenca fruit del reflex de molts anys
d’implementació de polítiques neoliberals. Com s'observa en les imatges adjuntes, per
exemple, el capítol II de despeses (el de contractacions de serveis) és gairebé la 1/2 del
pressupost, on el capítol I (de personal) és molt més baix, les despeses en préstec
(capítols III i IX) són importants...

60

Eix 4t. Finances municipals i economia social: Perquè és possible una altra economia: local
i al servei de les persones.

També cal destacar que el pressupost definit a l'inici d'any dista molt del realment
executat. Més enllà dels canvis marcats pel govern, entren en joc les nombroses
subvencions que arriben d'agents externs (com Diputació) que juguen un paper
important i que mai passen pel debat del Ple quan es treballen a l'inici de l'exercici. Tot
seguit, adjuntem la comparativa en l'exercici de 2018 del pressupost d'inici i l'executat
al final de 2018.

Al llarg de tota la legislatura passada,
Babord ha deixat clara la seva posició: Hem
vingut a transformar el poble i construir
alternatives, no a avalar una gestió
continuista. L’aposta del col·lectiu en matèria
de pressuposts municipals ha girat al voltant
de 4 grans eixos:
•
Democratització de les finances municipals, millorant la informació de la
població i augmentant la seva participació.
•
Auditar l’origen del deute municipal estratosfèric que va deixar CIU (més
del 100% del pressupost) i buscar estratègies perquè el deute no legítim no
recaigui sobre les finances municipals.
•
Garantir la qualitat dels serveis públics municipals. Plantejant estratègies
de gestió directa i/o control dels grans contractes, per garantir-ne la qualitat i
que no paguem de més.
•
Aprofitar el poc marge d’inversió per fer front als reptes d’habitatge i
mobilitat que té Vilassar de Mar.
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Babord, al llarg de la passada legislatura ha mostrat voluntat de col·laboració amb
el govern i ha facilitat qualsevol proposta que impliqués una transformació d’arrel de
les polítiques municipals. En aquest sentit, vam arribar a un pacte amb el govern
municipal pels pressuposts de 2016. En el 2018 s’aconsegueixen pactar 21 mesures
concretes i es defineixen una sèrie d'indicadors per a verificar-ne el compliment.
Gràcies a aquesta feina es va aconseguir, entre d'altres:
•
pressuposts participatius.
•
Auditoria de la SA Municipal i del deute del mercat.
•
Incorporació d’un tècnic a l’Ajuntament per la redacció i control dels
contractes amb empreses externes.
•
Inventari d’usos de la zona agrícola.
•
Moratòria d'habitatges ús turístic. Partida per la compra d'habitatge
social.
•
Ruta urbanisme amb perspectiva de gènere
•
Augment del fons de solidaritat i cooperació

Malgrat tot això, valorem els pressuposts actuals com continuistes i insuficients, ja
que no planteja cap element de transformació estructural de la política municipal, i
queda molta feina per fer.
En darrer lloc, refermar la nostra aposta clara i decidida per fer els pressuposts
municipals una eina democràtica i més participativa, i per tant el requeriment de
seguir implementant polítiques perquè tota la població en conegui el seu contingut,
l'entengui i s'atreveixi a fer propostes.
Cal recordar que aquesta legislatura ha estat pionera, gràcies a Babord, amb
l'aplicació de processos participatius de partides d'inversió i serveis del pressupost
municipal, i aquesta dinàmica ha quallat amb força. Cal seguir treballant amb els
pressuposts participatius, millorant els processos de treball amb la població, on s’ampliï
les partides a rebre propostes de la població i també ampliar les partides on la població
decideix de manera directa.

Qualitat en el servei dels contractes de l’ajuntament, i que promoguin la
justícia social
L’Ajuntament ha de ser un instrument al servei de tota la població i per això els
serveis municipals s’han de gestionar preferentment de forma directa, és a dir amb
caràcter públic i no privat.
Al llarg d'aquesta legislatura aquesta tasca ha estat una de les prioritats de
Babord. S'ha aconseguit la contractació d'un funcionari perquè revisi i elabori els plecs
de contractació dels diferents contractes. S'ha aconseguit que s’assignin treballadors
municipals pel seguiment de les feines dels grans contractes...
Els nostres criteris són que no s’hauria de renovar cap concessió, ni concedir-ne de
noves a cap empresa privada sense una anàlisi prèvia de la viabilitat de la
municipalització del servei. Per altra banda, que qualsevol privatització del servei hauria
de ser consensuada amb els agents i entitats socials als quals afecten.
En aquest sentit, creiem que cal revisar i estudiar tots els grans contractes per
vetllar per la qualitat del servei que ofereixen, el control de la despesa i que el cost que
paguem s'ajusta a criteris d'austeritat i que ofereixen un tracte digne a les seves
treballadores.
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Aquesta legislatura que ve tenim a sobre de la taula grans contractes que caldrà
tornar a adjudicar, com el de recollida i gestió de les escombraries i neteja viària;
concessions amb un funcionament deficient i de gestió opaca com la de la piscina
municipal; serveis amb deficiències com el manteniment de l'enllumenat públic;
serveis sense concessió i per tant una situació de vulnerabilitat jurídica com el
d'abastament d'aigua, etc. que caldrà abordar.

Societat Anònima (SA) i deute municipal
Babord porta des dels seus orígens treballant per esclarir la situació de la SA, un
tema que massa sovint ha estat en segon terme a l'agenda del govern d’ERC i GxVdM.
Finalment, i després de molta insistència, se’ns han lliurat els resultats. El març de 2018
es va lliurar l'Auditoria de la SA Municipal als membres del Ple. Des de Babord ho
considerem una fita molt important després d’anys de lluita per posar llum a la fosca
gestió de la SA Municipal, que ha comportat múltiples perjudicis per al poble.
L’auditoria de la SA és un document fonamental per conèixer les possibles
irregularitats en la gestió de la Societat i les causes de l’endeutament municipal on
destaquem els 2 projectes que considerem més rellevants:
a) Can Vives és un projecte mai executat, amb irregularitats en el procés de
licitació, que s'ha convertit en una bomba de rellotgeria per al municipi, ja que
s'està a l'espera d'una sentència judicial que pot obligar l'Ajuntament a pagar
fins a 4 milions €.
b) El Mercat Municipal, el projecte estrella dels governs de CiU, es tracta d’un
projecte faraònic que pretenia pagar la construcció d’un nou mercat amb pisos
de luxe en plena crisi immobiliària. A mitja construcció es disparen les pèrdues i
el govern opta per endeutar-se més, assumint unes condicions del préstec molt
dolentes amb l'aval de l’ajuntament, que ens ha suposat assumir un deute de
14,5 milions €.
Davant dels resultats de l'auditoria, Babord fixa la seva posició en 3 premisses:
1. Dret a la informació. La seva força rau en el nostre desconeixement.
Treballarem perquè tothom conegui els resultats de l’auditoria.
2. No a la impunitat. Davant d’indicis de possibles irregularitats, vetllarem perquè
s’esclareixin els fets i es dirimeixin responsabilitats.
3. Restabliment de les pèrdues municipals. Lluitarem perquè l’ajuntament
pugui recuperar el patrimoni que s’ha perdut o està en risc a causa dels fets que
assenyala l’auditoria.

Activació econòmica de poble amb criteris de l’Economia Social i
Sostenible (ESS)
A través d’un estudi fet per IDESCAT podem saber la distribució per sectors del
comerç municipal en valor afegit brut (2010). L’agricultura ocupa un 5,5% a Vilassar de
Mar, mentre que la indústria un 10,7% i la construcció un 9,0%. El sector que aporta més
en valor afegit brut són els serveis amb un 74,8%.
La planta ornamental és l’activitat que genera més negoci, sobretot per
l’exportació, tot i que fa anys que el sector (molt afectat per l'estructuració comercial)
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està en davallada. El sector està desanimat. La flor tallada ja pràcticament s’ha deixat
de produir, fan només compravenda. Per la competència d’Holanda i Sud-amèrica (per
exemple, molta rosa ve de Colòmbia). Per la resta, l’economia de Vilassar de Mar està
molt terciaritzada, i la indústria hi té poc pes, igual que la construcció.
El comerç (incloent-hi serveis) segueix sent un dels actius de Vilassar, pel seu
volum (està clarament per sobre la mitjana en nombre de comerços per habitant) i pel
seu dinamisme. I, incloent-hi el comerç a l’engròs i al detall, és el sector que ofereix més
llocs de treball.
El polígon dels Garrofers, malgrat tenir preus notablement més alts que a Mataró,
ha tingut èxit i està pràcticament ple. I se’n demana l’ampliació.
És un municipi amb referents clars, tot i que no s’aprofiten ni es projecten prou.
D’una banda, la zona agrícola és un potencial, i un clar element diferenciador, que
no tots els municipis tenen, amb el tema del sector de la flor i la planta ornamental o
també amb l'agricultura d'aliments. Malgrat això, la zona està desendreçada i amb
molta activitat per ordenar.
Està creixent l’activitat de venda directa de productes d’horta de qualitat, que
alguns joves que estan prenent el relleu de les empreses agrícoles, estan començant a
explotar com a filó. Igualment, el creixent interès de la població de zona urbana per
tenir un tros d’hort suposa una alternativa o complement pels pagesos. Si s’ordena i es
regula adequadament, és una activitat amb potencial.
Malgrat que hi ha iniciatives sectorials molt dinàmiques, com algun dels
esdeveniments que s’impulsen des de Vilassar Comerç, falta un ecosistema que
relacioni els professionals i empreses de serveis amb la resta de sectors més
tradicionals, com pot ser l’agrícola, per exemple, per sumar voluntats i crear projectes
conjunts que aportin millores en la competitivitat de les empreses, i que de forma
individual no es podrien tirar endavant.
El programa Municipi Cooperatiu promou la implicació de les administracions
locals, entitats i agents econòmics i socials en la difusió, creixement i consolidació de
l’economia cooperativa al poble (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). El
treball cooperatiu implica la gestió democràtica i participativa de la producció per les
persones productores, exclusivament o amb altres grups d’interès com els
consumidors o usuaris.
Existeixen però diversos graus de gestió democràtica. Hi pot predominar la
democràcia representativa, de manera que els/les productors/es es limiten a decidir de
manera directa, normalment reunits/des en assemblea anual, sobre la distribució dels
excedents, l’aprovació dels comptes anuals, la supervisió de la gestió social i poca cosa
més, a més d’elegir democràticament els/les seus/seves representants als òrgans de
govern i, eventualment, a la direcció perquè prenguin la resta de decisions. Altres
vegades, en canvi, hi predomina la democràcia participativa i els/les productors/es
participen en la presa de decisions importants, i fins i tot en la seva elaboració; a més,
cada productor/a autogestiona la seva feina diària, pel seu compte o en l’equip de
treball.
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Sobirania fiscal municipal
Com s’ha exposat anteriorment la implementació de polítiques fiscals i
econòmiques al poble està limitada per lleis estatals que restringeixen les opcions a
prendre.
En el cas de Vilassar de Mar, per exemple, on patim un greu dèficit de personal
propi (les persones treballadores assalariades per l’Ajuntament estan molt per sota de
la mitjana) però les Lleis estatals d’estabilitat impedeixen poder fer un increment
substancial en personal.
És per això que cal seguir treballant per reivindicar un nou marc competencial de
les administracions i garantir la lleialtat institucional. Sense una sobirania municipal
àmplia, la implementació de polítiques socials efectives restarà sempre limitada a les
voluntats supra-municipals.

OBJECTIUS
Un pressupost transparent, participatiu i just
Redistribuir les dotacions pressupostàries prioritzant les de matèria de serveis
socials. Aprofitar el poc marge d’inversió per fer front als reptes d’habitatge, mobilitat,
sobirania alimentària i vila educadora que té Vilassar de Mar.
Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva, a
través de la tributació progressiva en totes aquelles taxes i preus públics on sigui
possible fer-ho per capacitat administrativa.
Democratitzar les finances municipals, millorant la informació de la població,
augmentant la seva participació i atorgant protagonisme dels processos de decisió
econòmica.
Buscar estratègies per fer els pressuposts municipals una eina democràtica i més
participativa, tot seguint implementant els exercicis de pressuposts participatius.

Qualitat en el servei dels contractes de l’ajuntament, i que promoguin la
justícia social
Millorar la qualitat dels serveis públics municipals, aconseguint un alt grau de
satisfacció de les veïnes pel servei rebut, tot garantint uns costos ajustats.
Reduir la contractació externa. Plantejant estratègies perquè aquests serveis
s’ofereixin de forma municipalitzada com una eina de gestió social i foment de
l’ocupació de qualitat, i sense donar peu a la lògica externalitzadora i privatitzadora del
mercat.
Implementar sistemes de control dels grans contractes i concessions, per garantirne la qualitat i que no paguem de més.

Societat Anònima (SA) i deute municipal
Esclarir l’origen del deute i la seva legitimitat, exigint responsabilitats
Seguir implementant estratègies perquè el deute no legítim de la SA Municipal no
recaigui sobre les finances municipals.
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Gestionar la possible sentència desfavorable de Can Vives, exigint responsabilitats.

Activació econòmica de poble amb criteris de l’Economia Social i
Sostenible (ESS)
Promocionar comerç local com un actiu del poble a cuidar entre totes, per
garantir una ocupació de qualitat i un poble viu.
Implementar polítiques de sobirania alimentària, tot garantint la producció
agrícola i els mitjans de comercialització local, com a font de generació d'ocupació de
qualitat, que alhora reverteix positivament a la població en amplis aspectes (salut i
alimentació saludable, cura de l’entorn agrícola...).
Fomentar cooperativisme i l’Economia Social i Solidària.

Sobirania fiscal municipal
Seguir denunciant el marc legislatiu restrictiu que limita les actuacions a fer des
dels Ajuntaments en qüestions fiscals i econòmiques, i apostar per una major sobirania
municipal en aquestes qüestions.

PROPOSTES
Un pressupost transparent, participatiu i just
303.

Fer una tarifació ala més progressiva possible per garantir que el màxim de
persones entren dins de la tarifació, evitant que la majoria quedin al tram no
bonificat de la tarifació. L’objectiu és fer una redistribució i per tant les famílies amb
més renda han de cobrir la part que deixen de cobrir les famílies amb rendes més
baixes.

304. Explicar correctament i fer molta pedagogia en el moment en què es decideix
aplicar la fiscalitat progressiva. Explorar i portar al màxim de les seves possibilitats
la Llei d’Hisendes Locals en relació a l’IBI per fer-lo un impost més progressiu i
redistributiu i permetre la mobilització d’habitatge buit.
305.

Revisar i/o modificar el coeficient que senyala el mateix Ajuntament en el rebut
de l’IBI perquè no hi hagi discriminació en el cas dels habitatges o solars en iguals
condicions i que avui, per coeficient o per valoració, són diferents.

306. Implementar penalitzacions i recàrrecs fiscals en el cas d’habitatges buits de
manera permanent per promoure la seva vinculació en el mercat de lloguer.
307.

Estudiar bonificacions fiscals pels habitatges protegits en règim de lloguer i,
sobretot, els habitatges de promoció municipal.

308. Establir bonificacions per aquells habitatges que es lloguin amb finalitats socials. I
aquells que instal·lin sistemes d’aprofitament solar i energies renovables i netes.
309.

Implementar estratègies per a destinar tota la despesa possible a polítiques
actives tot garantint que no hi hagi superàvit al final de l’exercici econòmic.

310.

Crear i difondre una infografia per explicar de manera clara i senzilla els tributs
municipals i les possibles bonificacions que es poden optar.

311.

Fer pública la proposta de pressuposts municipals i ordenances fiscals amb
suficient antelació per debatre-la públicament en audiències públiques i

66

Eix 4t. Finances municipals i economia social: Perquè és possible una altra economia: local
i al servei de les persones.
participatives. 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
pressuposts municipals anuals.

S’han d’introduir, doncs, fórmules diverses d’intervenció i de participació de la
població i de les entitats en el debat pressupostari com ara la creació de comissions de
participació, dret de fer arribar a l’Ajuntament propostes i suggeriments (verbalment,
per escrit o per via telemàtica), sessions des del punt de vista dels barris, etc. Aquest
procés pot anar acompanyat de la creació de Reglaments específics com, per exemple,
un Reglament de pressuposts Municipals Participatius, on es prevegin els
procediments d'elaboració i de participació ciutadana.
312.

Incorporar en el pressupost municipal la previsió d’ingressos de subvencions
d’altres administracions (com la Diputació) així com les despeses previstes
associades. D’aquesta manera s’incorpora al debat públic dels pressuposts les
polítiques associades a aquests diners públics, i no queden amagats com passa en
l’actualitat.

313.

Generar un estat d’execució del pressupost a mig any, i fer-ne difusió a la població.

314.

Augmentar la partida de cooperació i desenvolupament, tot definint un calendari
per arribar a mitjà termini al 0,7% del pressupost.

En relació a millorar el procés on la població decideix directament algunes de les
partides del pressupost municipal:
315.

316.
317.

318.

Incrementar la partida d’inversions decidida directament per la població fins, com
a mínim, el 50% del capítol d’inversions del pressupost executat. D’aquesta inversió
decidida directament per la població, un mínim d’⅓ ha de ser de propostes
sorgides per la població, i la resta poden ser propostes sorgides des del govern, a
escollir per les veïnes.
Incrementar la partida de serveis decidida directament per la població.
Fer reunions temàtiques amb agents i sectors de la població pel treball de les
propostes als pressupostos, per millorar la qualitat de les propostes que es fan i
tinguin una visió global de benefici al poble.
Perspectiva de gènere dels pressupostos.

Qualitat en el servei dels contractes de l’ajuntament, i que promoguin la
justícia social
319.

Remunicipalitzar un servei públic que actualment estigui en gestió privada.
Recuperar el control dels serveis municipals. Béns comuns, propietat municipal.

320.

Auditar periòdicament els contractes grans i les concessions (recollida de brossa,
neteja espai públic, manteniment d'equipaments, manteniment d’enllumenat,
piscina municipal, etc.).

321.

Implementar un seguiment sistemàtic dels contractes i concessions tot assignant
funcionaris per garantir la qualitat del servei i la correcta execució.

322.

Generar un sistema d’avaluació per part de la població dels serveis públics que
reben com a mitjà per recollir les impressions i aconseguir l’increment de la qualitat
dels serveis prestats.
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Informar a la població els principals contractes de l’ajuntament per tal que siguin
coneguts i públics els principals aspectes (cost, durada, condicions del servei,
mecanismes de reclamació per part dels usuaris...).

324.

Pels serveis que no sigui possible remunicipalitzar, revisar en la mesura que sigui
possible, les clàusules dels contractes per garantir criteris de justícia social i
respecte al medi.

Fer especial èmfasi en aquest treball sobre el contracte de recollida de brossa i
neteja viària que al llarg de 2019-20 es licitarà.
325.

Crear unes bases generals de contractació de l'ajuntament, on es recullin valors
de l’economia social i solidària, per garantir el respecte al medi, la qualitat laboral,
etc. que hauran de complir els nous contractes de l’Ajuntament.

326.

Realitzar un pla de previsió de renovacions dels contractes per prioritzar aquells
debats en possibles canvis de model de servei i millores.

Societat Anònima (SA) i deute municipal
327.

Promoure la total transparència respecte als números de la SA. Municipal i
l’Ajuntament. Generar documents divulgatius per informar a la població dels
comptes passats i actuals de l’empresa pública, així com les principals actuacions
que es van realitzant.

328.

Aconseguir que els terrenys de Can Vives (al barri del Barato, entre el carrer de la
Marina i el cementiri) tornin a ser propietat municipal per poder fer habitatge social
en règim de lloguer i/o equipament.

329.

Seguir portant a terme les mesures administratives necessàries per esclarir el
deute i dirimir les responsabilitats de les greus irregularitats revelades per
l’Auditoria que es va publicar el 2018.

Activació econòmica de poble amb criteris de l’Economia Social i
Sostenible (ESS)
330.

Rebuig a la instal·lació de més grans superfícies comercials fora de la trama
urbana o que, trobant-se dins d'aquesta, no representin una integració real amb el
teixit comercial i l'espai públic existent.

331.

Definir una estratègia de reactivació de carrers i zones comercials en crisi, amb
mesures específiques per reobrir locals.

332.

Establir un programa específic perquè els comerços i productors que ho desitgin
puguin fer comerç electrònic en condicions competitives, afavorint la creació de
plataformes tecnològiques i logístiques.

333.

Fer del mercat municipal un centre impulsor del producte de Km0 i ecològic i
promotors dels bons hàbits alimentaris.

334.

Impuls i suport al sector agrícola, fent èmfasi en la producció ecològica com un
sector d’impuls econòmic, de generació de llocs de feina de qualitat i cura de
l’entorn del poble.

335.

Promocionar els productes agrícoles locals i les cooperatives de consum ecològic
afavorint les dinàmiques de les associacions de pagesos i pageses que treballen per
una producció agrícola sostenible.
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336. Estimular una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de
comerç just en l'oferta comercial del nostre poble tant en els establiments
permanents com en els temporals (mercats ambulants, fires, etc.).
•
Establir reduccions en les taxes dels mercats setmanals i els comerços on
la venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%).
•
Crear el distintiu local de comerç de producte de proximitat.
337. Estudiar i impulsar la creació d’una moneda local o comarcal electrònica que
pugui canalitzar part de la despesa pública (subvencions a entitats, ajuts socials,
compres, retribucions) cap al teixit local garantint un major impacte de la despesa
en el mateix municipi amb la possibilitat de gestió del sistema través d’una App.

La moneda local o comarcal també pot servir per fomentar el comerç de
proximitat així com l’accés a sistemes de crèdit mutu entre les empreses i comerços
locals.
Les noves formes de moneda local permeten incentivar de manera eficaç el
comerç de proximitat, amb accions específiques per a sectors, barris, carrers o en
moments del temps, en funció de les necessitats socials.
La moneda local també pot permetre que part dels preus públics, taxes i
impostos municipals es paguin amb aquesta.
338.

Assegurar el compliment de les normatives existents, entre d'altres, en matèria
d'horaris comercials, fórmules i modalitats de venda, seguretat i drets dels
consumidors i les consumidores i recollida i tractament de residus.

339.

Generar espais de formació per àrees temàtiques pel foment d’emprenedoria i
d’economia cooperativa.

340. Implementar un espai de coworking municipal per facilitar l’arrelament de noves
iniciatives econòmiques. Aquest espai ha de ser un espai de referència per a
l’emprenedoria al poble, amb un servei d'assessorament sobre estratègia
empresarial, assessorament legal, fiscal, etc.
341.

Impulsar la tasca dels serveis locals de suport a nous emprenedors i
emprenedores i les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, en especial la
lligada a la transició energètica, la innovació social i a totes les formes d’economia
social i solidària, que generen llocs de treball més estables i satisfactoris.

342.

Estudiar la creació d'una entitat local de crèdit o institució similar per donar
suport a l'economia local mitjançant, per exemple, la concessió de crèdits a
iniciatives que facilitin la transició del model. L’entitat es pot crear o ser gestionada
amb la col·laboració d’altres entitats de crèdit de l’economia social o la banca ètica.
L’entitat local de crèdit pot ser l’instrument per cogestionar la moneda local si
s’escau (com a Bristol o Nantes, per exemple).

343.

Establir ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació al sector agrícola, a les
empreses locals d’economia social i solidària.

344. Establir ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i
comerços per a la contractació de persones a l’atur i en l’adaptació a les clàusules
socials per a la contractació regular dels col·lectius més desfavorits.
345.

Impulsar l’economia cooperativa al municipi: clàusules socials a les licitacions
municipals, donar a conèixer les cooperatives del municipi, condicions especials per
cooperatives...
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•
Orientació a persones emprenedores a partir del programa de creació de
cooperatives
•
Orientació en el procés de transformació a cooperativa de treball.
•
Orientació financera per les cooperatives de treball del municipi.
•
Oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre persones
participants en les trobades.
346. Sensibilització sobre cooperativisme i empresa cooperativa: jornades
exposicions.
347.

i

Fomentar i recolzar els bancs del temps, bancs solidaris, xarxes d’intercanvi
solidari,
cooperatives
de
consum
agroecològic,
projectes
comunitaris
socioeducatius i altres tipus d’accions comunitàries que enforteixin els vincles
veïnals de solidaritat i l’empoderament de les persones i els barris en la resolució
dels seus problemes i l’assoliment d’objectius de transformació.

348. Desenvolupar marcs que possibilitin la gestió ciutadana dels equipaments
municipals, com a aposta per la implicació i el compromís de les xarxes socials en la
gestió pública de proximitat, com a aposta de democratització de l’estat local de
benestar, i com a alternativa ciutadana als processos de privatització de la gestió
d’equipaments i serveis.

Sobirania fiscal municipal
349.

Reivindicar un nou marc competencial de les administracions ajustat a la realitat,
amb el corresponent finançament, la qual cosa implica introduir càlculs raonables
del cost de les prestacions dels serveis públics locals.

350.

Reivindicar l'equilibri de la despesa pública que assumeixen els Ajuntaments, què
és un 19% del total de l'Estat i el finançament que perceben, el qual es manté en un
13% des de fa anys, mitjançant una major participació en els tributs de (IRPF i IVA) i
un increment de les subvencions no condicionades.

351.

Garantir la “Lleialtat Institucional”. Els ajuntaments estan patint diverses decisions
del Govern de l’Estat i de la Generalitat, que perjudiquen notablement l’escenari
pressupostari.

352.

Treballar per la derogació de la modificació de l’article 135 de la Constitució, que
obliga també als Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la
cobertura dels serveis públics i de les inversions municipals.
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INTRODUCCIÓ
Entenem el territori com un bé escàs i no renovable que cal preservar, del qual des
de l’Ajuntament en tenim la majoria de competències de regulació i gestió. Lluitem
contra l’especulació urbanística i ens posicionem a favor d’una política en defensa del
sòl agrícola i urbà que reporti millores en la qualitat de vida i salut de les persones, i
apostem per la recuperació del carrer com espai de relació i convivència per a la
ciutadania.
El territori on vivim és un bé del qual hem de tenir cura i saber gestionar amb
responsabilitat. Un bé social (espai on vivim i ens relacionem), un bé econòmic (espai
on duem a terme les activitats que generen riquesa i coneixement) i un bé natural (el
nostre ecosistema) escàs i no renovable, on qualsevol acció que realitzem és difícilment
reparable.
Tenint present que les competències en relació a la regulació i gestió del sòl i dels
serveis bàsics del nostre poble són completament municipals (a diferència d'altres
aspectes que afecten la nostra vida que són regulats en l’àmbit autonòmic o estatal),
aquesta és una ocasió immillorable per fer partícip a tota la ciutadania sobre les
decisions que repercuteixen al nostre quotidià per poder garantir que s’ajusten a les
necessitats i voluntats de la majoria de la població.
D’acord amb la nostra visió, posem de manifest les actuacions reiterades dels
darrers governs municipals, que han dut a terme accions sense tenir en compte la
participació i informació del poble. Accions arbitràries i puntuals que no responien a
cap Pla o estratègia planificada i que han generat una elevada despesa amb uns
resultats molt poc efectius.
Com a contraposició a aquest tipus de polítiques, plantegem estratègies a llarg
termini que serveixin de guia per dur a terme les diferents actuacions i evitar accions
puntuals i descoordinades mancades d’una visió global. Proposem estratègies
transversals que es nodreixin de processos participatius per garantir una bona
informació i participació directa de la ciutadania en els objectius a treballar.

ASPECTES TREBALLATS
•
Defensa de la sobirania alimentària
•
Mobilitat urbana: 5 eixos de prioritat sostenible
•
Espais públics: punt de trobada i acció política
•
Propostes mediambientals, eficiència i sostenibilitat en els serveis
municipals.

ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En relació a la defensa de la sobirania alimentària
En les darreres dècades, el territori de Vilassar de Mar ha patit, igual que el
Maresme i Catalunya, la pèrdua de sòl agrícola. La demanda de sòl a causa del
creixement urbà, industrial i de noves infraestructures s'ha dirigit sovint cap a les terres
més fèrtils, i així l'expansió urbana ha reduït notablement la superfície agrícola de la
comarca.
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Des de l’any 1982 fins avui, Vilassar de Mar ha perdut gairebé el 50% del sòl
agrícola (de 224 a 115 Ha). Tot i que el sòl no urbanitzable ocupa un 52,4% del territori
(209,20 Ha), el sòl agrícola només representa el 28,85% de la superfície de Vilassar de
Mar.
L’activitat agrària conserva el paisatge, l’entorn. En els darrers anys, Aquesta
activitat s’ha vist afectada per nous barris i construccions totalment desvinculades de
l’entorn. Això ha estat degut a una manca de polítiques clares per defensar l’activitat
agrària del poble i a la febre especulativa immobiliària, tant privada com municipal.
Si bé, a causa de la crisi econòmica i immobiliària, s’ha disminuït aquest procés, cal
salvaguardar el territori agrícola per evitar que sigui un espai testimonial. Malgrat
aquest important retrocés i degradació que ha patit el terreny agrari del poble,
actualment encara es conserva potencial agropecuari per cobrir una part important de
les necessitats alimentàries de la població de Vilassar.
La proposta, pendent d’aprovació per l’Ajuntament, de la Modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana per adequar els usos del sòl no urbanitzable, que té
per objectiu ampliar els usos admesos en sòl urbanitzable agrícola, pot suposar un nou
perjudici per a la pagesia i per al sòl agrícola, perquè es poden introduir un seguit
d’usos, activitats i construccions que no tenen res a veure amb l’activitat agrícola i
ramadera.
Així mateix, cal tenir en compte la veu del sector professional agrícola, que no vol
que el sòl no urbanitzable agrícola de Vilassar de Mar esdevingui una reserva barata de
sòl urbà, on es pugui dur a terme activitats, que a curt i mitjà termini malmetran el
valor agrícola d’aquest sòl, disminuint el valor econòmic i patrimonial que ara tenen les
finques destinades a l’activitat agrària.

En relació a la mobilitat urbana: 5 eixos de prioritat sostenible
L’estructura viària del poble, resultat de les necessitats de desplaçament
d'èpoques anteriors i les seves posteriors evolucions, ens han deixat una xarxa viària de
carrers estrets que no responen a les necessitats actuals.
Altres elements a tenir presents són el creixement de la mobilitat com a
conseqüència de l’increment substancial de la població; canvis en els hàbits de
mobilitat; expansió territorial del sòl urbanitzat i creació de nous barris amb la
construcció de nous equipaments municipals.
Davant de totes aquestes necessitats, les actuacions plantejades des de
l'Ajuntament per resoldre l'increment de la mobilitat no han respost a cap Pla o
estratègia prèvia i han estat bàsicament dirigides al trànsit del cotxe privat (semàfors,
rotondes, aparcament de cotxes...), aquestes es perceben totalment insuficients i
generen incomoditat en els desplaçaments (a peu, en cotxe, bicicleta...) i inseguretat en
els usuaris que afecten negativament a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Avui a Vilassar de Mar tenim l’impacte d’un volum de 28.000 a 30.000 vehicles
diaris que creuen la nostra ciutat per la N-II. Els efectes d’aquesta infraestructura són
diversos i afecten la mobilitat i a la qualitat de vida de les veïnes i veïns del nostre
municipi.
La N-II esdevé, juntament amb la línia de ferrocarril, una barrera que separa
Vilassar d’un dels espais naturals que identifiquen i caracteritzen millor la nostra
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població, el mar. Alhora els impactes derivats del trànsit, en especial el soroll i les
emissions a l’atmosfera, són susceptibles de provocar efectes negatius sobre la salut de
les ciutadanes i ciutadans que resideixen en les proximitats d’aquest corredor d’alta
densitat.
Al llarg d’aquesta legislatura 2015-19 s’ha redactat, i finalment aprovat, el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Vilassar de Mar, que proposa actuacions en tots els
modes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic i vehicles privats motoritzats. De
moment és una proposta que serà més o menys transformadora de la mobilitat dels
vilassarencs i vilassarenques en funció de quins projectes es desenvolupin de manera
prioritària.

En relació als espais públics: punt de trobada i acció política
El nostre poble està situat en la corona metropolitana de Barcelona, una àrea
d’influència important en el desenvolupament socioeconòmic de la nostra vila, que
juga en contra del desenvolupament d’uns espais públics vius i diversos:
Ens trobem amb un poble amb un funcionament de “ciutat dormitori” (població
poc diversa on els habitants no fan gairebé vida al poble, ja que treballen a fora, i
només van a dormir a casa); amb una densitat de població baixa en algunes zones;
amb un seguit de grans superfícies comercials a la rodalia del nostre municipi… un
seguit de factors que minven la vida als carrers i les places.

En relació a les propostes mediambientals
Vilassar de Mar pateix dèficits que afecten el medi ambient, la salut i el benestar
de les persones. Cal impulsar accions correctores de gestió ambiental, per raons de
sostenibilitat local, comarcal i global. Caldrà predicar amb l’exemple i treballar per
assolir una Administració pública més sostenible.

OBJECTIUS
En relació a la defensa de la sobirania alimentària
Des de Babord apostem per un model de poble basat en un equilibri entre el sòl
urbà i el sòl agrícola. Actualment, aquest equilibri s’està trencant en favor del primer,
així que prenem com a objectiu la preservació del sòl agrícola que encara ens queda.
Per a poder fer-ho, és necessari restituir la viabilitat econòmica i social al sector
agrícola i solucionar diverses problemàtiques amb objectius concrets, com ara:
•
Gestionar correctament l’ús social del territori i garantir els espais de
producció alimentària.
•
Prioritzar les polítiques municipals que dinamitzin el teixit econòmic en el
sector primari, donant importància a la viabilitat de les finques ja existents i en la
creació de feina, adreçat a dones, joves, persones en atur i/o persones en situació
vulnerable.
•
Volem un teixit agrari que abasteixi d’aliments Vilassar de Mar i el
Maresme a partir de circuits i Canals curts de comercialització, diferents dels de
l’economia capitalista, que tingui un impacte positiu en l’economia local. Cal
apostar pel comerç agrícola de proximitat, especialment el d'agricultura
ecològica i que el petit negoci local tingui el protagonisme. També cal impulsar
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les formes cooperatives i d'economia social, tant en els comerços existents com
en els de nova creació.
•
Per garantir els canvis en les pràctiques agrícoles, alimentaries i de
consum, s’han d’acompanyar amb un canvi de valors. Ens referim a uns valors
d’una societat patriarcal, consumista i individualista que es reflecteix en un
menysteniment del món rural, en reduir l’alimentació a un bé de consum més i a
la nul·la participació i cooperació en el disseny de les polítiques i estratègies que
ens ocupen.

En aquest sentit, cal que la ciutadania participi en el planejament urbanístic del
municipi, només així s'aconseguirà establir un urbanisme democràtic, participatiu,
respectuós amb l'entorn, i amb uns valors que manquen avui, com la identitat, la
preexistència del territori o els elements del medi.

En relació a la mobilitat urbana: 5 eixos de prioritat sostenible
Les polítiques de mobilitat orientades a la defensa de l’espai públic utilitzant les
polítiques de mobilitat que reservin el medi ambient han d’estar basades a aconseguir
dos objectius bàsics:
•
Aconseguir incrementar la qualitat de vida amb una millora de la salut,
física i psíquica de la ciutadania, amb la recuperació del carrer com espai de
relació i convivència, mitjançant la reducció de l’ús de vehicles de motor
particulars.
•
Proporcionar el millor desplaçament possible a totes les persones,
garantint la llibertat d'elecció del mitjà de transport (transport públic, a peu,
amb bicicleta o amb cotxe) en funció dels interessos de la majoria de la població.

Del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Vilassar de Mar, des de Babord, en
destaquem 5 espais bàsics que agrupen les propostes prioritàries per aconseguir un
Vilassar de Mar més sostenible. Aquests 5 espais ens han de permetre identificar
espais concrets per transformar les diferents xarxes de mobilitat urbana i interurbana a
Vilassar de Mar, i han de permetre als vilassarencs i vilassarenques fer els seus
desplaçaments diaris (treball, educació, cultura, oci…) més còmodes i accessibles,
recuperant l’espai públic per a les persones; a més de significar una proposta global
que ajudi a fomentar l’ús de modes de mobilitat més sostenibles, tant en els itineraris
interns com en els externs.

En relació als espais públics: punt de trobada i acció política
Les polítiques d'ordenació del sòl urbà a Vilassar de Mar han d'aconseguir:
•
Un poble dens, actiu i divers, amb intercanvi de diverses formes de vida
com a garantia de l'activitat en els espais públics (carrers, places i equipaments) i
que eviti la segregació de l’espai per les classes socials i promogui la integració
de les persones. Els equipaments hauran de jugar un paper clau com a
catalitzadors de l'acció ciutadana.
•
Desenvolupament urbanístic respectuós, conscient de l'entorn natural on
es troba, i que per tant, respecta els seus accidents geogràfics (rieres, litoral) com
a propis i reconeix el valor (mediambiental, saludable, econòmic) de l'explotació
agrícola que es fa en el sòl del poble i el potencia. Un urbanisme que se centra
en la rehabilitació del teixit urbà en contra de la seva ampliació salvatge i
especulativa.
•
Participació de la ciutadania en tots els processos urbanístics.

L'Ajuntament té totes les competències en la regulació i gestió del sòl i, per tant,
cal fer partícip a tota la ciutadania sobre aquestes decisions que afecten el nostre
quotidià. Així s'aconsegueix fer-nos responsables del nostre poble com una pràctica
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democràtica, on entre totes i tots decidim, a la vegada que responen al màxim a les
necessitats i voluntats de la majoria.
Per assolir aquests objectius hem identificat uns reptes que han de tenir, tots ells,
un acompanyament de participació, informació i formació de la ciutadania. Pel que fa a
la promoció d’espais públics diversos, entenem que l'espai públic juga un paper vital en
les relacions entre les persones i és catalitzador d'intercanvis, associacions i accions
veïnals. En aquest sentit, l'Ajuntament ha de garantir que l'espai públic sigui un espai
de convivència, de salut biològica i social, que faciliti la integració de totes les persones i
fomenti les necessitats socialitzadores dels ciutadans.
•
Cal garantir un espai públic accessible per tothom, actiu, dens i amb
activitats diverses. Aquest ha d'estar repartit equitativament per tot el territori
del municipi, sense discriminacions entre barris.

Pel que respecta a la protecció del patrimoni històric urbà:
•
Cal vetllar per aquest patrimoni cultural, històric i arquitectònic del poble
des d'un vessant actiu i dinàmic.
•
Cal promoure la rehabilitació dels edificis patrimonials i adequar-los als
nous usos d'acord amb els nous temps, perquè puguin acollir activitats que ens
permetin assolir dos objectius: en primer lloc, garantir la seva conservació, i en
segon, aconseguir el finançament per al seu manteniment. Garantint el seu ús,
també es fomenta la interacció amb la població, que permet conèixer i gaudir
d'aquest bé material.

En relació a les propostes mediambientals
Es tracta d’aconseguir un municipi sostenible també en l’aspecte ambiental.
L’Agenda 21 de Vilassar de Mar pot ser una eina participativa de modernització per
avançar racionalment en aquest objectiu. La qualitat del medi implica aigua, terra, aire,
energia, vials i platges més nets, residus mínims, un entorn plaent, ciutadans informats
i motivats...
L’Agenda 21 va ser un dels documents marc aprovat i adoptat pels assistents a la
Cimera de la Terra de Rio de Janeiro el 1992 i es concreta en un pla d’acció global que
ha de portar la humanitat cap a la sostenibilitat en el segle XXI. Parteix del principi que
apostar per un desenvolupament sostenible no és una opció, sinó un imperatiu
ambiental, econòmic i social en les nostres societats.
La implicació en les qüestions ambientals no és només d’ordre individual o local, i
comença per cadascú de nosaltres; les causes i les conseqüències de l’estat de molts
dèficits en algunes àrees, poden ser supramunicipals, comarcals i globals.
L’Agenda 21 de Vilassar de Mar hauria de representar el compromís del nostre
poble per millorar el present i per a la sostenibilitat futura. Vetllar per l’ús racional d’un
bé escàs com l’aigua, reduir les emissions contaminants, difondre l’ús de les energies
netes i renovables, aplicar les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar) en el tractament
dels residus, preservar el nostre entorn natural, millorar l’espai urbà mitjançant l’estesa
de parcs i jardins, aplicar criteris de compatibilitat en la mobilitat de les persones i els
vehicles, fomentar l’ús del transport públic... Aquestes són línies estratègiques que
entre altres ens comprometem a portar a terme. Una tasca que impulsada des de
l’Administració és clarament insuficient si no compta amb la col·laboració de les veïnes
i els veïns, dels agents socials i econòmics, de tots nosaltres.
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L’Agenda 21 no ha de ser un document tancat i sí un compromís i una direcció per
emprendre, que convida a una nova perspectiva en la relació amb el nostre poble i
d’aquesta manera amb el planeta. Caldrà concretar-la per avançar justament en les
àrees municipals indicades a continuació:
AIGUA
L’Ajuntament compra periòdicament aigua a Aigües del Ter Llobregat per
completar els recursos de la Mina Vella, que administra Aigües de Vilassar. La política
de preus hauria de respondre bàsicament a l’objectiu d’estalvi del recurs. Això pel que
fa a l’aigua de boca. L’aigua de rec també cal estalviar-la. El reciclatge i la recuperació
d’aigües pluvials són oportunitats a considerar. Vetllar per la qualitat de l’aigua, la
contaminació de l’aqüífer i dels sòls, l’estalvi d’usos, el reciclatge, la qualitat de les
xarxes de subministrament i les aigües residuals.
CLAVEGUERAM
Donats els problemes de contaminació periòdica, requeriria una bona planificació.
Hi ha clavegueres antigues que barregen pluvials i aigües brutes, no com a les zones
més noves del poble, que compten amb doble canalització.
Els sobreeixidors cada 100 metres al col·lector del passeig Marítim representen un
greu problema de contaminació marina. El manteniment hauria de ser més acurat.
PLATJA
Una Comissió de Platges vetlla pel seu ús cívic. El projecte de passeig (tipus
sender) entre Vilassar de Mar i Premià de Mar hauria de respectar i potenciar la flora
autòctona del tram.
ENERGIA
L’estalvi, en general, i la producció d’energia més neta haurien de ser objectius
principals. Vist això, cal endreçar la xarxa de distribució a bona part del poble, plena de
“guitarres” a les façanes i cablejats penjant sense concert. Quan es refà el paviment
d’un carrer, és una bona oportunitat per soterrar-les. Les estacions transformadores
han d’estar totes interconnectades per assegurar el subministrament energètic quan
alguna s’aturi.
Els equipaments municipals cal que siguin exemple de sostenibilitat energètica.
Cal fer seguiment de plaques fotovoltaiques i tèrmiques situades als terrats d’edificis
de l’Administració municipal, Biblioteca, Mercat, instal·lacions esportives, habitatges
socials, de les calderes de gas i electricitat a escoles, piscina municipal, etc.
El Parc Mòbil públic, format per vehicles de la Policia (9) i de la Brigada (7)
municipals també és susceptible de millorar en eficiència energètica.
ENLLUMENAT
Cal aplicar un Pla Director. Actualment l’empresa Electricitat Boquet gestiona en
règim de concessió el funcionament de l’enllumenat del poble i substitueixen
làmpades de baix consum per LEDs.
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RESIDUS
La Deixalleria mancomunada la gestiona en règim de concessió l’empresa Arca
del Maresme. La recollida selectiva domèstica i comercial la fa l’empresa concessionària
Urbaser. Cal veure’n el contracte i analitzar l’eficiència aconseguida. Recentment ha
estat aprovada una ordenança que modifica la recollida als comerços. Els residus
urbans tots fan cap a la planta de recepció i tractament de Mataró. Cal fer un
seguiment acurat de tot plegat per intentar optimitzar i proposar canvis per
augmentar-ne l’eficiència.
NETEJA
També la gestiona l’empresa Urbaser en règim de concessió. Un Pla Director
(prioritats, freqüència) i augmentar la consciència ciutadana ajudarien a fer-la més
efectiva.
ENTORN NATURAL
Les rieres -competència de l’Agència catalana de l’Aigua- són importants
corredors ecològics a preservar. S’hauria de millorar el Pla d’Arbrat, la poda i la
jardineria. Evitar tales, com les que tanta polèmica han generat al poble. La gestió de
parcs i jardins la fan l’empresa Suvisa i CEO del Maresme, en règim de concessió que
cal revisar.
BRIGADA MUNICIPAL
Ara formada per menys de 20 persones, distribuïdes en 5 àrees: Obres i Serveis,
Lampisteria, Fusteria, Pintura i Jardineria (aquesta gestionada per Suvisa). Disposen
d’una nau al Polígon Els Garrofers.

En relació a l’eficàcia i sostenibilitat en els serveis municipals
Cal impulsar una sèrie de mesures i vetllar pel seu assoliment, com la reducció de
la demanda d'electricitat, el desenvolupament de polítiques d'estalvi i eficiència, la
correcta aplicació del codi tècnic de l'edificació promoure l'ecoeficiència en qualsevol
equipament municipal i d'habitatges. Cal també la potenciació dels sistemes de gestió
de la demanda, i l'arquitectura bioclimàtica. En aquest sentit, aquestes mesures s'han
de desenvolupar mitjançant:
•
La promoció de l'ús d'energies renovables per aconseguir zones
autosostenibles energèticament i que segueixin els principis de la generació
distribuïda.
•
La contractació d'energia verda per cobrir les demandes energètiques de
qualsevol equipament municipal, prioritzant les cooperatives en l'adjudicació de
concursos públics per a la implantació d'energies renovables.
•
La potenciació d'agents municipals al servei del consumidor pel que fa a
temes energètics, que faciliti la informació referent a informació d'ajuts i
descomptes; assessorament i conscienciació de bones pràctiques per part
d'indústries, comerços i particulars mitjançant millores per a l'estalvi energètic i
també potenciació d'auditories energètiques a l'abast de qualsevol persona. Cal
també facilitar la informació necessària sobre cooperatives energètiques per a
tota aquella persona o entitat que vulgui esdevenir generadora d'energia.
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PROPOSTES
En relació a la defensa de la sobirania alimentària: polítiques alimentàries
353.

Recuperar i renovar el Consell Agrícola aprofitant el grup de treball creat per la
revisió del Pla d’Usos de la Zona Agrícola.

354.

Elaborar una Estratègia Alimentaria Municipal tot aprofitant que Vilassar de Mar
va signar el Pacte Alimentari de Milà. Hi ha vies d'assessorament i suport de la
Diputació de Barcelona.

En relació a la defensa de la sobirania alimentària: gestió del territori
355.

Redacció definitiva i aprovació del Pla d'Usos de la Zona Agrícola.

356.

Oferir plans formatius municipals o supramunicipals (Consell Comarcal del
Maresme) sobre pràctiques agroecològiques. Creació i gestió de cooperatives i
entitats d’economia social, circuits curts de comercialització, transformació
agroalimentària, normatives sanitàries...

357.

Dinamització del sector agrícola. Incorporar un tècnic
agroecològica a l'Ajuntament (exemple Cardedeu o Navàs).

358.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l'activitat
productiva agroecològica.

359.

Dur a terme i fer el seguiment de la decisió presa al ple Municipal de Vilassar de
Mar, que va declarar el poble com a territori lliure de transgènics.

de

dinamització

En relació a la defensa de la sobirania alimentària: comercialització i
consum de proximitat
360.

Demanar competències a la Generalitat de Catalunya per assumir la gestió dels
menjadors de les escoles públiques de Vilassar de Mar. Fomentar un model de
menjador que promogui la producció local, de temporada i ecològica.

361.

Promoure l’alimentació de proximitat, de temporada i ecològica en els menjadors
que són competència municipal (Bressoleta).

362.

Promoure un mercat de pagès de periodicitat setmanal a Vilassar de Mar. A
treballar amb el sector i valorar possibilitat de fer-ho al Mercat de la Flor (canvi de
dinàmiques).

363.

Posada en marxa de l’Ecotargeta, per promoure la compra de productes locals i
ecològics amb premis per a les persones consumidores.

364. Limitar la publicitat en suports municipals de missatges relacionats amb
l’alimentació que siguin qüestionables des del punt de vista ètic i de la salut.

En relació a la defensa de la sobirania alimentària: un canvi cultural
365.

Organitzar visites a la zona agrícola destinada a escoles, instituts, i altres grups de
persones.

366.

Organitzar cinefòrums, juntament amb Plataforma Cinema de Vilassar de Mar,
amb documentals/pel·lícules sobre alimentació i sistemes alimentaris (exemple:
Alimentum a Barcelona).
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En relació a la mobilitat urbana: vials per a vianants i per a bicicletes
367.

Creació d’itineraris per a vianants i bicicletes, segurs, fàcils d’identificar i seguir,
còmodes, accessibles, amb continuïtat, que uneixin els espais i serveis d’ús habitual
dels ciutadans. Que en la mesura de les possibilitats siguin exclusius, no compartits
i, en el cas de compartir l’espai amb altres mitjans de mobilitat, es doni prioritat al
vianant primer i a la bicicleta després.

•
Eix de vianants a l'Av. Montevideo al barri El Barato.
•
Eix de vianants al c/ Narcís Monturiol (tram Ctra. Cabrils - c/ de ca
l’Aduana) i c/ Santa Eulàlia.
•
Passeig continu de vianants i bicicletes Av. Arquitecte Eduard Ferrés –
Carles III.
•
Formació d’un eix de vianants i bicicletes que travessi Vilassar de Mar
d’est a oest pel costat nord (c/ Mn. Pere Ribot, Av. Carles III, Av. Lluís Companys).
•
Formació d’un eix de vianants i bicicletes que travessi Vilassar de Mar de
sud a nord (c/ de ca l’Aduana - c/ Migjorn).
•
Formació d’un eix de vianants i bicicletes que travessi Vilassar de Mar
d’est a oest pel costat sud (c/ Sant Ramon - c/ Sant Lluís).
•
Formació d’un eix de vianants i bicicletes a la carretera BV-5022, donant
continuïtat amb l'existent a Cabrils.
368. Aprovar i vetllar per un bon desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta
•
Creació de vies segregades per a la bicicleta en la xarxa principal de
vehicles
•
Ampliació de la xarxa d’aparcaments de bicicletes
•
Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta
369. Crear una xarxa de camins escolars, amb la participació de la comunitat escolar,
utilitzant itineraris, sempre que es pugui, els itineraris dissenyats en les propostes
anteriors.
370.

Connectar els itineraris de vianants amb els termes municipals veïns

•
Vorera N-II de connexió amb Premià de Mar.
•
Formació d’un eix de vianants i bicicletes a la carretera BV-5022 donant
continuïtat amb l’existent a Cabrils.
371. Incorporar de manera progressiva la limitació de velocitat a 30 km/h en el sistema
viari del poble. Explicació i divulgació de la mesura.
372.

Habilitar itineraris adaptats -rampes- als passos de vianants situats a l'estació de
RENFE i a la Plaça Pau Vila per garantir l’accessibilitat al Passeig marítim.

373.

Adaptar amb semàfors per a invidents els grups semafòrics prioritaris i les cruïlles
dels itineraris principals.

En relació a la transformació de la N-II en el passeig de les palmeres
Aquest eix, o mesura, per la seva incidència en altres municipis, s’està treballant al
Pla de Mobilitat del Maresme, perquè és la institució que pot incidir de forma més
directa, o que pot elaborar i oferir solucions més viables, és des dels municipis on cal
definir l’ús que hi volem donar.
374.

Convertir la N-II en el Passeig de les Palmeres de Vilassar de Mar, és a dir, convertir
un vial interurbà en un vial més del poble, on caminar-hi sigui una activitat fàcil i
saludable. Hi ha dues propostes concretes per utilitzar una part de l’espai de l’N-II:
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375.

Propiciar la intermodalitat al tram de l’N-II proper a les estacions de rodalia, creant
parades de bus urbà i interurbà, i aparcaments segurs de bicicletes i cotxes a la
cruïlla entre el passeig de les Palmeres i l’avinguda Escultor Monjo.

376.

Aconseguir itineraris accessibles entre el nus urbà i el passeig marítim, aprofitant
l’espai de l’N-II per construir rampes que permetin superar els trams d’escales que
hi ha als passos subterranis per accedir al passeig marítim.

377.

Donar suport i participar activament en plataformes supramunicipals de defensa
del territori (No a l’N-II; Preservem el Maresme) i els organismes que tenen la missió
de fer el Pla de mobilitat del Maresme per incorporar l’objectiu de treure l’N-II de
l'interior de Vilassar de Mar.

En relació a la continuïtat del camí marítim entre Vilassar de Mar i Premià
de Mar
378.

Connexió Passeig marítim amb Premià de Mar, accessible per a tothom i
respectuós amb l’hàbitat que travessa la zona dunar.

Uns centenars de metres entre Premià de Mar i Vilassar de Mar trenquen la
continuïtat dels dos trams de passeig marítim que tenen els dos municipis en la seva
façana del litoral. Des de Babord, lluitem per aconseguir la continuïtat d’un camí
marítim entre Vilassar de Mar i Premià de Mar, que ha de permetre comunicar els dos
municipis en un espai natural molt utilitzat pels veïns i veïnes dels dos municipis i és un
pas més per aconseguir un itinerari que comunicarà Barcelona amb Mataró. Aquesta
unió facilitarà l’ús de l’espai de platges. Amb tot, és vital que sigui accessible per
tothom, i que el seu disseny i realització sigui respectuós amb l’hàbitat que travessa
zona dunar i, per tant, cal una pedagogia del seu ús i un manteniment permanent. El
projecte executiu que està pendent d’aprovació ha d’incorporar aquestes
funcionalitats.

En relació a l’increment del transport públic
379.

Potenciar l’ús del transport públic com un mitjà fiable, còmode i sostenible. Hem
d’aconseguir que les persones que fan la majoria dels seus trajectes en un transport
privat i d’ús individual, com és el cotxe, passin a fer-lo en un transport col·lectiu com
ho pot ser el tren o l’autobús.

380. Traslladar el trànsit de l’N-II al servei de Rodalies i de busos urbans i interurbans
(potenciant-ne el servei) i a la C-32 gratuïta (proposta que des del Pla de Mobilitat
del Maresme s’està lluitant per aconseguir).
381.

Incrementar l’oferta ferroviària del servei de Rodalies (RENFE), per exemple, a
través de l’augment del nombre de vagons. Això exigeix establir una posició
conjunta i de força, des del Pacte de Mobilitat del Maresme, per demanar que
s’ampliï l’estació d’Arc de Triomf (Estació del Nord) per poder absorbir trens de més
llargària.

382.

Defensar l’establiment de la tarifa d’una zona pels trajectes entre Vilassar de Mar i
Mataró, aplicable a altres municipis que es veuen perjudicats per la integració
tarifària, i han de pagar per un trajecte de dues parades un bitllet de dues zones.

383.

Estudiar i canviar els itineraris i els horaris del bus urbà per donar un servei real a
la població.
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384. Respecte al bus interurbà, hem detectat que els busos de Cabrera i Cabrils passen
pel municipi i no són aprofitats pels vilassarencs, així que hauríem de trobar la
manera de potenciar millor les xarxes que passen pel nostre municipi. També
creiem que s’hauria d’estudiar l’oferta d’un bus directe Vilassar de Mar - Barcelona
en hores punta, i que podria ser utilitzat també pels municipis del voltant com
Cabrera i Cabrils, estudiant la introducció de parades de pas que no augmentin la
durada del trajecte i facilitin l’aprofitament del servei per part de més persones.
385.

Adequar i unificar les parades de bus pel servei urbà i interurbà. Disposar
d'informació permanent dels horaris de pas, coordinar els horaris de bus.

En relació a la intermodalitat l’increment del transport públic
Aquest concepte, d’utilitzar diferents transports públics per realitzat els nostres
itineraris, és un hàbit poc utilitzat perquè no s’ha donat a conèixer ni s’ha fomentat, en
el sentit que no disposem de punts d’intermodalitat, és a dir, espais habilitats per
canviar de mode de transport. Sota aquesta idea de foment del transport públic, la
intermodalitat és bàsica per poder canviar de modes de transport públic
(transbordament) amb facilitat i fer-te més còmode, ràpid i accessible el trajecte, en
definitiva, fer el seu ús més atractiu. La integració tarifària permet l’ús de fins a quatre
modes de transport diferents en un mateix itinerari per un mateix preu.
386.

Creació d’espais on es puguin connectar els diferents mitjans de transport, amb
zones d’aparcament segures per a bicicletes i cotxes.
•
•

Creació d’un intercanviador modal a Escultor Monjo / N-II.
Creació d’un intercanviador modal al baixador Cabrera-Vilassar.

En relació als espais públics -punt de trobada i acció política: protecció del
patrimoni històric urbà
387.

Establir un Pla de manteniment dels edificis històrics.

388. Promoure la rehabilitació dels edificis patrimonials en desús (de propietat pública
i privada) per encabir-hi activitats.
389.

Treballar per implementar un pla urbanístic amb perspectiva de gènere.

•
Fer una avaluació de la sensació de seguretat a la via pública per tal
d’establir les accions necessàries per tenir poblacions segures per a totes.
•
Fer una avaluació dels usos de l’espai públic del municipi per tal que sigui
un espai on la vida prengui la centralitat (anàlisi centre-perifèria, localització de
zones de cura, usos del transport públic, etc.)
•
Acabar amb el model binari de gènere dels diferents espais públics
municipals, com és el cas dels lavabos, i fomentar espais segurs per a les
persones trans en els diferents llocs que sigui necessari: en els vestidors, per
exemple, cal oferir opcions de canviadors i dutxes individuals.
390. Crear una vila amable per als infants, gent gran i persones amb mobilitat reduïda.

En relació a les propostes mediambientals
391.

Analitzar el model actual de recollida de residus i neteja viària i estudiar les
alternatives de canvi de servei de cara a augmentar l'efectivitat de la recollida
selectiva d'acord amb l'estableix la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 19 de novembre de 2008, i la millora mediambiental.

392.

Elaborar un Pla d’acció d’energia sostenible (PAES), conseqüent amb el Pacte
d’alcaldes contra el Canvi Climàtic. Minimització d’impactes, millorar les xarxes de
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distribució, augmentar l’ús d’energies renovables. Eficiència energètica en els
equipaments municipals. Impulsar un Pla director de l’enllumenat públic.
393.

Realitzar un estudi de la xarxa actual de clavegueram i d’aigües pluvials per
conèixer el seu estat i, si és procedent, proposar mesures de millora i eficiència.

394. Elaborar un Pla director del verd urbà que fomenti la conservació i el
manteniment de les unitats de gestió dels espais verds municipals: parcs i jardins,
marges de les rieres, arbrat viari, etc. Adequació de parcs i jardins per a usos públics
de lleure. Potenciar les zones enjardinades amb flora autòctona. Definir passeigs i
itineraris endreçats i ben connectats.
395.

Realitzar programes d’educació ambiental, de sensibilització i de comunicació.

396.

Introduir criteris i elements de fiscalitat ambiental positiva, incentivadora.

Controlar la contaminació acústica. Realitzar auditories acústiques de seguiment
per validar que es respecten els nivells màxims admesos en el Mapa de Capacitat
Acústica del municipi i la legislació vigent.
397.

Analitzar la qualitat de l'aire i els nivells de contaminació. Controlar els nivells
d'emissions atmosfèriques, en especial els impactes sobre la salut dels veïns i
veïnes residents als habitatges situats a les proximitats de l’N-II.

398.

Vetllar per l’eficiència de les xarxes electromagnètiques de comunicació. Millorar
la potència i la connectivitat de la xarxa wifi dels espais públics.

399.

Promoure l’ocultació de les xarxes de distribució per cables. Reducció de l'impacte
visual de les xarxes aèries, fonamentalment elèctriques.

400. Pla Director d'abastament d'aigua potable.
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Eix 6è. Feminismes: Incorporem la perspectiva de gènere en l’acció municipal i
desenvolupem accions preventives i d’atenció a les violències masclistes.

INTRODUCCIÓ
Entenem el feminisme com una pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la
justícia i la no discriminació, exclusió o explotació de les dones pel fet de ser-ho. El
feminisme lluita per fer front a unes estructures socials, culturals, polítiques i
econòmiques: el patriarcat i el capitalisme, que possibiliten i estimulen desigualtats on
les dones són ubicades en una posició subordinada. Volem trencar amb la situació de
vulnerabilització sistemàtica de les dones. Traslladant la responsabilitat a les instàncies
patriarcals que ens culpabilitzen de les violències viscudes.
Des de Babord apostem pel feminisme de classe, adreçat a conquerir condicions
materials de vida dignes al conjunt de les dones, un feminisme que porta intrínseca la
mirada interseccional per tal de donar una resposta més global i completa als
encreuaments entre els diferents eixos de desigualtat: gènere, origen ètnic, classe
social, diversitat funcional, edat, opció sexual, expressió de gènere o identitat de
gènere. Totes les dones no som iguals ni tenim les mateixes oportunitats.
Per tots aquests motius apostem per treballar per un Vilassar de Mar feminista
que posi al centre del funcionament social la vida, la generació de condicions materials
de vida dignes per a les classes populars en general i per a les dones en particular i que
treballi per a un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes.
Alhora, som conscients de la realitat de violència i discriminació que el patriarcat
imposa també al col·lectiu LGBTI+, com a expressió de rebuig a qualsevol orientació
afectiva sexual o d’identitat o expressió de gènere que s’allunyi del model
heteropatriarcal dominant.
El municipalisme feminista de Babord vol lluitar contra la discriminació de les
persones LGBTI+ de les diverses instàncies socials, educatives, laborals, culturals,
polítiques i econòmiques i construir nous models de pobles i ciutats que garanteixin la
plena participació i visibilització en tots els àmbits i que siguin lliures de totes les
formes d'LGBTI-fòbia.
D’aquesta manera, pensem que l’extensió arreu del territori d’un municipalisme
feminista no passa únicament per allò que es pot fer des dels ajuntaments, sinó que
passa perquè sigui el conjunt de la societat, de les seves institucions, i de tots els
àmbits en els quals la societat s’articula -econòmic, polític, social, educatiu, o culturalqui posi al centre les necessitats, les reivindicacions i les lluites de les dones i persones
LGBTI+ de classe treballadora.
La justícia de gènere ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les
polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible, que
l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui reforçada i més enllà de
gestionar determinats serveis específics sigui un àmbit efectiu de dinamització,
seguiment i suport al conjunt dels departaments per incorporar la perspectiva de
gènere: formant al personal de l’Ajuntament, establint referents en totes les àrees,
avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent pressupostos
feministes, adaptant els sistemes d’informació, vetllant per un ús del llenguatge
inclusiu, incloent-hi clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions entre
altres mesures, fent-ne seguiment i establint mecanismes de sanció en cas
d’incompliment.
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Perquè volem incorporar aquest nou eix?
La justícia de gènere i les polítiques LGBTI+ han de ser una prioritat transversal del
conjunt de les polítiques públiques.
Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible, que l’estructura
organitzativa de les polítiques de gènere sigui reforçada i més enllà de gestionar
determinats serveis específics sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i
suport al conjunt dels departaments per incorporar la perspectiva de gènere a tots els
àmbits d’actuació: formant al personal de l’Ajuntament, establint referents en totes les
àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent
pressupostos amb perspectiva de gènere, adaptant els sistemes d’informació, incloenthi clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, fentne seguiment i establint mecanismes de sanció en cas d’incompliment.

Perquè volem que Vilassar de Mar sigui feminista?
Volem que Vilassar de Mar sigui feminista per tal de garantir:
•
Els drets de les dones i persones del col·lectiu LGBTI+ al nostre municipi
•
Unes polítiques públiques que, de forma transversal i en totes les seves
actuacions incloguin l’equitat de gènere, la visibilització de les dones i la cura de
les persones i el medi ambient com a element central de la vida.
•
La lluita contra les violències masclistes, garantint el seu abordatge en
totes les seves manifestacions i els seus àmbits

ASPECTES TREBALLATS
La nostra acció municipal té com a eix transversal el feminisme en totes les seves
actuacions i polítiques. Així doncs la transversalitat ha de quedar reflectida en els
àmbits següents:
Socio-laboral
Urbanisme, espai públic, oci i esport
Salut
Centralitat de les cures
Educació i cultura

•
•
•
•
•

Així mateix es concreta també en uns eixos específics per tal de donar visibilitat i
contingut a aquells àmbits que requereixin un abordatge concret que no queda dins
de la resta de propostes municipals.
Els eixos específics que proposem treballar són:
Organització municipal
Pressupostos
Reconeixement i visibilitat
Violències masclistes
Polítiques LGBTI

•
•
•
•
•

ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En iniciar-se la legislatura el 2015 constatem que el pla d’igualtat que es va
començar a elaborar el 2013 (durant l’anterior legislatura, 2011-15) engegant una
primera fase de diagnosi que tenia per objectiu incorporar la perspectiva de gènere en
totes les actuacions municipals i avançar així cap a una societat, una vila, més
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igualitària; està a mig fer. Ens trobem un pla d’igualtat a l’abast de la ciutadania, en
aquell moment (inici de legislatura, el maig del 2015), publicat a la web de
l’Ajuntament, mancat de contingut, inacabat. Donat que aquest pla publicat provenia
de l’anterior legislatura, era evident que calia urgentment revisar-lo, acabar-lo d’omplir
de contingut, aprovar-lo i donar-li l’impuls necessari per a poder engegar veritables
polítiques d’igualtat des de l’Ajuntament.
Res més lluny de la realitat.
Tot i que en el PAM (2016-17), elaborat pel govern (ERC i GxV), s’esmenten algunes
accions a fer en temes d’igualtat, amb les que podíem estar més o menys d’acord, però
que en cap cas trobàvem suficients ja d’entrada, constatem que, en finalitzar la
legislatura, no s’ha avançat de manera suficient en el seu desenvolupament.
Si bé és cert que s’ha creat el SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les Dones,
encara falta molta feina per fer. L’objectiu que s’havia proposat el govern d’ampliar el
Pla d’Igualtat, amb la concreció del Pla de treball, no ha quedat concretat en res. A
hores d’ara, el Pla d’Igualtat, que impulsa la regidoria de Serveis Socials, Igualtat,
Família i Gent Gran no està disponible a la web de l’Ajuntament. De fet, la informació
que hi ha a la web és que la pàgina d’aquesta regidoria està pendent d’actualització.
Altres actuacions previstes eren les de redactar un Pla d’Igualtat per al personal
municipal, organitzar tallers de prevenció i sensibilització als centres educatius i seguir
commemorant el Dia Internacional de les dones, d’Acció per a la Salut de les Dones i el
dia per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
S’han seguit commemorant els dies sí, i, també s’han fet alguns tallers de
sensibilització a les escoles i instituts del poble. Però així i tot, no n’hi ha prou.
Des de Babord, sabem que no n’hi ha prou, i, per això, des de l’oposició hem fet
accions diverses per poder avançar.
Durant aquesta legislatura, el 2018, s’ha constituït l’Assemblea Feminista de
Vilassar de Mar, creada per dones diverses de Vilassar de Mar, sense cap mena de
suport per part de l’equip de govern municipal. A l’assemblea feminista hi hem
participat de manera regular, a tall individual, una bona representació de dones de
Babord per tal de poder treballar conjuntament amb altres dones, i de manera
transversal, diverses temàtiques que hem cregut necessàries en vista que no
s’abordaven des de la regidoria corresponent. En aquest sentit, i des de la creació de
l’Assemblea Feminista, des de Babord hem prioritzat les accions i iniciatives d’aquest
col·lectiu evitant prendre protagonisme i mirant de donar tot el suport a les decisions i
projectes desenvolupats.
Així, des de l’Assemblea Feminista hem participat en:
•
impulsar i participar en la revisió del protocol per eradicar les agressions
masclistes en entorns d’oci (festa major 2018).
•
planificar i participar en els punts liles (festa major 2018)
•
impulsar i elaborar un recorregut segur, una ruta lila (2018), a partir de
l’activitat "Creem Recorregut amb perspectiva de gènere" organitzada per la
Regidoria de Joventut de Vilassar de Mar sota la demanda de la comissió de
Justícia de Gènere de Babord des de la que anàvem reclamant un urbanisme
amb perspectiva de gènere des de feia temps. L'elaboració de rutes des
d'aquesta perspectiva va ser inclosa en l'acord de pressupostos municipals de
2018 (punt 17 de l’acord).
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•
Tallers de sensibilització als instituts (2018).
•
Participació activa en els actes del 8M i del 25N celebrats a Vilassar de
Mar: lectura de manifestos, organització de manifestacions, tallers
d’apoderament i contra les violències masclistes als instituts del poble,
participació activa en la vaga feminista del 8M, falques de ràdio per a l’eradicació
de les violències masclistes i per reafirmar l’apoderament de les dones.

A banda, i des de l’acció municipal, com a regidores hem impulsat diverses
mocions, i donat suport a d’altres que han presentat altres grups municipals.
Finalment, per acabar de descriure l’estat de la qüestió, destacar també
l’organització i realització de diferents actes per part de Babord, al llarg d'aquesta
legislatura, per tal de promoure la participació i implicació de veïnes i veïns en actes de
reflexió i acció sobre les polítiques municipals amb perspectiva de gènere.
Hem observat que si no hi ha un ferm compromís per impulsar polítiques
clarament feministes, aquestes no avancen. Per això, des de Babord fem una aposta
ambiciosa per assolir objectius i promoure les accions necessàries per fer del nostre
poble un poble feminista.

OBJECTIUS
En relació a l’organització municipal
Garantir l’equitat de gènere en l'organització municipal i en totes les mesures
polítiques que afectin la ciutadania
La regidoria de feminismes i LGBTI amb dependència orgànica d’alcaldia serà qui
garantirà la transversalitat a tots els departaments de l’Ajuntament i organismes i
empreses dependents. Cal situar aquestes polítiques a Alcaldia per tal que tinguin
suficient pes polític, una visió general de les actuacions municipals i la capacitat per
coordinar el treball intersectorial i transversal, fent que la transversalitat sigui d’obligat
compliment.

En relació als pressupostos (amb perspectiva de gènere)
Identificar i revertir l’impacte de gènere en els pressupostos municipals.
Cap de les polítiques que es porten a terme en un Ajuntament és neutre al
gènere. En gran mesura l’aplicació de polítiques amb perspectiva de gènere dependrà
de què identifiquem quins biaixos de gènere trobem en els pressupostos municipals
actuals i puguem revertir la situació dotant significativament de recursos per millor la
centralitat de les cures, la visibilització de les dones i persones dels col·lectius LGBTI+ i
assegurant l’accés universal a serveis, subvencions i recursos tenint en compte les
diversitats.

En relació al reconeixement i visibilitat
Reconèixer i posicionar a les dones i els col·lectius LGBTI+ de la nostra vila en el lloc
que es mereixen tan històricament com actualment.
L’apoderament de les dones i dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per a
l’eliminació de les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb
el poder i exercir el lideratge en tots els àmbits, social, polític i econòmic, per
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transformar la societat i erradicar el patriarcat. Per fer-ho volem visibilitzar el paper que
hem jugat al llarg de la història i ocupar actualment els espais amb equitat.

En relació a les violències masclistes
Garantir la prevenció universal de totes les violències masclistes i l’atenció
adequada a totes les persones que ho requereixin
Cal que el nostre poble prioritzi totes les mesures necessàries per aconseguir
prendre consciència de l’impacte de les violències masclistes en la vida de les dones.
Per fer-ho és imprescindible desenvolupar mesures que identifiquin les violències des
de les diferents instàncies de l’acció municipal fent prevenció i sensibilització de forma
sostinguda i regular. Així mateix cal dotar dels recursos suficients perquè totes les
dones que necessitin recursos assistencials per entomar situacions de violència
masclista viscudes rebin el suport necessari tal com marca la llei 5/2008.

En relació a les polítiques LGBTI
Promoure polítiques que assegurin el compliment dels drets de les persones que
formen part dels col·lectius LGBTI+.
Pretenem dissenyar polítiques que interpel·lin a tota la ciutadania i els estaments
locals per tal de prevenir la LGTBFòbia al nostre municipi. Cal reconèixer i visibilitzar els
drets com a forma de reivindicació aplicant mesures contra l’estigma també en l'àmbit
municipal. També en aquest cas Vilassar de Mar ha de garantir el compliment de la llei
11/2014

PROPOSTES
Línies específiques
En relació a l’organització municipal
401.

Crear la regidoria de feminismes i LGBTI per treballar la transversalitat de gènere
en les polítiques públiques, que compti amb personal tècnic i amb pressupost propi
així com posar èmfasi a implementar de forma efectiva mesures contra la
discriminació del col·lectiu LGBTI reunides en les lleis aprovades pel Parlament de
Catalunya (11/2014).

402. Impulsar l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota
l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores.
També, fomentar l’ús d’indicadors per a una presa de decisions més responsable i
just.
403. Defensar la transversalització de les polítiques feministes i de diversitats sexuals i
de gènere en els diferents àmbits de l’ajuntament.
404. Assegurar una formació continuada i obligatòria en clau feminista que incorpori la
visió de la diversitat sexual i de gènere per al conjunt de treballadores de
l’ajuntament, i de manera molt específica per als cossos de seguretat del municipi.
405. Impulsar una participació ciutadana paritària en totes les esferes de presa de
decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a l’abast de tothom que
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trenqui amb les dinàmiques presencialistes que sovint dificulten la participació de
les dones.
406. Incorporar les clàusules socials i de gènere que promoguin l'equitat de gènere en
les contractacions públiques i vetllar per l'equiparació salarial i per salaris dignes en
sectors feminitzats. Fomentar que la contractació i les concessions de l’Ajuntament
garanteixin la no-discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual i identitat de
gènere.
407. Introduir en el projecte de demanda de subvencions el concepte LGBTI+ per tal
d’aplicar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere dins dels projectes de les
diferents entitats en els quals contribueix l’ajuntament.
408. Elaborar un pla estratègic d’actuació integral local per la justícia de gènere
actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les línies i prioritats que es
promouran a partir d’una metodologia participativa amb col·lectius feministes i
ciutadania, que realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les
implementi i coordini i es realitzi una avaluació continuada. En línies estratègiques
per a la prevenció primària (visibilització i comunicació; informació i treball en xarxa;
conscienciació i implicació), línies estratègiques per eixos d’intervenció
(educació/coeducació; salut; serveis socials; urbanisme i transport; seguretat i
justícia; laboral; esport, oci i cultura) i línies estratègiques transversals (formació a
professionals; investigació; avaluació continuada).
409. Revisar la situació laboral del personal de l’Administració local per tal de garantir
la igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa laboral dona-home.
410.

Adequar l’Administració a la diversitat actual de models familiars, flexibilitzant els
requisits i integrant definicions de família més amplies i diverses. Garantir que la
normativa municipal relativa als drets humans i els plans i programes estratègics
incorporin la perspectiva de gènere i la diversitat LGBTI+.

411.

Crear d’un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb
col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació
locals. Per incloure la perspectiva de gènere i la diversitat LGBTI+ en la comunicació
interna i externa de l’Ajuntament.

En relació als pressupostos (amb perspectiva de gènere)
412.

Es realitzaran pressupostos amb perspectiva de gènere com a eina políticaeconòmica no només en termes d’equitat i eficiència pressupostària, sinó també en
l’assoliment de millors nivells de vida per a tota la ciutadania. Analitzar i definir els
pressupostos posant en primer terme el seu impacte en la vida de les persones i
establint la relació entre els recursos i les mesures que es volen dur a terme és un
pas fonamental per fer més transparent la pràctica governamental i
afavorir/promoure la participació directa de la ciutadania en la gestió a les
institucions.

413.

Garantir la distribució de la despesa pública de forma equitativa que implica
recollir els indicadors pressupostaris d’ingressos i despeses desagregats per sexe;
visibilitzar les persones a les quals va destinada la despesa pública i incorporar el
criteri de gènere en l’assignació dels recursos públics; comptabilitzar el treball no
remunerat a l’hora de planificar la política econòmica.

414.

Incrementar el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGBTI+
recuperant la inversió pública, per revertir les retallades que les polítiques
d’austeritat i deute han tingut sobre les diferents àrees públiques relatives a la
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sostenibilitat de la vida com serien serveis socials, sanitat, educació i atenció a la
infància.

En relació al reconeixement i visibilitat
415.

El Consell de Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes del
municipi, ha d’esdevenir l’òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals
amb mecanismes participatius que facilitin la participació: optimitzant reunions i
horaris, amb espais de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves
tecnologies.

416.

Fomentar l’estudi anual de la participació de dones, col·lectius feministes i LGBTI+
en els espais de govern municipal a través d’indicadors dissenyats per a tal fi.

417.

Fomentar que espais com la biblioteca municipal compti amb un apartat o espai
de materials feministes i LGBTI+. I treure documentació clarament masclista o
LGBTIfòbia.

418.

Impulsar els espais específics per a dones des d’una perspectiva feminista,
apoderadora i de recursos.

419.

Treballar per la recuperació de la memòria de les dones i el feminisme i del
col·lectiu LGBTI+ per tal de situar-les com a elements imprescindibles de la nostra
història.

420. Facilitar el treball de les entitats de Vilassar de Mar i defensar la implicació de les
dones en aquestes entitats per tal de generar aliances en clau feminista i marcar
l’agenda política en clau feminista.

En relació a les violències masclistes
421.

Apostar per un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes, amb
polítiques específiques de prevenció, detecció, atenció i de recuperació així com de
garantia dels drets de les dones i el col·lectiu LGBTI. Abordant totes les violències
masclistes no només les que es donen en l’àmbit de la parella.

422.

Garantir que totes les fases de l’abordatge de la violència masclista es fan des
d’una perspectiva feminista, i de manera coherent en els diferents àmbits del
municipi. Cal treballar per uns circuits que posin al centre les supervivents de
violència masclista, el seu benestar i recuperació.

423.

Actualitzar els protocols i circuits de violències masclistes. Desplegar un pla
d’abordatge integral de les violències masclistes amb recursos i serveis per a la
formació, prevenció, detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació. Garantir una
dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals
regulades per llei.

424. Elaborar un model d’abordatge de les violències sexuals en espais públics i privats
que garanteixi l’accés als serveis de totes les dones —amb diversitat funcional,
dones joves, dones caps de famílies monomarentals, dones transsexuals, dones
migrants.
425.

Valorar especialment els serveis d’atenció a les violències masclistes, actualitzant
pràctiques i protocols i ampliació pressupostària del SIAD (Servei d’informació i
atenció a les dones) municipal.

426. Realitzar un Pla Municipal de Prevenció de les violències masclistes impulsant
programes d’educació afectivosexuals, foment de masculinitats no violentes i
prevenció de les violències 2.0.
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427.

Fer del 25N una data important. Generar actes de commemoració, sensibilització.
Procurar que aquests actes puguin tenir un contingut de caràcter polític, preventiu,
sensibilitzador sobre la problemàtica que no quedin aïllats en un sol dia, sinó que
estiguin integrats en l’acció municipal.

428. Regular la publicitat i la propaganda al municipi. Cal tenir tolerància zero amb la
publicitat masclista, racista, LGBTI-fòbica o xenofòbica.
429. Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones
joves i adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les
especificitats de la gent jove i la violència que es produeix a les xarxes socials.
Incidir de forma específica en la formació al professorat, en perspectiva de gènere i
diversitat LGBTI+.
430. La Policia Local tindrà una persona de referència i especialitzada en violències
masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.
431.

Promoure la confecció per part de la Policia Local d’un mapa anual de les
denúncies i atacs de caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis per tal de
poder articular polítiques públiques específiques de prevenció, atenció i seguiment
en aquelles zones on es produeixin més violències.

En relació a les polítiques LGBTI
432.

Elaborar un Pla LGBTI partint d’una fase de diagnosi per recollir la realitat de les
persones LGBTI del municipi adaptant-se a la seva diversitat i especificant un pla
d’acció que reculli objectius i actuacions avaluables amb la finalitat d’intervenir i
transformar la realitat del municipi.

Les línies estratègiques del Pla són:
•
el compromís amb la igualtat i la diversitat sexual i de gènere,
•
l’acció contra la LGBTifòbia,
•
la coeducació,
•
la visibilitat i participació de les persones LGBTI,
•
la diversitat cultural, funcional i religiosa amb una mirada interseccional,
•
la diversitat afectiva, sexual i de gènere,
•
la salut i benestar, drets sexuals i reproductius,
•
la promoció dels drets laborals,
•
i la promoció de la cultura inclusiva, mitjans de comunicació i esports
amb l’objectiu de transformar els imaginaris socials sobre identitat, cos,
sexualitat i gènere.
433. Crear un servei d’atenció integral (SAI), que atén a les persones que pateixin,
hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó d’orientació
sexual o identitat de gènere, des del municipi.
434. Garantir la visibilització i la transversalitat de les polítiques LGBTI en totes les
àrees d’acció municipal

Línies transversals
En l'àmbit sociolaboral
435.

Treballar per l’autoorganització de les treballadores en els seus llocs de feina per
tal d’avançar cap a unes condicions laborals dignes.
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436. Posar èmfasi en la perspectiva antiracista i de defensa dels drets de les
treballadores.
437.

Impulsar un pla de xoc municipal contra la precarietat laboral de les dones i l’atur
femení, reconeixent un distintiu municipal de qualitat a les empreses que apliquin
mesures que garanteixin la igualtat salarial entre homes i dones. I impulsar
mesures per potenciar la presència de dones.

438. Donar suport a l'emprenedoria femenina, i en especial a la que s'articula per via de
l’economia social, solidària i feminista elaborant un pla de suport als projectes
cooperatius que compleixin amb els principis d’igualtat, sostenibilitat i innovació.
439.

Promoure un pla de xoc contra l’atur femení. La pobresa té cara de dona. Per
aquest motiu, en ser un col·lectiu especialment vulnerabilitzat, es tindrà en compte
la perspectiva de gènere en qualsevol acció per l’equitat i la justícia social en cada
poble i ciutat. Feminització de la pobresa. Aquesta feminització de la pobresa ve
produïda per: la bretxa salarial, majors reduccions de jornada, major nombre de llars
amb dones mares i fills i filles, més precarització en els sectors feminitzats, menys
accés a la propietat i al patrimoni.

440. Impulsar polítiques actives d’ocupació per a dones en situacions i àmbits
particulars, com les que han estat víctimes de violències masclistes o les que viuen
en l’àmbit rural. Cal estar especialment atent a potenciar nous sectors emergents
d’ocupació i l’economia verda.
441.

Impulsar mesures en l’àmbit municipal per garantir que no siguin vulnerats els
drets laborals de les persones trans* i el seu accés al mercat de treball pel fet
d’haver realitzat una transició en el gènere.

Àmbit d’urbanisme, espai públic, oci i esport
442. Treballar per implementar plans urbanístics amb perspectiva de gènere i fer una
anàlisi de gènere de l’urbanisme dels pobles i ciutats per generar espais que
promoguin la igualtat des d’una perspectiva feminista.
•
Fer una avaluació de la sensació de seguretat a la via pública per tal
d’establir les accions necessàries per a tenir poblacions segures per a totes.
•
Fer una avaluació dels usos de l’espai públic del municipi per tal que sigui
un espai on la vida prengui la centralitat (anàlisi centre-perifèria, localització de
zones de cura, usos del transport públic, etc.)
•
Acabar amb el model binari de gènere dels diferents espais públics
municipals, com és el cas dels lavabos, i fomentar espais segurs per a les
persones trans en els diferents llocs que sigui necessari: en els vestidors, per
exemple, cal oferir opcions de canviadors i dutxes individuals.
443. Regular la publicitat i la propaganda al municipi. Cal tenir tolerància zero amb la
publicitat masclista, racista, LGBTI-fòbica o xenofòbica
444. Treballar per la recuperació de la memòria de les dones en els municipis, viles i
ciutats amb plans específics per tal de situar-les com a elements imprescindibles
de la nostra història.
445. Visibilitzar les diades del col·lectiu LGBTI.
446. Commemorar la memòria històrica LGBTI. Dur a terme accions per la recuperació
de la memòria col·lectiva i el reconeixement de les lluites al llarg de la història,
visibilitzar el col·lectiu en el nomenclàtor dels municipis, fer exposicions sobre la
lluita històrica per l’alliberament sexual i de gènere.
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447.

Articular un teixit associatiu i popular feminista, que generi l’apoderament de les
dones i que ajudi a promoure, facilitar i desplegar les més àmplies aliances
feministes als municipis.

448. Facilitar el treball als moviments socials del municipi i defensar la implicació de
les dones en aquests moviments per tal de generar aliances en clau feminista i
marcar l’agenda política en clau feminista.
449. Crear espais LGBTI públics i gratuïts als municipis, com per exemple centres cívics,
amb la intenció de crear llocs de relació i de seguretat per al col·lectiu.
450. Garantir la lliure expressió afectiva i de gènere de les persones LGBTI+ en l’espai
públic.
451.

Desenvolupar protocols i serveis per prevenir i evitar la violència sexual masclista i
LGBTIfòbiques en espais públics i d’oci. Seguir vetllant per l’establiment de punts
liles a la festa major i altres esdeveniments massius, i generant una campanya de
corresponsabilització amb els espais d’oci permanents de Vilassar a través de
protocols.

452.

Orientar l’esport i la pràctica esportiva com una eina d’inclusió, lluita contra la
segregació, coeducació, i promotora de la salut i educació en valors.

•
Creació d’una escola esportiva municipal com a mitjà de socialització de
la població en edat escolar i que en gestioni les activitats.
•
Promoure amb subvencions les entitats esportives implicades en l’àmbit
de la coeducació i la integració.
•
Vetllar per la coeducació en totes les activitats organitzades en espais
municipals.
•
Fomentar activitats esportives sense gènere, esports d’equips mixtos i
revalorar els equips femenins, com per exemple el korfball o el rugbi flag.
•
Promoure la pràctica esportiva cooperativa i no competitiva mesurant
altres paràmetres que no siguin únicament els esportius.
453. Promoure l’esport femení de forma equitativa. Potenciar l'ús de les instal·lacions
municipals per part de les dones, mitjançant la priorització d'horaris i repartició
equitativa d'espais per a les activitats més feminitzades.
454. Desenvolupar actuacions i protocols que promoguin la visibilitat del col·lectiu
LGBTI+, i l'eradicació de les actituds i insults LGBTIfòbics en les competicions
esportives així com insult i actituds masclistes contra les dones. Aprofundir en el
coneixement sobre la LGBTIfòbia i masclisme en l’àmbit esportiu i les pràctiques
masclistes agressives i excloents, i posar a la disposició dels clubs i gimnasos cursos
de formació de sensibilització, prevenció i acció.
455.

Dotar de subvencions concretes les diferents entitats del municipi per tal de
fomentar projectes i iniciatives feministes i LGBTI que visibilitzin la realitat de la
diversitat sexual i de gènere.

En l'àmbit de la salut
456. Assegurar que el dret al propi cos i per tant l’accés a un avortament lliure i gratuït
disposi de la dotació dels recursos necessaris i de la creació d’una xarxa pública que
en garanteixi l’exercici d’una manera universal i equitativa.
457.

Crear mecanismes per incorporar la perspectiva LGBTI en les polítiques de salut a
fi que incloguin la diversitat sexual i de gènere d’una forma transversal.

458. Impulsar la formació dels professionals sanitaris en relació a la salut de les dones
lesbianes i bisexuals, especialment pel que fa a les ITS.

96

Eix 6è. Feminismes: Incorporem la perspectiva de gènere en l’acció municipal i
desenvolupem accions preventives i d’atenció a les violències masclistes.
459. Promoure polítiques de sensibilització i de formació dels i les professionals sobre
les diferències i desigualtats de gènere i diversitat LGBTI+, i les seves repercussions
en la salut.
460. Fer una diagnosi de la salut pública municipal amb perspectiva de gènere i
LGBTI+ a través de generar indicadors que permetin la recerca i l’observació de
l’evolució.
461.

Promoure en l'àmbit de les competències municipals serveis de salut en els que
les persones puguin fer decisions informades sobre la seva salut i on els i les
professionals afavoreixin l'escolta i les diferents alternatives possibles, evitant la
sobre-utilització de medicaments i de tecnologies per damunt de la promoció de la
salut i la prevenció de malalties.

462. Treballar contra uns models de cos sexistes i poc saludables, iniciant campanyes
de sensibilització des del consistori municipal en espais de consum, oci i salut.
463. Promoure l’accessibilitat de tots els mètodes contraceptius, incloent-hi els
d’última generació, amb mesures econòmiques de suport si és necessari; totes les
persones tenen dret a escollir si formar o planificar una família, o no, des del
reconeixement a la diversitat dels models familiars.
464. Fomentar la creació de centres d’atenció a la salut sexual per a les persones joves
amb l’objectiu, assolir-ne 1 per cada 100.000 persones joves, d’acord amb les
indicacions de l’OMS.
465. Sensibilitzar i formar els professionals de la salut en aspectes/matèries LGBTI+, per
tal de garantir una atenció adequada, respectuosa i lliure de discriminació. I
formació sobre diversitat familiar, sexual i de gènere al personal sanitari.
466. Construir estratègies d’abordatge comunitari del VIH que tinguin en compte la
intimitat i la llibertat de totes des d’una dimensió positiva per tal de preservar unes
condicions necessàries de vida que permetin viure lliurement i tinguin en compte
totes les realitats.

En l'àmbit de les cures al centre
Volem promoure polítiques familiars orientades a garantir una redistribució
equitativa en la cura en les famílies. La relació entre els temps dedicats al treball
assalariat i els temps per a les cures i la realització personal, el gaudi o l’afectivitat
continuen produint i reproduint les desigualtats de gènere, derivada dels usos
desiguals de dones i homes en els temps dedicats als treballs. Cal reorganitzar els
temps de cures i del treball assalariat per assolir la corresponsabilitat i justícia de
gènere i situar la sostenibilitat de la vida al centre. Cal avançar en nous pactes socials
que atorguin valor al treball de cures i abordin la necessària corresponsabilitat
d’aquestes cures i en disposin dels recursos públics necessaris.
467.

Reconèixer i visibilitzar la diversitat de models familiars, en totes les esferes: des
de l’acció diària fins a la inclusió en els tràmits burocràtics del municipi i
l’Administració vinculada.

468. Elaborar el mapa de recursos públics per a la cura i impulsar un pla de millora dels
recursos, restituint i ampliant els serveis de cura com les escoles bressol, centres
ocupacionals o centres de dia i residències per a gent gran, afectades per les
retallades.
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469. Una flexibilització en el funcionament de les escoles bressol municipals per
adequar-se a les necessitats de les famílies i alhora vetllar pel correcte
desenvolupament de la infància.
470. Impulsar estratègies de visibilització de la importància d’assolir la
corresponsabilitat vers les cures i la sostenibilitat de la vida per part dels agents
socials i econòmics.
471.

Impulsar actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la
corresponsabilitat dels homes en les cures. Espais familiars

472.

Garantir la qualitat dels serveis de cura internalitzats, donant prioritat a les
clàusules tècniques i socials (ex. especialització de l’entitat gestora, formació del
personal, projecte de servei, promoure economia social i cooperativa, incorporar
clàusules contra la violència, etc.) per damunt de les clàusules econòmiques.

473.

Ampliar la xarxa de serveis de proximitat destinats a la cura quotidiana de les
persones grans i amb dependència a tota la ciutat, enfortint també les xarxes
comunitàries de suport i els grups d’autogestió de les cures.

474. Promoure d’espais municipals que puguin esdevenir zones de cures comunes per
a persones grans, dissenyant àrees adaptades a les seves necessitats, interessos i
realitats comunes –per exemple parcs, biblioteques, sales d’oci, carrers i places, etc.

En l'àmbit de l’educació (i la cultura)
Volem posar els valors del feminisme al centre, assignant recursos pressupostaris
per a la formació i capacitació de tots els agents educatius dels nostres pobles, viles i
ciutats sobre els drets de la infància i l’adolescència i en els principis de la coeducació i
la interculturalitat per convertir l’escola en un espai on les criatures i les persones joves
siguin escoltades i on se’n potenciï el màxim desenvolupament sense discriminacions,
en especial, amb programes de prevenció de violència masclista, racisme i LGBTIfòbia
entre adolescents. És necessari acabar amb els estereotips de gènere i les creences
vinculades al patriarcat.
475.

Defensar una educació igualitària que vagi des dels currículums escolars fins al
contingut dels mitjans de comunicació del municipi, passant per les extraescolars i
activitats lúdiques que se centri a (eliminar) la socialització de gènere, la creació de
rols i els estereotips imposats en funció del sexe amb el qual naixem.

476.

Fomentar que s’abordi a les escoles públiques els temes de desenvolupament i
salut sexual i reproductiva d’una manera integral, feminista, no criminalitzadora de
les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot no centrada en la
penetració.

477.

Adoptar mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual,
expressió o identitat de gènere i posar en pràctica protocols específics contra
LGBTIfòbia als centres educatius municipals.

478. Promoure l’ús de recursos pedagògics específics sobre diversitat sexual i de
gènere.
479.

Ampliar els recursos de les escoles i les biblioteques perquè no s’invisibilitzi la
realitat de les persones LGBTI i dels models de famílies no normatives.

480. Fomentar el treball sobre diversitat sexual i de gènere als claustres del professorat
promovent polítiques de coeducació que introdueixin la perspectiva LGBTI en el
currículum escolar (possibles referents serien les “escoles Rainbow”).
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481. Formació en eines coeducatives als equips directius, professorat dels centres
educatius, i personal de suport educatiu, incloent l’escola bressol. Sensibilització en
metodologies pedagògiques que incorporin perspectives inclusives que evitin:
•
La divisió de treball basat en rols estereotipats;
•
les relacions de poder i simbolització, patrons d’emoció relacionat també
amb l'educació sexual heteronormativa que s’imparteix a les escoles;
•
jerarquies de gènere i expectatives diferenciades entre nens i nenes.
482. Promoure el joc no sexista. Es realitzaran diagnosis en els espais de lleure per tal
d’aconseguir:
•
Ús coeducatius dels espais escolars: patis, passadissos, lavabos, gimnàs…
(nova proposta de redactat)
•
Patis dels centres docents que no segreguin per sexe.
•
Menjadors escolars amb monitoratge amb formació feminista.
•
Activitats extraescolars que no reprodueixen estereotips masclistes; les
entitats esportives i de lleure seran avaluades d’acord amb uns criteris
fonamentats amb valors feministes.
•
Es promourà l’ús de les joguines no sexistes mitjançant formació a les
famílies, activitats orientades i campanyes amb la participació dels i les
comerciants de joguines del municipi.
483. Promoure la formació des d’Associacions de Famílies d’alumnes i suport dels
equips directius dels centres per activitats amb les famílies.
484. Fomentar la implicació de les AFAS en els plans coeducatius de centre i elaborar
un protocol d’actuació i realització d’accions de formació. Promoure la participació
de l’alumnat en el disseny de metodologies coeducatives i el procés participatiu de
l’elaboració de plans coeducatius.
485. Promoure la figura del referent de coeducació del Consell escolar del centre en
l’impuls de les accions coeducatives de la comunitat educativa.
486. Vetllar per un ús inclusiu i no sexista del llenguatge dels centres educatius
487. Oferir als centres recursos en educació afectivosexual, on s’abordi, entre altres
aspectes, la prevenció de l’assetjament i de les violències masclistes i la LGBTIfòbia,
la promoció de relacions afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties
de transmissió sexual, els embarassos no desitjats... de manera que es recullin les
recomanacions de l’ONU i l’OMS.
488. Promoure protocols per tractar els casos d’assetjament escolar, violències sexual,
violència masclista i LGBTIfòbic.

En l'àmbit de la cultura
Les manifestacions culturals massa sovint mostren una realitat que invisibilitza a
dones i col·lectius, per exemple, dones diverses, dones racialitzades, dones de més de
45 anys... Cal establir una programació estable amb mesures correctores que permetin
apreciar totes les realitats que conviuen en les nostres viles, pobles i ciutats.
La cultura popular també és hereva d’una tradició patriarcal. Cal impulsar mesures
correctores per a visibilitzar i augmentar la presència de les dones:
489. Promoure l’alternança en el pregó de la festa major; un any el farà una dona i
l’altre un home, és a dir, alternant. Per tal de no caure en el binarisme, la
interseccionalitat serà un aspecte més a prendre en consideració. Reconsiderar la
llegenda vinculada a la Festa Major i el simbòlic que hi ha darrere.
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490. Promoure un Sant Jordi feminista, concurs de relats a les escoles/instituts que
trenquin els estereotips de gènere
491.

Fomentar la participació de les dones a les festes populars de forma quantitativa i
qualitativa; es tendirà a l’equitat a totes les associacions i entitats mitjançant
clàusules destinades a feminitzar les organitzacions per a l’obtenció d’ajuts i
subvencions.

L’accés als serveis i als recursos culturals també és desigual entre homes i dones.
Segons l’Enquesta de consum i pràctiques culturals les dones i els homes
consumeixen cultura de diferents formes: les dones llegeixen més i els homes van a
més concerts. La lectura, activitat que podem emmarcar a l’esfera domèstica i a la
biblioteca pública, és compatible amb les cures. Anar a concerts, és clarament una
activitat de l’esfera pública.
492. Aplicar el Mapa Bibliotecari de Catalunya tenint en compte criteris com la
mobilitat en el municipi, les rutes i camins els segurs per a tota la ciutadania.
493.

Garantir que les manifestacions culturals com concerts, obres de teatre i d’altres
espectacles, tindran espai de cures i SAD i esdevindran d’acord amb una franja
horària compatible amb la coresponsabilitat.

494. Convocar premis i beques per a fomentar la creació amb perspectiva de gènere.
495. Garantir la paritat en els tribunals i utilitzar mesures correctores com la puntuació
per a facilitar l’accés a les dones als circuits de l’art.
496. Aprofitar les dates commemoratives per a donar a conèixer les nostres dones
referents mitjançant les eines que té l’administració local. Per exemple: El
nomenclàtor de carrers s’anirà actualitzant de forma paritària.
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INTRODUCCIÓ
Els municipis són l’espai on es desenvolupen les relacions veïnals, culturals,
associatives i, sovint, laborals d’on emergeix una plural i multiforme varietat
d’organitzacions, associacions i col·lectius que actuen i incideixen dia a dia en els
diferents àmbits de la realitat.
Per això, i a causa del seu paper fonamental com espai d’autoorganització i
politització popular, considerem que el municipi o el barri conforma l’àmbit de partida
des d’on els subjectes socials han impulsat fins ara i han de continuar impulsant, des
de baix, el procés cap a la independència i la transformació social.
El que hem d’aprendre del passat cicle polític és que les institucions catalanes
romandran intervingudes per l’Estat Espanyol per mitjà del 155, el control de les
finances, o altres mesures de submissió, fins a la mateixa consecució de la República.
Així doncs, creiem que des dels municipis podem fer molt més que aprovar
declaracions polítiques o mocions simbòliques; podem avançar en la recuperació de
serveis i patrimoni públic, actualment gestionats per agents que resten al servei dels
interessos econòmics de l’Estat.
La llista de serveis com ara la llum, l’aigua, els peatges, l’habitatge, la sanitat, i un
llarg etcètera que necessiten una cobertura pública és extensa, i no només pel que fa al
control democràtic i per avançar en igualtat i equitat, sinó perquè la lluita per la
independència també implica desposseir l’Estat del control de tot allò que afecta les
nostres vides; perquè un procés constituent per decidir què fem amb el nostre país, vol
dir que primer hem de tenir el control d’allò sobre què volem decidir.
Incansables, iniciem una primavera catalana per encaminar una futura República
Catalana des dels municipis. La lluita per la recuperació de petites sobiranies serà clau
per la lluita de la sobirania nacional. Perquè les conteses socials són indestriables de la
contesa nacional.

ASPECTES TREBALLATS
En relació a la independència de Catalunya, el col·lectiu Babord s’hi posiciona
inequívocament a favor. Partint de la imprescindible solidaritat entre els pobles i de la
ferma concepció del Dret a l'Autodeterminació de tots els pobles, Babord, tot i ser un
moviment municipal, reivindica la independència de Catalunya vinculada a una
transformació social radical que tingui en compte i prioritzi els interessos de les classes
populars.
Existeix, però, una pluralitat individual d'opinions de les persones que formem
Babord respecte del fet nacional vinculat a les trajectòries vitals i a les lluites personals.
Entenem aquesta pluralitat com una riquesa que ens permet ésser un espai de
trobada i de debat entre persones independentistes i d'altres que defensen el dret a
l'autodeterminació.
Babord considera que el procés d’alliberament nacional té sentit si s’entén i
s’aprofita com una oportunitat per redefinir, d’arrel i a favor de les classes populars, el
sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals vigents.
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En relació al model polític pel qual apostem
Tot i definir-nos com un moviment transversal i d’esquerres de tarannà
municipalista, el nostre objectiu transformador de la societat demana oposar-nos a
l’actual model polític en el qual vivim sotmeses: una monarquia parlamentària al servei
dels interessos econòmics de les grans empreses. Apostem fermament per la
construcció d’una República Catalana independent al servei de les classes populars.
Per a nosaltres, aquest objectiu es concreta en la idea d’un procés constituent real
que defensi la proposta de transformació social a favor de les classes populars i que
tingui una perspectiva d’esquerres, feminista i anticapitalista des de l’experiència
municipal. En aquest sentit, la nostra voluntat és la de posar al servei d’aquest procés
constituent la nostra humil experiència de treball dins l’àmbit municipal, tant pel que
respecta a la transformació de la societat, com pel que respecta a com aquest debat es
pot dur a terme en col·lectius formats per persones amb ideologies i pensaments
diversos.

En relació a la manera d’assolir-lo
Com a col·lectiu, Babord va posicionar-se en tot moment a favor del dret
d’autodeterminació de Catalunya i a favor de la necessitat d’articular un referèndum
que permetés exercir un dret bàsic en qualsevol democràcia com és el dret a vot. En
aquest sentit, Babord va mobilitzar-se tant abans, com durant, com després de l’1-O
per donar tot el suport a la proposta de referèndum. Ho vam fer, això sí, i com s’ha
esdevingut amb altres mobilitzacions viscudes recentment (com ara la vaga feminista
del 8 març), respectant les individualitats de totes les persones que formem part del
col·lectiu i prioritzant sempre moviments transversals ja existents sense voler treure’n
rèdit.
Situats i situades en la realitat del moment que ens envolta, amb polítics i
polítiques privades de llibertat o a l’exili, i coneguda la reacció de l’Estat espanyol
davant la situació política a Catalunya i la seva legítima demanda a decidir el seu futur,
plantejar ara mateix que el camí ha de ser únicament el treball per a la convocatòria
d’un nou referèndum pactat ens sembla una idea tant naïf com allunyada de la realitat.
La manca de voluntat de diàleg i de resolució política del conflicte que viu
Catalunya i, sobretot, la desmesurada repressió exercida per l’Estat espanyol al llarg
d’aquest darrer any i mig, ens situa en un escenari on la desobediència pacífica però
contundent ha de ser una estratègia a contemplar i a tenir present.

En relació a la desobediència
Babord es defineix com a col·lectiu que té com a objectiu la transformació radical
de la societat al servei de les classes populars. Som conscients que aquesta proposta
clarament trencadora i rupturista topa frontalment amb l’actual status qquo; també
som conscients que pot situar-nos -no només en el tema de la independència de
Catalunya sinó també en molts altres (limitacions de l’actual legislació de règim local,
voluntat de municipalització del nombre més gran possible de serveis, etc.)- davant un
escenari en què l’única alternativa viable sigui la desobediència, entesa sempre com a
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pacífica. Contemplarem, doncs, aquesta opció un cop esgotades totes les altres
possibilitats.

En relació a les majories qualificades
Tenint present la realitat municipal de Babord i donat que aquest és un tema
d’abast nacional, Babord reconeix el Parlament de Catalunya com l’agent democràtic
que ha de marcar les directrius en relació a la proposta per la independència de
Catalunya, i respectarà les majories i directrius que se’n derivin, sempre que aquestes
no entrin en clar conflicte amb el nostre programa electoral.

OBJECTIUS
En relació a la construcció nacional com a instrument per a la
transformació Social
L’aprofundiment en el procés de construcció nacional és primordial no només per
a la defensa dels nostres drets lingüístics i culturals, sinó també per a l’articulació d’un
projecte polític transformador que qüestiona erigir una Unió Europea imposada per
uns estats al servei del capitalisme i que viuen d’esquena a la realitat i les necessitats
dels pobles.

En relació al camí i l’objectiu de la independència
Babord creu fermament que totes les nacions i pobles tenen el dret
d’autodeterminar-se i el dret a existir com a tals en igualtat de condicions dins del
context internacional i, conseqüentment, a constituir-se en estat.

En relació a l’activació d’un procés constituent
Babord aposta per l’obertura d’un procés constituent real com a instrument de
transició, de participació i control popular i de construcció d’un nou Estat independent
on es facin plenament efectius els principis democràtics i de justícia social.

PROPOSTES
497.

Vetllar perquè el procés d’alliberament nacional (o la construcció de la República
Catalana) estigui estretament connectat a la defensa dels interessos i drets de les
classes populars des del municipalisme transformador.

498. Donar suport a aquelles iniciatives i moviments socials que treballen en àmbits i
propostes per la ruptura democràtica i que permeten avançar en la construcció
d’un estat independent.
499. Impulsar un procés constituent real des de l’àmbit local amb l’objectiu
d’augmentar el protagonisme de la societat civil en el procés d’alliberament
nacional.
500. Compromís contra la demagògia que es produeixi respecte del procés de ruptura
democràtica i d'alliberament nacional.
501.

Defensar la democràcia plena, els drets i llibertats col·lectives. Prendre part activa
de les mobilitzacions populars independentistes, per la democràcia i la llibertat de
les persones preses i exiliades polítiques que es duguin a terme al poble.
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502.
503.

Defensar dret a la protesta i a la llibertat d'expressió.
Solidaritat entre pobles. Fer polítiques actives de solidaritat internacionalista
entesa com una acció política coherent, activa i conscient que parteix de la realitat
per poder canviar-la a través de la denúncia de l’ordre econòmic i polític, i de les
polítiques de cooperació actuals.

504. Emancipar-nos de l’IBEX. Tal com ens va mostrar l’ofensiva dels grans poders
econòmics durant l’octubre del 2017, cal orientar el republicanisme cap a un
objectiu de relativa independència econòmica. Fer front al poder dels oligopolis
energètics i financers com ara Endesa, la Caixa, el Banc Sabadell... que responen als
interessos d’un poder econòmic el qual, a part d’agent opressor del capitalisme més
salvatge, és el principal opositor a la independència del nostre país.
505.

Treballar per la cooperació intermunicipal i mancomunar serveis. A banda de
l’augment de la despesa social, cal adequar els serveis municipals a les necessitats
que té cada ajuntament: no és millor el municipi que disposa més serveis, sinó
aquell que té els serveis que necessita. A més, cal tenir en compte la possibilitat de
compartir serveis mancomunats amb municipis propers per tal de compartir
despeses i també per poder oferir-ne alguns de necessaris que, en solitari, no es
podrien assumir.

506. Desplegar i col·laborar des dels municipis i ajuntaments amb totes les iniciatives
que promoguin la identitat compartida, lingüística i cultural dels Països Catalans.

§ § § § § §
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