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0. Preàmbul
Vivim una cruïlla històrica social i política. Les diferents eleccions que tindran lloc en els propers mesos seran 
clau per decidir el rumb del nostre futur. En l’àmbit nacional, estem a les portes d’unes eleccions que han de 
ser plebiscitàries i constituents per a part del país. En l’àmbit social, des de la societat civil organitzada s’està 
reclamant amb més força que mai la necessitat d’un canvi de model que respongui a les necessitats de la majoria 
de la ciutadania. La rellevància que ha pres durant aquests darrers anys el moviment del 15-M, les Plataformes 
d’Afectats per la Hipoteca i les reivindicacions feministes, són exemples d’aquest canvi de paradigma. 

I és en el municipalisme, en un municipalisme rupturista i que aposta clarament per la transformació social i 
l’alliberament nacional, on totes aquestes i altres lluites i reivindicacions històriques, amb els seus diversos ba-
gatges, realitats, apostes i pràctiques polítiques, poden trobar un espai comú des d’on construir un contrapoder 
gestionat des de la base, proper a les persones i realitats locals, i que ens permeti avançar col·lectivament cap a 
models alternatius al capitalisme dins uns Països Catalans lliures.

La CUP de Cardedeu està formada per persones implicades al poble que creiem fermament que, malgrat les 
diverses mesures estatals i autonòmiques que persegueixen la limitació de les competències de les institucions 
locals, el municipalisme té un gran potencial de transformació de la realitat quotidiana de les persones que vivim 
al poble. Des de l’àmbit actuació municipal, proper i coneixedor de les necessitats de les majories socials, podem 
incidir i actuar sobre aspectes claus d’un sistema que ens ha dut a la situació d’emergència actual.

Concebem aquest programa electoral com una eina de treball que ens ha de servir de brúixola per als propers 
quatre anys de legislatura. Ha estat elaborat a partir de les propostes recollides en les assemblees obertes que 
s’han fet per a cada eix temàtic i dels contactes amb persones de la vila expertes en cada àmbit. Tanmateix, 
perquè aquesta eina sigui útil, ha d’estar en constant debat i evolució, no per eximir-nos de complir allò pactat 
sinó per ser capaços d’adaptar-nos a la realitat de cada moment i poder donar respostes a les necessitats de la 
gent. És per això que convidem totes aquelles persones que tinguin propostes en relació amb algun dels eixos 
temàtics que ens les facin arribar.

Finalment, per assolir una societat justa i igualitària, és imprescindible tenir una perspectiva de gènere en tot 
allò que fem i proposem. Per aquest motiu, hem decidit fer un ús subversiu del llenguatge i escriure el programa 
íntegrament en femení, amb l’objectiu de visibilitzar la situació de desigualtat que patim les dones.



01. Poder popular i democràcia directa.

L’ADN de les CUP porta incorporat el que presentem com a primer punt d’aquest programa des de molt abans que 
les Candidatures d’Unitat Popular comencessin a obtenir representació en les institucions. El poder popular i la ra-
dicalitat democràtica són pilars bàsics, a partir dels quals han crescut les diverses candidatures que avui en dia són 
presents en cada vegada més ajuntaments.

L’objectiu de la CUP de Cardedeu en aquest punt és introduir elements de democràcia directa que siguin útils, pràc-
tics i realment factibles; amb la finalitat d’implementar un model de participació directa, de transparència, de control 
del poder i de garantir la gestió municipal dels serveis.

La participació és paraula en boca de tothom, però és clar que perquè sigui efectiva i real ha de ser una eina de doble 
tall: l’Ajuntament ha de facilitar espais i dinàmiques participatives alhora que la població ha de prendre partit en la 
presa de decisions que afecten el seu dia a dia.

Pel que fa a la transparència, cal un compromís ferm a facilitar informacions que a dia d’avui es queden entre les 
quatre parets dels consistoris, fent-les públiques, amenes i fàcilment accessibles. Internament, les CUP ja han ac-
ceptat i aplicat un codi ètic que inclou la publicació d’informacions com els salaris dels càrrecs electes o la limitació 
de mandats, entre d’altres.

En referència a la gestió pública, cal sí o sí una recuperació de la gestió pròpia dels serveis característics que l’iden-
tifiquen: la seva municipalització és un procés clau.

Finalment, no podem oblidar que la solidaritat és la tendresa dels pobles i que els Països Catalans necessiten aques-
ta eina per poder afrontar amb garantia el repte que comença a fer-se visible en els processos que clamen per l’auto-
determinació del nostre poble; per tant, des de les viles i ciutats calen iniciatives de suport i solidaritat internacional.

Feta aquesta petita síntesi, a continuació, us presentem les principals línies de treball del nostre programa en aquest 
primer punt.

Participació ciutadana i radicalitat democràtica. 

• Reestablirem la regidoria de Participació. Cal dotar la participació ciutadana d’una regidoria pròpia que estruc-
turi les propostes que prèviament es decideixen en els àmbits de participació i que treballi de forma transversal 
amb les altres regidories i estructures de l’administració. Serà objectiu d’aquesta regidoria afavorir l’activació 
de la població i la seva implicació, tant en l’acció política municipal com en la dinamització de la vida social del 
nostre municipi. Haurà d’impulsar programes que facin pedagogia i transmetin hàbits i valors participatius, i 
que permetin l’apropament de tots els col·lectius a la gestió dels afers públics.

• Establirem assemblees de barri, que han de ser aquell espai que, per proximitat, ofereixi a la ciutadania la 
possibilitat de participar directament amb el seu entorn més proper, de la política i de la gestió municipal.

• Instaurarem les assemblees municipals obertes. Són el mecanisme que ha de permetre a la població incidir 
en espais de política municipal, de manera que les institucions cedeixin la iniciativa política a la ciutadania 
mobilitzada i que alhora aquesta iniciativa tingui un retorn i una repercussió en les institucions.

• Revitalitzarem el Consell de la Vila. Aquesta eina menystinguda pel govern actual és un òrgan de participació 
en què la ciutadania, i membres de les entitats i dels moviments socials debaten amb les representants políti-
ques i el personal tècnic de l’Ajuntament els assumptes públics locals (pressupostos, POUM, infraestructures, 
habitatge, cultura, salut...). Aquest òrgan permet més regularitat i control que les assemblees obertes i pretén 
superar les limitacions i la rigidesa dels plens municipals.

• Promocionarem la creació de consells sectorials de participació (CSP) sobre temàtiques sensibles i ne-
cessàries. Els CSP són òrgans d’assessorament popular, en què participen persones i entitats de referència en 
els diferents sectors. Alguns àmbits en què cal crear aquesta eina són:

- Consell de Medi Ambient. És imprescindible per donar solucions a la necessitat de protecció de l’entorn. Exis-
tent a Cardedeu però desactivat pel govern actual.

- Consell Social Municipal (CSM). Ha de servir per desenvolupar estratègies que garanteixin els drets socials de 
tota la gent del poble.



- Consell d’Educació. Un punt de trobada de tota la comunitat educativa per crear sinergies positives i enriquido-
res i per poder fer front a les limitacions imposades pels òrgans supramunicipals.

- Consell dels Infants. Estructura existent actualment sense incidència pràctica. Sabem que un poble pensat per 
als infants, també tindrà en compte totes les persones. Per això, aquest ha de ser un òrgan de consulta obliga-
da sobre cada intervenció que es dugui a terme respecte a la qualitat de vida del poble. A més, hem de dotar-lo 
d’eines per poder presentar propostes concretes a debat, ja sigui en forma de projectes o mocions al ple.

- Consell de Salut. Eina fonamental per lluitar per una atenció sanitària que ofereixi un servei públic, gratuït, 
universal, igualitari i de qualitat.

- Meses específiques sobre temàtiques concretes (pobresa, l’ocupació, etc.). Són espais de participació propo-
sats per les assemblees o els consells, pensats per impulsar mesures de xoc contra problemàtiques de caràc-
ter urgent i en què participarien persones i entitats directament relacionades en l’àmbit d’actuació concret.

• Aplicarem i reformarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Implementarem els instruments de partici-
pació ciutadana ja previstos en el ROM vigent del municipi i hi introduirem modificacions per a la seva millora 
i adequació a la realitat de la Vila. També potenciarem els canals actuals de participació directa de la població 
i en crearem de nous.

• Crearem reglaments de participació, que permetin recollir tots els mecanismes i canals que es poden utilitzar 
des d’un Ajuntament en aquest àmbit: pressupostos participatius, consells sectorials, consultes i referèndums 
vinculants, participació en els plens a càrrec de persones i entitats...

• Normalitzarem els referèndums municipals. Entenem el referèndum com una eina de participació ciutadana 
per validar projectes municipals de caràcter estratègic.

• Obrirem els plens. Els plens s’han d’obrir a la ciutadania, la qual cosa implica que:
- Farem la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i el seu contingut.
- Eixamplarem els terminis (presentació de mocions, comissions informatives, plens), de manera que hi hagi 

més temps perquè la informació arribi a tothom i es pugui discutir a fons.
- Preveurem mecanismes perquè la població i les entitats puguin presentar i esmenar mocions i propostes 

d’acord en els plens.
- Oferirem espais en la part final dels plens per tal que la ciutadania i les entitats puguin formular preguntes 

a les regidores.
- Informarem tota la població dels acords presos en els plens i del sentit del vot dels grups municipals.
- Implantarem mecanismes (ús de tecnologies, preferència per un llenguatge planer i sintètic…) per fer els 

plens més entenedors i propers.

• Avançarem cap uns pressupostos participatius i transparents. En el pressupost municipal es concreten les 
despeses que l’Ajuntament farà al llarg de tot l’any. Per assolir una democràcia més participativa és fonamen-
tal que s’impliqui la ciutadana en l’elaboració i aprovació dels pressupostos. Igual d’important és oferir l’abso-
luta transparència i difusió de l’objectiu i la destinació dels recursos econòmics del poble.

• Enfortirem i dinamitzarem el teixit associatiu. La nostra prioritat des del punt de vista de la participació ciuta-
dana ha de ser consolidar un teixit associatiu viu, format per entitats dinàmiques, democràtiques i indepen-
dents. Per a això, oferirem suport organitzatiu, logístic, legal i financer a les associacions per tal que puguin 
materialitzar els seus objectius i desenvolupar la seva activitat amb plenitud.

• Cal redefinir i recuperar l’ús de l’espai públic com a element clau per a la socialització i cohesió social i evitar 
els reglaments basats en la repressió administrativa.

• Desenvoluparem acords de coresponsabilització i control col·lectiu d’equipaments i programes. Cal cercar 
fórmules de control col·lectiu amb entitats i la població afectada pel servei o equipament, que assegurin la 
prestació dels serveis públics i que dotin d’un paper protagonista els agents implicats.

Transparència

• Impulsarem la creació d’un Observatori Ciutadà Municipal (OCM) amb total autonomia de les institucions i dels 
partits. Un OCM és una associació oberta i autogestionada que duu a terme auditories ciutadanes municipals 
per potenciar el control des de la base dels temes pressupostaris i del deute públic. Actualment la partida 



econòmica destinada al pagament de deutes i interessos supera el 5% del pressupost municipal. Amb una au-
ditoria ciutadana municipal del deute, la població pot conèixer quins deutes té el Consistori i quins interessos 
produeixen. Aquesta informació permet detectar deutes il·legítims i lluitar pel seu no-pagament. 

• Garantirem la transparència municipal i la lluita contra la corrupció. Proposarem una sèrie de mesures que 
tenen com a finalitat potenciar una gestió transparent de la política de subvencions, ajuts, contractacions, etc. 
Cal absoluta transparència sobre tot allò que fa referència a les despeses dels partits i els ingressos dels mem-
bres del Consistori municipal, les aportacions econòmiques a entitats i col·lectius i a la contractació externa 
d’empreses. Algunes d’aquestes mesures són:

- Limitació de sous de les regidores.
- Declaració d’interessos de les regidores per detectar possibles casos d’incompatibilitat. Aquesta declaració 

s’haurà de fer no només en el moment d’acceptar el càrrec, sinó també en deixar-lo.
- Presentació de la declaració de renda anual de les regidores a intervenció, que quedarà en el registre d’in-

teressos sota custòdia de secretaria.
- Presentació a la secretaria municipal de la declaració anual de despeses i ingressos dels partits represen-

tats en el plenari.
- Publicació de les sol·licituds de crèdits a entitats financeres a càrrec dels partits polítics representats a 

l’Ajuntament.
- Limitació de la despesa de propaganda per partit polític durant el període electoral a un euro per persona 

inscrita en el cens electoral municipal.
-Publicació de totes les dades que fan referència als ingressos de les regidores i dels grups municipals al  

web de l’Ajuntament.
-Absoluta obertura, difusió i lliure disposició de la informació dels pressupostos, així com dels concursos, 

subvencions i contractes que se’n derivin.

Gestió pública

• Crearem i elaborarem participativament el Programa d’Actuació Municipal (PAM), l’instrument de planificació 
de l’activitat de cada mandat. El pressupost general i altres decisions destacades que l’equip de govern muni-
cipal pugui dur a terme s’han d’ajustar al PAM. La finalitat del PAM ha de ser construir conjuntament entre tots 
els agents (socials, polítics, econòmics i associatius) i el conjunt de la població un document amb uns objectius 
generals i uns projectes específics. És necessari planificar i actuar amb una visió de conjunt per afrontar el 
futur del municipi.

• Apostarem inequívocament per la municipalització dels serveis. L’Ajuntament s’ha de convertir en un instru-
ment al servei de tota la població i, per això, els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic i no 
privat, per revertir els possibles beneficis en el mateix interès públic i no en l’enriquiment privat.

Solidaritat Internacionalista

• Potenciarem el Consell de Cooperació i prioritzarem aquells projectes encaminats a denunciar les injustes po-
lítiques econòmiques, socials i nacionals dels pobles i a enfortir el moviment popular que des d’aquells països 
combat aquestes injustícies. Vetllarem per unes polítiques de cooperació basades en la solidaritat i el suport 
mutu en lloc de la caritat i l’assistencialisme.

• Donarem preferència d’actuació, de relació i de col·laboració a aquells països d’origen de persones migrades 
al poble.

• Donarem suport als moviments que arreu lluiten i treballen activament per un futur amb dignitat, llibertat, pau 
i justícia social. 

• Potenciarem la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles, centres de treball, especialment, les 
que depenen del sector públic. Impulsarem processos d’agermanament entre institucions, centres escolars, 
associacions de veïns... Afavorirem vincles d’enllaç entre els diferents agents, i establirem una cooperació ho-
ritzontal entre iguals i sense intermediaris.

• Denunciarem la vulneració dels Drets Humans que pateixen les dones en l’àmbit internacional des d’una visió 
feminista internacionalista.



02. Drets socials, justícia i redistribució de la ri-
quesa.

Aquests darrers 8 anys hem assistit, amb la excusa de la crisi, al desmantellament dels  serveis públics i a la 
pèrdua de molts dels drets socials conquerits durant anys per les classes populars.

L’aplicació de polítiques neoliberals, amb l’objectiu de la destrucció dels serveis públics, han anat retallant fins a la 
sacietat tant la sanitat com l’educació, dos serveis bàsics per a la població, i els han fet avançar cap a la privatitza-
ció: en el cas de la sanitat, com a pèrdua més important, s’ha eliminat la universalitat d’accés, i, en el cas d’educa-
ció, s’han aprovat lleis com la LEC i la LOMCE, que han suposat una reculada molt gran en les polítiques educatives.

D’altra banda, l’esclat de la bombolla immobiliària va comportar per a molta gent l’inici d’un calvari que està 
suposant el desnonament de milers de persones. Això, juntament amb l’atur de llarga durada, ha estat un atac 
frontal a la classe treballadora i està abocant moltes persones a la marginalitat i la pobresa.

Aquestes polítiques neoliberals han estat i són la causa que moltes persones emmalalteixin, a causa de la precarit-
zació de les seves vides. En l’àmbit municipal, treballant els condicionants socials de la salut contribuirem a tenir una 
població més sana, d’aquí la importància de les polítiques socials i alhora de prevenció de les malalties mitjançant 
la participació de tots els agents implicats: població, professionals i municipi; a més,  cal garantir l’accés a la sanitat 
de totes les persones en igualtat de condicions.

L’educació dels 0 als 3 anys és clau per assegurar un desenvolupament dels infants que garanteixi realment la 
igualtat d’oportunitats. Des del municipi, tenim el deure de vetllar per la qualitat i universalitat de l’educació en 
aquesta primera etapa de la vida i d’oferir espais de trobada per a les famílies amb criatures.

Les polítiques municipals en matèria d’habitatge han estat nul·les pel que fa a la planificació d’un habitatge 
social i assequible per a la majoria de la població i s’han basat en un model purament especulatiu. Per això, des 
de la CUP defensem la necessitat d’un pla d’habitatge transversal al servei de les necessitats de les persones. 

L’Ajuntament i els seus representants,  juntament amb la societat civil poden tenir un paper primordial per prevenir 
situacions de risc i pal·liar-ne, així, els efectes, defugint el model assistencial i afavorint i potenciant un canvi de para-
digma, impulsant experiències de col·lectivització, d’autogestió i de solidaritat que caminin cap al desmantellament de 
l’economia capitalista i cap al socialisme. 

Aquestes són les propostes de la CUP per fer de Cardedeu un municipi on es defensin realment els drets socials

Lluita contra la pobresa, la precarietat i l’exclusió social.

• Crearem el Consell Social Municipal (CSM). La creació del CSM respon a la necessitat d’ampliar el treball amb 
els col·lectius en risc d’exclusió social. Ha d’esdevenir una eina de treball, assessorament, suport i seguiment, 
on participin la regidoria de Serveis Socials i totes les entitats i associacions amb voluntat de treballar en l’àm-
bit social al municipi. 

• Facilitarem espais de trobada i de suport mutu entre persones aturades, com a espai de socialització i lluita 
vers un problema que afecta la majoria de la població directament o indirectament. 

• Impulsarem menjadors comunitaris i un banc d’aliments autogestionats, amb la creació d’una xarxa de produc-
ció, elaboració i distribució pròpia.

• Crearem l’Oficina dels Drets Socials (ODS) per fer front de forma col·lectiva i autogestionada als problemes 
quotidians vinculats a l’incompliment de drets socials fonamentals, com el dret a un habitatge digne, el dret a 
una relació laboral justa i el dret a la mobilitat. L’Oficina dels Drets Socials és un espai físic de propietat muni-
cipal, que es gestiona de forma mixta des de la societat civil organitzada i l’administració local. 

• Mantindrem les competències municipals i redistribuïrem les dotacions pressupostàries, amb preferència per les 
de serveis socials, i prioritzarem que aquests serveis s’ofereixin de forma municipalitzada, sense externalitzacions.

• Donarem suport i treballarem conjuntament amb iniciatives comunitàries contra el malbaratament alimentari 
(les Xarxes d’Aliments).



• Establirem unes polítiques culturals i educatives enteses com a element integrador i de cohesió social; on la 
cultura catalana tingui una àmplia presència i sigui l’eix vertebrador. 

• Impulsarem polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de solidaritat veïnal, amb atenció especial a 
la gent gran.

Salut

• Defensarem, promourem i vetllarem per un sistema sanitari totalment públic, universal, igualitari i de qualitat.

• Farem efectiva la moció contra les retallades aprovada el 2011 per posar fi a les llistes d’espera evitables i que 
es doti de més recursos econòmics i humans l’atenció primària i la salut pública en general.

• Treballarem per assegurar una atenció sanitària de proximitat, planificada i 24 hores, que permeti resoldre la 
majoria de demandes de manera més humana i més eficient. 

• Afavorirem la prevenció per evitar l’excessiva medicalització. Les activitats preventives milloren la salut de la 
comunitat, redueixen la morbimortalitat i són més efectives i eficients que les curatives.

• Reclamarem el restabliment del servei nocturn al CAP.

• Crearem el Consell de Salut amb capacitat executiva i amb participació directa. L’autogestió a càrrec de les 
mateixes treballadores públiques i el control popular són mesures òptimes per a la millora dels serveis.

• Facilitarem la informació a la població adulta sobre la situació actual dels drets en relació amb el sistema sani-
tari: eliminació de la universalitat, saturació de les llistes d’espera o la manca d’especialistes. Aquesta classe 
d’informació és imprescindible perquè el control popular pugui ser efectiu.

• Impulsar que des del CAP es prenguin mesures per difondre el funcionament del sistema sanitari, tant perquè 
les usuàries en facin un ús adequat com perquè sàpiguen quins recursos tenen a l’abast en cada moment.

• Potenciarem la coordinació entre els serveis socials del municipi i els serveis de salut. Cardedeu no disposa de 
treballadora social al CAP, cosa que fa més necessària aquesta coordinació entre els serveis de salut i els socials.

• Reactivarem el programa Salut i Escola, per millorar la coordinació d’aquests àmbits i apropar el sistema sani-
tari a infants i joves, amb l’objectiu de facilitar la promoció d’hàbits saludables, reduir comportaments de risc 
i detectar problemes de salut al més aviat possible. Crearem consultes obertes setmanals als instituts amb la 
finalitat d’atendre i donar resposta a les joves que vulguin consultar temes de salut que els preocupin, garan-
tint-ne la confidencialitat. També desenvoluparem activitats d’educació per la salut al centre,

• Farem una diagnosi dels problemes i de les prioritats en la salut de la població de Cardedeu i impulsarem un 
treball comunitari coresponsabilitzant professionals de la salut, Serveis Socials, usuàries i Ajuntament, per tal 
de promoure la salut, incrementar la qualitat de vida i benestar social, potenciant la capacitat de les persones 
i grups per abordar els seus propis problemes, demandes i necessitats.

• Facilitarem el suport de mediadores interculturals i treballadores socials, que puguin ajudar en la detecció de 
problemes socials i sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa de les diferèn-
cies culturals o religioses.

Educació

EDUCACIÓ DELS 0-3 ANYS UNIVERSAL I DE QUALITAT     
• Crearem una xarxa educativa amb la participació del CAP, Serveis Socials, escoles bressols i grups de criança per: 

- Diagnosticar les necessitats de les famílies, per derivar-les a les diverses opcions i serveis educatius de 0-3 anys.
- Oferir ajudes econòmiques a les famílies amb ingressos més baixos i en risc d’exclusió social
- Facilitar la informació sobre els recursos educatius del municipi.   

• Facilitarem diverses opcions per a l’educació dels 0-3 anys:
- Espais públics per als grups de criança i espais familiars.
- Formació per a famílies que vulguin encarregar-se de la criança compartida des de casa. 
- Cooperatives d’educació per la criança i l’educació dels infants.



• Estudiarem la necessitat-demanda de creació de noves escoles bressol públiques.

• Regularem la creació d’espais d’educació dels 0-3 anys i els farem accessibles a tothom.

• Garantirem la qualitat de les escoles bressol actuals a través de la creació d’un concurs públic, on la guan-
yadora compleixi indicadors com qualitat pedagògica, igualtat i dignitat laboral, innovació educativa, formació 
continuada i seguretat; i a través d’un protocol d’avaluació i seguiment extern de la qualitat del servei.

EDUCACIÓ CONTINUADA I OCUPACIONAL
• Impulsarem un pla de formació contínua local per a l’educació de joves, adultes i, sobretot, persones en situació 

de risc i exclusió social.

• Repensarem el Servei d’Orientació Professional per garantir un grau d’inclusió laboral més elevat de les joves 
del municipi i la formació per al seu desenvolupament personal.

• Elaborarem un pla de formació anual per a les professionals de l’educació formal i no formal per assegurar la 
formació continuada obligatòria i el reciclatge pedagògic de les professionals socioeducatives de la vila.

PARTICIPACIÓ, XARXA I COHESIÓ AL MUNICIPI
• Crearem el Consell d’Educació, on participaran professionals, entitats,  associacions i tècnics, per assessorar i 

proposar polítiques municipals sobre educació i establir sinergies entre tots els agents de la comunitat educativa.

• Repensarem el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Cardedeu per treballar conflictes i objectius educatius del mu-
nicipi en aquests aspectes:

- Difusió del PEE a tots els agents socioeducatius i a la població.
- Foment de la cohesió i la interacció amb les entitats educatives del poble.
- Facilitació de la participació i el vincle entre famílies i agents educatius.
- Garantia d’un seguiment i èxit educatiu d’infants, joves i adults.
- Creació de xarxa entre tots els agents socioeducatius del municipi.
- Potenciació de la inclusió laboral dins del municipi. 
- Augment de la cohesió social del poble a través de l’educació.
- Potenciació de la participació social en entitats i associacions educatives i socials del municipi.
- Creació d’espais de trobada i convivència entre alumnes, famílies i agents socioeducatius.
- Inclusió de l’educació dels 0-3 anys i l’educació no formal en el PEE.

• Afavorirem la visibilització, i oferirem recursos i suport integral a les entitats de lleure educatiu voluntari del poble. 

• Obrirem els equipaments escolars a entitats del poble per dur a terme actes, activitats i projectes educatius i 
formatius. 

• Fomentarem la xarxa i el contacte entre els diversos instituts i escoles del municipi per compartir experiències 
i coneixements, crear cohesió i suport mutu pels reptes i problemàtiques educatius i elaborar plans i projectes 
polítics i educatius conjunts.

ÈXIT, QUALITAT I IGUALTAT EDUCATIVA
• Facilitarem l’accés a beques i al servei de menjador escolar.

• Crearem un servei educatiu obert i públic de tardes per fer front a les dificultats socials i escolars amb l’objectiu de:
- Crear un espai d’educació en el lleure públic, de qualitat i obert per acollir infants i joves.
- Crear aules obertes d’estudi lliure.
- Fomentar la participació de les famílies i voluntàries en aquest espai.
- Crear un espai de repàs de continguts escolars públic i obert per evitar el fracàs escolar, coordinar aquest 

servei amb Serveis Socials, escoles i instituts públics.
- Estimular l’aprenentatge del català i potenciar l’aprenentatge d’altres llengües oferint alternatives més enllà 

de l’oferta privada.
- Emprar i aprofitar els equipaments escolars durant la tarda.

• Garantirem la qualitat pedagògica en els serveis extraescolars i en els casals d’estiu i prioritzarem la seva 
gestió a entitats educatives del poble tenint en compte la qualitat del projecte educatiu. 



• Establirem un protocol de coordinació entre els Serveis Socials municipals i les escoles per prevenir dificultats 
en el desenvolupament educatiu de joves i nenes, així com el fracàs escolar. 

• Treballarem per millorar l’educació sexual, sobretot en el jovent, incidint en el respecte i la cura de l’altre i en al-
tres aspectes com ara la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de transmissió sexual i la higiene.

• Potenciarem la inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’àmbit educatiu formal i no formal facilitant:
- Subvencions per a vetlladores als centres educatius formals.
- Formació de diversitat funcional i vida independent per a professionals escolars i del lleure. 
- Espais de suport personal a les famílies i persones amb diversitat funcional per a la vida independent.

Habitatge

ÚS SOCIAL DE L’HABITATGE

• Elaborarem un Pla Local d’Habitatge que permeti tenir un coneixement acurat i actualitzat de l’estat del parc 
d’habitatges de Cardedeu i de les necessitats habitacionals del municipi, per poder impulsar una oferta ade-
quada d’habitatge social i assequible. Aquest pla també haurà d’establir i regular els mecanismes que han de 
garantir l’ús social de l’habitatge i sancionar les propietàries dels que estiguin desocupats injustificadament. Els 
objectius prioritaris del Pla Local d’Habitatge seran:

- Detectar i penalitzar els habitatges desocupats. Cal crear un cens d’habitatges buits municipal i elaborar 
un reglament que desenvolupi el procediment de detecció, actuació i penalització. Amb aquest fi, s’hauran 
d’emprendre les accions següents:

-Elaborar i aprovar programes d’inspecció per detectar, comprovar i registrar els immobles que es 
troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i 
altres grans empreses, prestant especial atenció als provinents d’execucions hipotecàries.
-Instruir procediments administratius urgents on es determinin i comprovin els fets, un cop detectada 
la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint 
una situació de desocupació permanent, constitutiva d’un ús anòmal de l’habitatge.
-Imposar multes coercitives si, transcorregut el termini fixat, no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.
-Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de 
l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per corregir la situació.
-Establir càrregues impositives als habitatges buits, mitjançant l’actualització de l’impost de béns im-
mobles (IBI), i penalitzacions als habitatges buits de llarga durada sense oferta d’un lloguer social o 
assequible.

- Crear un parc públic d’habitatge social en base al parc buit d’habitatge del poble, que actualment és al 
voltant d’un 10% del total de pisos i cases construïdes. Aquests habitatges no estaran sotmesos a la Llei 
d’arrendament urbà (LAU) i s’establirà un règim de tinença estable i de llarga durada basat en la cessió 
d’ús o del dret de superfície.

- Promoure activament models de tinença alternatius al lloguer i a la propietat particular com ara el dret de 
superfície, les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, el moviment okupa, la masoveria urbana 
i la gestió comunitària.

• Dotarem de sentit la Taula d’Habitatge creada el 2014 a petició de la PAH de Cardedeu com a eina de detecció 
i seguiment de la problemàtica global de l’habitatge i dels processos d’execució hipotecària i desnonaments. 
Reforçarem la coordinació entre els diferents agents implicats i l’actuació entre els serveis d’habitatge i Ser-
veis Socials, orientada a facilitar un lloguer social per a les famílies amb ingressos precaris i/o que han estat 
objecte d’una execució hipotecària o desnonament.

• Potenciarem un servei d’habitatge, eficaç i dotat de recursos suficients, que ofereixi assessorament i ajut real 
a les famílies amb dificultats de pagament del lloguer, de la hipoteca o dels rebuts de les companyies de ser-
veis públics i a les famílies en procés de desnonament i/o d’execució hipotecària: tramitació de petició de justí-
cia gratuïta, demanda de dació en pagament, seguiment del cas, acompanyament en la negociació amb l’entitat 
bancària, gestió d’ajuts d’habitatge, accés a l’habitatge de protecció oficial (HPO), etc. La funció d’aquest servei 
ha de ser de defensa dels drets i interessos de la persona afectada, atesa la seva situació d’indefensió davant 
unes lleis injustes i la posició de poder de les entitats bancàries. No ha de ser un servei que es limiti a la simple 
transmissió d’informació entre les parts. No es pot ser neutral davant la injustícia i la desigualtat.



MESURES D’EMERGÈNCIA HABITACIONAL
• Potenciarem la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca com a interlocutor principal en casos de desnonament.

• Instrumentalitzarem immediatament la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre mesures d’emergència habita-
cional i probresa energètica, a la qual el ple va donar suport a instàncies d’una moció presentada per la PAH.

• No executarem desnonaments als usuaris d’habitatge públic amb dificultats econòmiques.

• No donarem suport ni participarem en els procediments de desnonament i defensarem aquelles treballadores 
que es neguin a participar-hi. Ordenarem a la Policia Local que no presti suport a la policia judicial en el llança-
ment quan es tracti de residència habitual.

• Ampliarem la partida dels pressupostos destinada a ajudes d’urgència relacionades amb l’habitatge.

• Establirem uns protocols d’actuació d’urgència, que garanteixin el dret de tempteig i retracte, entre d’altres, 
per tal d’aplicar solucions als casos de famílies desnonades sense alternatives habitacionals a través d’habi-
tatges de lloguer social, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades.

• Sol·licitarem als jutjats que facin arribar mensualment a l’esmentat servei d’habitatge, als Serveis Socials i als 
grups municipals, una relació estadística dels processos judicials que han acabat en desnonament, així com 
també una relació detallada dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades.

• Suspendrem o aplaçarem el cobrament dels impostos municipals a les persones afectades per un procés 
d’execució hipotecària, per reclamar-lo posteriorment al banc o al futur propietari de l’immoble. No sol·licita-
rem l’embargament preventiu, amb inscripció en el registre de la propietat, ja que impossibilita obtenir la dació 
o qualsevol altre pacte amb l’entitat bancària.

• Remetrem des del ple municipal a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi la demanda de la 
suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament en el nostre terme municipal. També els instarem 
a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries i els desnonaments.

• Revisarem les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració de l’Ajuntament amb cada una de les 
entitats financeres i retirarem els fons municipals en funció del posicionament que prenguin pel que fa a des-
nonaments i altres pràctiques. Notificarem públicament la decisió adoptada i informarem la ciutadania de les 
pràctiques que sobre els desnonaments adopta cada caixa, banc i cooperativa de crèdit.

• Facilitarem l’empadronament a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social que visquin en un 
habitatge desocupat, propietat d’entitats financeres o de grans empreses, i que no tinguin altres alternatives. 
No ens podem desentendre de la situació de les famílies que viuen en un edifici ocupat sinó que els hem de 
garantir els mateixos drets i ajuts que a la resta de la població, especialment pel que fa als subministraments 
bàsics.

POBRESA ENERGÈTICA
• Avançarem cap a la municipalització del servei d’aigua potable. Establirem tarifes segons la renda i assegura-

rem l’accés a l’aigua a les famílies sense ingressos suficients. 

• No tallarem els subministraments d’aigua i llum quan el nivell d’ingressos no permet fer front al pagament.

• Ampliarem la partida pressupostària destinada a ajuts per garantir subministraments bàsics a les persones 
afectades per la pobresa energètica.

MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS
• Potenciarem els contractes de masoveria urbana per a aquells habitatges en mal estat de conservació o que no 

compleixin les condicions mínimes d’habitabilitat:
- Crearem un cens d’habitatges que compleixin aquestes condicions i farem campanyes informatives a la 

població dirigides tant a futurs masovers com als propietaris d’aquests habitatges.
- Elaborarem un reglament on s’estableixin criteris sobre les característiques d’aquests contractes, com 

accedir-hi i ajuts en l’àmbit municipal que els potenciïn —tant pel que fa a mesures fiscals (augmentar l’IBI 
per als edificis de propietaris que no vulguin acollir-se a la masoveria urbana, bonificar l’impost de cons-
truccions i obres…) com a ajuts directes o suport i assessorament.



• Promourem les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús com a alternativa d’habitatge estable, model que ofe-
reix també un replantejament de les relacions entre les persones i les nocions d’espais privats i espais comuns. 
Calen accions concretes per avançar cap nous paradigmes:

-Facilitarem informació i assessorament a la població interessada en aquest model de tinença.
-Elaborarem campanyes que socialitzin el coneixement d’aquestes opcions d’accés assequible a l’habitatge i 

les desplegarem en coordinació amb diversos agents, des de la comunitat educativa  fins als Serveis socials 
o d’habitatge.

-Signarem acords entre l’Ajuntament i cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre. 

• Donarem suport a l’ús d’edificis desocupats com a centres socials oberts al poble, com és el cas del Casino 
Popular.

• Defensarem la recuperació d’habitatges buits propietat de bancs o grans empreses a través d’iniciatives com 
l’Obra Social de la PAH, que a dia d’avui és l’única alternativa per a aquelles famílies a qui l’Administració pú-
blica no dóna resposta a la seva necessitat habitacional. Per això, facilitarem l’accés als drets bàsics en igualtat 
de condicions a les persones que tenen una situació regularitzada pel que fa a l’habitatge.

El fet migratori

• Garantirem l’accés als drets i deures a les persones nouvingudes en igualtat de condicions que a la resta de la 
població, mitjançant la obligatorietat de l’empadronament i l’eliminació de les traves administratives actuals. 
Instaurarem l’opció de padró comunitari o sense domicili fix.

• Crearem un punt d’acollida i acompanyament dins de l’ODS per a les persones nouvingudes al municipi, que 
treballi en estreta relació amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) un cop realitzada la inscripció al padró, i amb 
especial atenció a persones amb situacio de risc d’exclusió social.

• Elaborarem un programa permanent d’informació a la ciutadania sobre diversitat cultural que promogui la 
convivència, la interculturalitat i les relacions personals. 

• Establirem un reglament de lluita contra la xenofòbia i el feixisme, que socialitzi el dret a la integritat de les 
persones, i faciliti els mecanismes de suport i denúncia de la vulneració d’aquest dret.

Joventut

• Crearem el Consell de Joves, format per entitats juvenils, joves no organitzades i representants dels centres 
educatius, que tingui les funcions següents: ratificar qualsevol proposta que s’elabori des de l’Ajuntament en 
temàtica de joventut amb caràcter vinculant, elaborar propostes per portar al ple i gestionar una part del pres-
supost de joventut. 

• Retirarem l’Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana. El plantejament actual d’aquesta 
ordenança està encarat a sancionar econòmicament determinades formes d’expressió política i social, que 
afecten i criminalitza especialment les joves.

• Facilitarem l’ús de l’espai i els equipaments públics per a l’organització d’activitats a càrrec d’entitats i col·lec-
tius juvenils, a fi que proliferin i prosperin aquesta classe d’iniciatives.

• Cedirem part de la gestió dels equipaments públics, com ara el Casal de Joves, al jovent associat o organitzat.

• Facilitarem un espai propi públic o donarem suport a l’ús d’espais propis llogats o ocupats a col·lectius i grups 
de joves per tal que puguin desenvolupar plenament les seves activitats.

• Promourem activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que tinguin com a objectiu fomentar la relació 
entre el jovent.

• Inclourem dins de les beneficiàries de lloguer social el jovent, com a incentiu i eina d’emancipació. 

• Garantirem que les ofertes de feina municipals de Cardedeu compleixin una quota juvenil i que s’ofereixin a 
habitants del municipi.

• Fomentarem 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 so-
bretot no centrada en la penetració.

• Fomentarem punts de trobada on es puguin abordar temes com la violència de gènere i sexual i rebre informació 
dels mètodes anticonceptius no agressius d’una forma comunitària i empoderadora, no només asistencialista.

Gent gran

• Promourem actuacions enfocades a les necessitats i desitjos del col·lectiu de la gent gran: ajudes puntuals, 
tallers formatius i treball familiar.

• Donarem suport i promourem iniciatives que tinguin com a objectiu afavorir l’autonomia de la gent gran, la 
solidaritat, la col·laboració intergeneracional i la formació mútua.

• Potenciarem els serveis d’atenció a domicili per a les persones dependents, per tal que puguin continuar vivint 
a casa seva, i oferirem ajuts per a la millora de les condicions d’accessibilitat als seus habitatges.

• Facilitarem informació i assessorament a les famílies que desenvolupin tasques de cura a persones depen-
dents.

• Estudiarem la necessitat d’espais i d’equipaments per a la gent gran. Caldrà valorar l’ampliació de places 
públiques al centre de dia, les millores que puguin ser necessàries als casals d’avis i la creació de nous equi-
paments o serveis. 

Diversitat funcional

• Definirem uns protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones amb diversitat funcional, que 
evitin les negligències i/o problemes en l’atenció sanitària que sovint aquestes persones pateixen.

• Garantirem la ràtio de professorat de suport i d’educació especial per centre i d’alumnat per aula a fi d’asse-
gurar la qualitat de l’educació.

• Garantirem el compliment de les bones pràctiques inclusives d’alumnes amb diversitat funcional dins dels 
centres d’ensenyament ordinaris.

• Promourem una legislació per fer possible l’accés en igualtat de condicions a totes les persones amb diversitat 
funcional que requereixin un habitatge adaptat.

• Valorarem la necessitat d’implementació de pisos tutelats per garantir l’autonomia i la integració social en 
igualtat de condicions a totes les persones amb malalties mentals que ho requereixin.

• Farem polítiques actives d’ocupació i priorització dels recursos cap a l’orientació laboral i la recerca de llocs de 
treball en empreses ordinàries per a les persones amb diversitat funcional.

• Impulsarem el Servei d’Integració Laboral (SIL) amb la finalitat d’afavorir la inclusió de les persones amb di-
versitat funcional en l’àmbit laboral.

• Farem auditories amb els col·lectius implicats sobre l’estat de l’espai públic i privat.

• Aplicarem paràmetres d’accessibilitat universal o disseny per a tothom, tant en l’entorn urbà, com en l’habitat-
ge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació 
i promoure el transport adaptat.

• Afavorirem la participació activa de les persones amb diversitat funcional en els programes de cultura i lleure 
de l’àmbit municipal.

• Facilitarem espais i recursos per tal que els col·lectius de persones amb diversitat funcional puguin desenvo-
lupar de forma autònoma les seves activitats culturals i de lleure obertes a tota la comunitat (tallers de ràdio, de 
teatre, de música, etc.).

• Facilitarem i fomentarem la pràctica d’activitats esportives entre les persones amb diversitat funcional com un 
element bàsic per a la salut i el benestar.



• Promourem l’adopció de noves pràctiques en les maneres de fer, pensar i planificar que tinguin en compte la 
diversitat de la societat i que afavoreixin l’accessibilitat de qualsevol persona a tots els àmbits socials.

• Desenvoluparem campanyes didàctiques i de sensibilització que produeixin empatia i que ens ajudin a entendre 
i assumir les diferències i la diversitat.

Sobirania tecnològica

• El programari utilitzat i facilitat per l’administració ha de complir amb quatre requisits: 
-Ús del català. El programari no pot quedar exclòs de la llengua vehicular del nostre poble.
-Utilització d’estàndards oberts per emmagatzemar les dades per tal de garantir-ne l’accés permanent.
-Garantia de la seguretat del programari. 
-Ús de programari lliure.

• Informarem sobre el control social que comporta certes eines telemàtiques.

• Formarem i conscienciarem en l’ús del programari lliure, i potenciarem polítiques que en permetin l’arrela-
ment i desenvolupament.

• Complirem tres nivells d’accés a la informació: 
-Tota la informació d’interès públic ha de ser accessible per tots els canals possibles.
-La informació ha d’estar publicada en formats lliures. Només aquest fet pot garantir-ne l’accés universal.
-La informació ha de poder ser tractada. És a dir, s’ha de facilitar en formats que en permetin el processament 

de forma fàcil i àgil.

• Garantirem l’accés a internet i a aquelles eines necessàries pel desenvolupament telemàtic a tota la societat.

Protecció animal

• Crearem una Oficina de Protecció Animal dins de la Policia Local, on es gestionarà, treballarà i vetllarà pel 
compliment de la Llei de protecció animal i les normatives municipals. Algunes de les seves funcions seran: 
combatre el maltractament animal, promoure les adopcions, fer pedagogia a les escoles i elaborar campanyes 
didàctiques i de conscienciació.

• Reformularem completament l’ordenança de tinença d’animals, adequant-la als coneixements actuals i fent-la 
més propera a les necessitats dels animals.

• Avançarem cap a un model de convivència i responsabilitat amb els animals, amb polítiques no basades en 
règims sancionadors i promovent campanyes didàctiques a favor de la tinença responsable.

• Repensarem les festes locals com ara els Tres Tombs i la Fira de Sant Isidre per tal de preservar el benestar 
dels animals que hi intervenen. 

• Prohibirem explícitament l’aplicació d’herbicides com el glifosat en la gestió dels espais verds del municipi.

• Declararem Cardedeu municipi per la protecció animal. En aquesta declaració constaran tots els punts abans 
descrits i el compromís de fomentar l’educació, conscienciació i el respecte als animals.



03. Lluita contra l’atur i activació econòmica.

Entre les necessitats més bàsiques i urgents de les classes populars hi ha lluitar contra l’atur i crear una econo-
mia al servei de les persones, de la majoria. En aquest sentit l’àmbit local i la proximitat són espais idonis per a 
la generació d’alternatives, tant des del terreny social com des de l’institucional. Cal endegar un canvi de para-
digma respecte al concepte de treball per incloure, visibilitzar i donar valor a totes aquelles tasques domèstiques 
i de cures que són indispensables per a la vida i el benestar de les persones. En aquest sentit des de la CUP de 
Cardedeu aplicarem al nostre programa i pràctica política una de les consignes dels moviments socials: Pel re-
partiment del treball i la riquesa!

La creació d’ocupació, la nostra gran prioritat

• Posarem en marxa un pla estratègic per a la creació d’ocupació d’arrel popular que ens permeti situar al centre 
de l’economia les necessitats de totes les persones i el reconeixement del treball de cures, a través del desen-
volupament d’una economia planificada i diversificada, amb béns i serveis útils i sostenibles i que comportin 
una redistribució dels temps i dels treballs. Per aconseguir-ho, serà imprescindible:

- Implicar els diferents agents locals en l’elaboració d’aquest pla estratègic: associacions de comerç i de 
botiguers, associacions de veïns, entitats socials (especialment aquelles amb col·lectius precaritzats, com 
joves, dones i persones immigrades), cooperatives, associacions empresarials, autònomes, pagesia, sindi-
cats, treballadores, aturades i Ajuntament. 

- Fer una diagnosi compartida que detecti les necessitats de Cardedeu, així com posar en comú de quins 
recursos disposem, per posar-los al servei de la creació d’ocupació. 

- Detectar motors econòmics al municipi (energies renovables, manteniments d’edificis, reciclatge, agricul-
tura ecològica, cultura, serveis, comerç de proximitat, industria, etc). 

• Promourem el debat públic i participatiu entorn de l’economia i les alternatives al capitalisme en l’àmbit mu-
nicipal.

• Crearem o ampliarem espais de treball compartit per promoure l’autocupació, la cohesió i el treball en xarxa. 

• Actualitzarem el funcionament de la borsa d’ocupació de Cardedeu. Cal enfocar la recerca d’ocupació amb una 
perspectiva de trajectòria, més enllà de l’ocupació de baixa qualitat i temporal. Cal un acompanyament per tro-
bar feines de qualitat, treballar des de la perspectiva de les habilitats i posar en contacte persones que podrien 
compartir propostes laborals o autocupar-se en un projecte comú. 

Economia social i cooperativisme

• Donarem suport a les iniciatives sorgides en l’àmbit de l’economia social i el cooperativisme.

• Elaborarem una oferta formativa d’economia social i cooperativisme.

• Proporcionarem accés a assessorament fiscal gratuït i promourem cooperatives d’autònomes.

• Aplicarem el programa municipal cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya (XES).

Municipalització del serveis públics

• Defensarem un sector públic fort i avançarem cap a la municipalització dels serveis públics (p.e. servei d’aigües, 
de neteja, etc.).

• Prioritzarem cooperatives, empreses amb criteris socials i del municipi en cas de necessitat d’externalització 
de serveis.

• Establirem mesures de control  per a  les  condicions  laborals  de  les  empreses  que  es  contracten  des  de 
l’Ajuntament, més enllà de les clàusules signades.



Suport a les lluites i assumpció d’un paper actiu de defensa dels drets laborals

• Oferirem assessorament jurídic i legal gratuït per  facilitar  la  defensa  dels  drets  de  les treballadores.

• Promourem que des dels centres d’educació secundària s’ofereixi formació específica sobre drets laborals. 
Conèixer els nostres drets és bàsic per l’empoderament de la classe treballadora.

• Donarem suport i participarem en totes les mobilitzacions assembleàries i transformadores endegades per les 
treballadores de les empreses del municipi.

• Impulsarem i donarem cobertura a les experiències de cogestió i autogestió que la classe treballadora proposi.

• Facilitarem que les treballadores prenguin el control de les empreses que facin fallida, assegurant que s’apli-
carà un model d’autogestió ampliada que inclogui la participació de tots els agents afectats (treballadores, 
veïnes, grups de consum, etc.).

Fiscalitat progressiva i augment de la despesa social

• Augmentarem la pressió fiscal a les rendes més altes i a les activitats especulatives.

• Ajustarem al màxim els preus i les taxes públiques a la renda dels individus i  bonificarem taxes i impostos 
municipals a les persones i famílies amb greus dificultats econòmiques.

• Fomentarem una depesa pública austera —entesa com el màxim aprofitament dels recursos comuns— i posa-
rem fi a la despesa associada a grans projectes sense cap mena de rendibilitat, ni econòmica ni social. 

• Avançarem cap als pressupostos participatius.  



04. Feminisme i alliberament de gènere

La CUP de Cardedeu entén l’origen de les desigualtats entre homes i dones en el sistema patriarcal. Un sistema 
que atorga a l’home blanc i heterosexual poder i privilegis que nega a la resta de persones, divideix el treball en 
funció del sexe, exerceix diferents classes de violències i limita la definició de les pròpies identitats dins d’uns 
esquemes rígids mitjançant la socialització. La CUP no entén la igualtat de gènere simplement com l’assoliment 
de la paritat, sinó que pretén treballar des d’una perspectiva feminista en el disseny i la implantació de totes les 
polítiques públiques a Cardedeu per aconseguir un canvi global i profund. Per dur-ho a terme, cal dotar l’Ajun-
tament de les estructures necessàries, és a dir, de recursos humans, econòmics i administratius, per treballar 
activament i de forma transversal per la igualtat de gènere i l’alliberament sexual.

Organització social feminista

• Analitzarem les necessitats d’espais de cura, del centre de dia i d’escoles bressol, per poder-los  consolidar i 
millorar tenint en compte els recursos disponibles, així com totes aquelles associacions que treballen pel be-
nestar social: esplai, escoltes, casal d’avis, banc del temps, associacions de veïns, etc..

• Crearem una mesa de benestar social, com a espai de trobada liderada pels Serveis Socials que reuneixi els 
agents de benestar del municipi.

• Crearem un espai familiar i d’educació en el lleure intrasetmanal obert a totes les famílies, amb l’objectiu 
d’afavorir la conciliació familiar, reduir les desigualtats educatives, enfortir la cohesió social i assegurar la 
possibilitat de participació de la ciutadania amb infants en les activitats, cursos i iniciatives municipals.

• Instarem la comunitat educativa del municipi (instituts, centres escolars, espais de lleure, etc.) a elaborar i apli-
car un programa que inclogui plans d’estudi, activitats i tallers, així com la formació per al personal educador, 
professorat, etc, que tracti la diversitat de gènere, sexual i funcional.

• Elaborarem campanyes coordinades amb els moviments socials per tal de sensibilitzar la societat en temes de gènere 
i diversitat sexual.

• Crearem un espai a la xarxa per garantir que les eines i recursos de què disposa l’Administració i altres entitats i orga-
nitzacions relacionades amb temes de gènere i diversitat sexual són accessibles a tota la població.

• Promocionarem la coresponsabilitat del treball reproductiu i de cures i promourem cooperatives de treball domèstic.

• Afavorirem que les empreses del municipi ofereixin al personal mesures per conciliar la vida laboral, familiar i 
personal, fent especial èmfasi a les persones que menys s’acullen a aquestes propostes. D’altra banda, asse-
gurarem que les administracions locals ofereixen aquestes mesures al seu personal.

• Potenciarem l’ús del llenguatge no sexista i inclusiu en les institucions i en documentació interna i externa.

• Crearem els instruments necessaris perquè tots els espais i establiments del poble siguin espais lliures de 
sexisme, LGTBIfòbia, racisme i altres formes de discriminació social.

Estructures per la igualtat de gènere

• Disposarem d’un pressupost específic per a la promoció de la igualtat de gènere i sexual al municipi on es pre-
vegi la contractació d’una agent d’igualtat i la creació d’un equip tècnic especialitzat en gènere.

• Dotarem el municipi d’un pla d’igualtat ambiciós i realista i de les estructures necessàries per a la seva im-
plantació, seguiment i avaluació.

• Elaborarem diversos protocols de prevenció, reacció i acompanyament davant les violències de gènere contra 
col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat (dones, gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals…) i en els 
diversos espais (escoles, ajuntament, parcs, parella, família, entitats…).

• Farem un protocol d’educació, prevenció i suport per a la salut afectivosexual i reproductiva en coordinació amb 
els Serveis Socials, el CAP i les institucions educatives del municipi.



• Dotarem el municipi amb un protocol d’imatge, llengua i comunicació no sexista i inclusiva per a la documen-
tació, esdeveniments i polítiques.

• Assegurarem la representativitat paritària no sexista en totes les accions de govern i potenciades per l’Ajuntament.

• Establirem una sèrie d’indicadors per puntuar i assegurar que els destinataris d’acords, subvencions i premis 
siguin empreses i associacions amb tinença d’un pla d’igualtat actualitzat, amb funcionament inclusiu en la 
diversitat de gènere i sexual i l’existència real de paritat en tots els nivells. 

• Elaborarem un pla anual de formació i facilitació d’educació amb perspectiva de gènere per a:  

-Professionals de l’àmbit educatiu i social. Volem formar el sector educador des d’una pedagogia feminista, 
dotar-lo d’estratègies i recursos per treballar en la quotidianitat amb perspectiva de gènere i feminista.  

-Institucions de l’àmbit educatiu i social. Volem incloure en els continguts curriculars una educació no sexista i 
inclusiva en la diversitat de gènere i sexual, i fer constar en el currículum explícit de la institució l’educació amb 
perspectiva de gènere i l’acompanyament a infants, joves, famílies i professionals amb perspectiva de gènere.

• Crearem un Consell de Gènere amb la participació d’entitats, associacions, professionals i tècnics de l’Ajunta-
ment per a la creació de propostes, plans, protocols i organització d’esdeveniments vinculats amb l’àmbit del 
gènere i la sexualitat,i l’avaluació i revisió dels projectes duts a terme. 



05. Model Urbà: una poble fet per a tothom

Una de les grans riqueses de Cardedeu és la seva situació geogràfica, amb un entorn natural privilegiat, i el seu 
terreny pla, que permet desplaçar-se fàcilment a peu i en bicicleta. Al llarg dels anys, però, un creixement des-
ordenat, fruit de la bombolla immobiliària, ha augmentat la dificultat de moure’s per Cardedeu de manera segura 
amb mitjans saludables i sostenibles i, a més a més, ha provocat la destrucció irreversible d’entorns naturals 
únics. Per aquest motiu, cal que la planificació urbanística, un dels àmbits en què els ajuntaments tenen poder 
d’intervenció, torni a estar al servei de les persones.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal compleix la doble funció d’ordenar el territori i definir el règim jurídic 
del sòl en tot el terme municipal. El POUM vigent és caduc i cal revisar-lo per adaptar-lo a les necessitats ac-
tuals, tenint en compte la mobilitat sostenible i els entorns naturals, ja que els dos factors són imprescindibles 
per al benestar de la població de Cardedeu.

Cal encaminar-se cap a una una ordenació compacta, que aglutini la població en els espais urbans, limiti la 
proliferació de nous assentaments dispersos i zones especialitzades, que trenquen la cohesió social i que són 
contràries a la igualtat i la justícia social. L’urbanisme ha de ser un element integrador en tots els sentits i ha de 
potenciar un model sostenible, adaptat a les necessitats de la ciutadania i no a l’inrevés, tenint sempre en compte 
la variant de gènere, així com els drets de les persones a la mobilitat.

Urbanisme inclusiu, ètic i popular

• Auditarem la gestió del planejament urbà i en funció del resultat l’acabarem d’executar o l’actualitzarem. La 
gestió de l’urbanisme inclou la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) i la seva execució d’acord 
amb l’interès públic, i ha de garantir els drets dels ciutadans a un habitatge digne, uns equipaments i serveis 
urbans bàsics adequats, fer sostenible el territori i protegir el seu patrimoni natural, cultural i històric. Garan-
tirem la participació ciutadana en la presa de decisions pel que fa al plantejament i a la seva execució. 

• Revertirem la qualificació d’aquell sòl urbà o apte per urbanitzar fruit de la bombolla immobiliària que avui 
resulta innecessari per convertir-lo en sòl no urbanitzable.

• Potenciarem la diversitat urbana i la proximitat, mitjançant la convivència d’ús residencial, oci i activitat econòmica.

• Lluitarem contra la corrupció i el nepotisme, si és necessari mitjançant auditories, i denunciarem les despeses 
sumptuàries de caire electoralista o amb finalitat clientelista. Sovint, s’han malbaratat recursos públics en 
equipaments o infraestructures sobredimensionades o innecessàries.

Mobilitat sostenible: el model de transport.

• Recuperarem la Comissió de Mobilitat, estructura existent però desactivada pel govern actual, per fer de la 
mobilitat un tema de totes les persones del poble, que tracti temes en profunditat amb gent amb coneixements 
de mobilitat i la gent que coneix, perquè hi viu, les necessitats que hi ha al nostre poble en aquest àmbit.

• Farem de Cardedeu un poble per a les bicicletes i vianants duent a terme un seguit de mesures:
- Prioritat per a la bicicleta en tot el centre urbà.
- Donar sentit a la xarxa de carrils bici existents, connectant els equipaments esportius, el casal de joves, el 

casal de gent gran i l’escola de Can Manent.
- Establirem un debat sobre la conveniència o no de fer més metres de carril bici.
- Augmentarem les zones 30 per afavorir la seguretat dels vianants i dels usuaris de les bicicletes.
- Crearem pàrquings segurs per a bicicletes: box, vigilància… Cal fer un estudi sobre quina és la millor me-

sura per a un poble com el nostre. També augmentarem i millorarem les zones per guardar la bicicleta en 
els equipaments municipals i altres espais estratègics.

- Donarem facilitats per a la creació d’espais per guardar les bicis en comunitats de veïns i en edificis d’obra 
nova.

- Farem campanyes per informar i conscienciar dels beneficis de l’ús de la bicicleta.



-Promourem cursos de conducció autònoma i segura per a usuaris de la bicicleta.
-Pacificarem tot el centre del poble amb mesures per facilitar zones per a vianants. 
-Impulsarem els camins escolars i l’autobús a peu per establir punts de trobada i fer la resta de trajecte 

caminant en grup.
-Potenciarem i donarem suport al biciescola.

• Defensarem una intensificació de les xarxes de transport públic comarcals i intercomarcals. Cal una connexió 
de transport públic amb les poblacions del voltant, especialment les que es puguin beneficiar de l’accés a la 
xarxa de ferroviària de rodalia. Aquesta mesura tendirà a fer desistir de l’ús del vehicle privat tant en els des-
plaçaments d’entrada al poble com en els de trànsit cap a altres ciutats (Granollers, Barcelona...). 

Espais naturals a l’interior del poble

• Introduirem el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament dels espais lliures urbans. Per fer-ho 
cal que en la gestió i ordenació del nostre territori prevalguin els principis de preservació i millora del funcio-
nament ecològic de la matriu territorial entesa com un conjunt.

• Valorarem l’extracció de les pistes de tennis del mig del parc de Pinetons per acabar de donar-li el sentit po-
pular i públic que ha de tenir. Iniciarem un procés participatiu per decidir com destinar aquest espai i el que va 
deixar la piscina.

• Apostarem per la creació de paisatges verds autosostenibles que no depenguin d’un manteniment exhaustiu i 
costós. 

• Tornarem a prioritzar la plantació d’arbres en totes les voreres i espais que sigui possible, compensant el des-
propòsit urbanista dels darrers anys al municipi.

• Potenciarem el manteniment dels espais verds amb criteris mediambientals ètics i en consonància amb les 
noves maneres de cura del sòl, plantes i arbres, deixant de fer servir una visió d’asèpsia vegetal vers un model 
més orgànic.

• Prohibirem rotundament l’ús d’herbicides (com el glifosat emprat actualment), fungicides i insecticides de 
provada toxicitat en les persones i el medi. 

Equipaments

• Potenciar la rehabilitació d’espais en lloc d’apostar per l’obra nova. En aquest sentit, la posada en valor del 
complex de la Tèxtil Rase ha de ser una prioritat.

• Facilitarem espais al teixit associatiu promovent l’autogestió i les sinergies entre persones i entitats.

• Simplificarem al màxim la cessió d’espais per al desenvolupament de tota classe d’activitats de lleure, socials 
i educatives.

• Optimitzarem l’ús d’equipaments fent-los més oberts a l’atenció vilatana, amb horaris d’acord a les necessitats 
de les usuàries.

• Establirem criteris d’atenció efectius i respectuosos per a tots els equipaments municipals, siguin de gestió 
municipal o en regim de cessió.



06. Territori i Energia: cap a un model sostenible.

El model actual de transformació territorial hipoteca moltes oportunitats econòmiques de futur. L’aplicació del 
principi de precaució en la gestió i l’ús del territori s’hauria de deixar d’interpretar com un fre al desenvolupa-
ment econòmic i considerar-lo un estímul per a altres activitats menys agressives amb el territori i amb més 
rendibilitat social. 

La CUP treballa per a un model d’interacció amb el territori més prudent i sostenible, que marqui un ritme de 
transformació del nostre entorn més assumible en termes ambientals, més amable en termes socials i culturals, 
i que permeti un desenvolupament cívic i identitari harmoniós i integrador. Cal que en la gestió i l’ordenació del 
nostre territori, prevalguin els principis de preservació i millora del funcionament ecològic de la matriu territorial 
entesa com un conjunt.

Preservació i valoració del nostre entorn rural i natural

• Impulsarem la creació d’un cinturó verd al voltant de la Vila. Creiem indispensable dotar d’atractiu el nostre 
entorn per aconseguir que sigui un dels valors més importants per a la població. Aquesta, i no pas cap altra, 
serà la manera de protegir-lo en el futur de l’especulació territorial. Aquest projecte es concreta en:  

- La creació i manteniment de rutes per l’entorn de caire cultural, ambiental i d’esbarjo, amb especial interès 
en el coneixement i descoberta dels atractius de la zona.

- La denominació d’àrea rural d’interès paisatgístic pel ple i l’atorgació de sentit d’unitat territorial a la tota-
litat de l’entorn natural i rural del municipi. 

- La preservació de la diversitat de fauna i flora autòctona.
- La promoció i posada en relleu de les activitats agroramaderes que es desenvolupen al municipi.

• Potenciarem la relació entre producció local i consum amb la creació d’un mercat de productes locals periòdic. 
Promourem l’organització a càrrec de les entitats afins de tota mena d’activitats relacionades amb el consum 
de proximitat i l’autosuficiència.

• Definirem i crearem una legislació per als espais agraris, forestals i periurbans mitjançant plans especials 
que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació, gestió i intervenció. És fonamental omplir 
de significat els diferents tipus de paisatge i la seva singularitat, posant el focus en la diversitat per defugir el 
parany de sòl no urbanitzable i la seva connotació pobra i negativa. 

• Garantirem la conservació, en xarxes d’espais lliures i espais protegits, de mostres suficients i ecològicament 
viables de la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i espècies, i dels àmbits de connexió necessaris per a la disper-
sió de les espècies.

• Fixarem uns objectius de qualitat paisatgística per a totes les classes de paisatge presents en el territori i pro-
tegirem les mostres i els elements més excepcionals i els que donen identitat al territori.

Sobirania i autosuficiència energètica

• Promocionarem un model energètic basat en l’impuls de l’autoproducció (privada i pública), amb l’objectiu de 
reduir progressivament la dependència dels oligopolis energètics i recuperar en l’àmbit local el control de la 
gestió de l’energia pròpia. Les actuacions han d’anar en la línia següent:

- Instal·lació d’equips d’energia fotovoltaica i tèrmica a les cobertes dels edificis municipals i edificis de pro-
pietat pública (escoles, CAP, biblioteques, etc).

- Promoció de l’autoproducció d’energia fotovoltaica a les comunitats de veïns per a l’ús col·lectiu (ascensors, 
xarxa elèctrica comunitària, etc.) i en sostres de naus industrials i edificis del sector terciari.

- Utilització de la biomassa de la gestió forestal de la rodalia de la vila i pobles veïns procedent de boscos 
pròxims dotats d’un pla de gestió sostenible per a l’aprofitament de l’energia tèrmica.

- Obtenció d’electricitat amb biogàs procedent dels residus orgànics que produeix la ciutat i les poblacions veïnes.
- Impuls de la producció eòlica amb la instal·lació de minigeneradors per subministrar electricitat a l’enllumenat 

públic.



- Elaboració de mapes locals per al desenvolupament d’energies renovables. Prioritzarem sòl que hagi per-
dut la seva naturalesa rural, com els sòls industrials o urbans.

• Desenvoluparem un programa integral d’estalvi energètic, més racional i eficient, que ens porti a l’eliminació 
de la despesa innecessària i a més consciència de consum.

• Tractarem el consum energètic com un bé col·lectiu i considerarem els subministraments elèctrics i de gas 
com un dret bàsic accessible a tota la ciutadania.

• Cercarem un proveïdor d’energia elèctrica que garanteixi la facturació elèctrica certificada d’origen 100% reno-
vable, gestionada amb paràmetres d’economia social i que estigui compromès amb el territori.

• Estudiarem vies legals i procediments per municipalitzar en un futur la xarxa de distribució elèctrica i aplicar 
localment el balanç net.

• Afavorirem la contractació d’empreses amb criteris mediambientals.

• Avançarem cap l’emissió zero, fent cas al compromís de reducció d’un 31% de les emissions actuals amb efecte 
hivernacle abans del 2020 signat per l’Ajuntament en el marc del Covenant of Mayors (‘pacte dels alcaldes’, 
compromís per a un energia sostenible local), que segons el mateix organisme no s’està portant a terme.

• Elaborarem campanyes didàctiques i de sensibilització per la reducció massiva de la utilització de les energies 
procedents de fonts fòssils i nuclears.

Cap al residu zero

• Aprovaremr un Pla Municipal Residu Zero, que concreti com s’aplicarà l’Estratègia Residu Zero i que garanteixi 
la transparència i participació pública al llarg de l’aplicació del pla. Donar suport a una nova legislació que pro-
curi la prevenció i la responsabilitat del productor (inclosos els sistemes de devolució i retorn).

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

• Preveurem la possibilitat de construir una planta agrícola de compostatge o una planta de compostatge des-
centralitzada.

• Avaluarem la viabilitat de la implantació de recollida porta a porta per als residus domèstics.

• Farem auditories de producció de residus comercials i implantarem la recollida porta a porta, almenys per als 
residus comercials (total o per a lgunes fraccions).

• Adoptarem mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l’Ajuntament.

• Promourem la reutilització i els circuits de reparació de productes. I facilitarem l’accés d’empreses d’economia 
social als productes reutilitzables.

• Implantarem un sistema d’incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la participació en la 
recollida selectiva en quantitat i qualitat.

• Ens oposarem a qualsevol classe d’incineració del rebuig del municipi.

• Avançarem cap a eliminar del municipi les bosses de plàstic, no només promovent l’ús de bosses reutilitzables 
o cabassos, també amb una forta aposta per la venda a granel als establiments de productes alimentaris, 
drogueries, etc. Tanmateix, cal fer pedagogia als comerços respecte a l’ús automàtic de bosses per despatxar 
productes. 



07. Cultura popular i llengua: eines de   
convivència i llibertat.

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora, solidària i dinàmi-
ca; un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. Des de la CUP de Cardedeu creiem 
que l’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista de la vida cultural, sinó que ha de treballar 
per assentar unes sòlides bases sobre les quals el teixit associatiu, l’Administració pública i les iniciatives parti-
culars puguin bastir un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.

Pel que fa al model lingüístic que proposa la CUP, s’ha de bastir tenint present el context sociolingüístic i socio-
cultural del segle XXI, en què, a més del català i del castellà (al principat), conviuen moltíssimes llengües més, 
procedents de la immigració de final del segle passat (com seria el cas del gallec) i de la nova immigració d’aquest 
segle. En aquest sentit, cal tractar la llengua com una eina que facilita la cohesió social, no pas com un element de 
discriminació; i entendre-la també com l’element clau que permet l’accés crític a la informació de les ciutadanes.

Un altre segment cultural important és la recuperació històrica del municipi. Creiem que és indispensable introduir la visió 
de gènere i de classe en la recerca històrica, per visibilitzar uns col·lectius que han estat oblidats i fer-los sortir a la llum. 

La gestió cultural, amb la societat civil com a protagonista, les polítiques en defensa de la llengua i la recuperació històri-
ca com a part indespensable del creixement com a poble seran els eixos vertebradors de la política cultural de la CUP.

Gestió de les polítiques culturals

• Promourem l’empoderament en la gestió cultural pública. L’Ajuntament ha de ser empara, i no controlador 
cultural. Apostarem per una gestió cultural cada cop més comunitària. 

• Revitalitzarem els òrgans participatius de l’Institut Municipal de Cultural. El govern i control dels serveis i equi-
paments públics ha de basar-se cada cop més en un sistema assembleari, amb representació de col·lectius del 
teixit associatiu actiu i de moviments socials d’aquest àmbit. 

• Promourem dinàmiques de col·laboració entre les entitats, que fomentin el treball en xarxa i les relacions de 
solidaritat entre les diverses associacions.

• Les entitats i col·lectius han de tenir prioritat a l’hora de programar activitats culturals, en detriment d’empre-
ses privades o les propostes polítiques i tècniques. Bona part de la cultura local rau en les mateixes persones 
que la fan.

• Facilitarem espais i equipaments, sempre que sigui possible, per a la creació artística, en forma de residència 
i en una aposta per promoure espectacles de nova creació que contribueixin a revitalitzar la indústria de les 
arts escèniques. 

• Defensarem que l’execució dels serveis culturals sigui pública. L’externalització precaritza les condicions de 
treball per als nostres treballadors i aporta beneficis a tercers quan podrien repercutir en el mateix servei 
públic. Treballarem perquè el personal eventual dels serveis de cultura a Vil·la Paquita, al Museu Arxiu Tomàs 
Balvey, a l’Esbarjo… sigui contractat directament per l’Ajuntament.  

• Rectificarem la normativa d’ús d’espais i equipaments públics actual per tal de facilitar l’accés als equipaments 
culturals a les associacions, de manera que no hagin de pagar per utilitzar-los, i que el servei de neteja pugui 
ser autònom i no sempre derivat a l’empresa que se n’encarrega generalment.  

• Recuperarem el carrer com a espai cultural per excel·lència i potenciarem la realització d’activitats en aquest espai.

• Els espais municipals s’han d’habilitar com a aules d’estudi públiques en període d’exàmens.

• Analitzarem l’estat de la formació artística i musical que es pot rebre al poble amb la intenció d’incentivar la 
formació amb  espais i gestió adients per garantir una bona formació artística.

• Treballarem per millorar la implicació d’infants, adolescents i joves en la cultura. Convertir-los en creadors de 
cultura i desfer-los del paper exclusiu de consumidors. Promourem la cultura popular i tradicional a les esco-
les per aconseguir que els infants en siguin un element clau, que se’n sentin protagonistes.



• Retornarem la gratuïtat a l’hora del conte i altres activitats de lleure i cultura destinades als infants.

• Mantindrem i potenciarem un model de festa major participatiu i sostenible, una festa creada per i per al poble. 
Unes festes que han de tenir un caràcter eminentment popular. Per aquest motiu, establirem convenis amb 
entitats locals, en lloc de contractar empreses privades per fer feines relacionades amb la festa major.

• Farem una consulta popular per blindar el mural de l’estelada de l’entrada de Cardedeu.

Polítiques lingüístiques

• Prioritzarem el català en tots els àmbits d’actuació i potenciarem pautes d’ús lingüístic favorables al català.

• Treballarem perquè la programació de l’Esbarjo ofereixi cada cop més subtitulacions en català. Hem de poder 
oferir cinema regularment i en català. 

• Treballarem activament per a l’acolliment lingüístic de les persones nouvingudes. En aquest sentit, establirem 
un programa d’intercanvi lingüístic, en què els nouvinguts puguin aprendre la llengua d’acollida i alhora ensen-
yar la seva llengua d’origen a altres persones, sempre des de la igualtat, el respecte i la diversitat lingüística.

• Continuarem donant suport i impulsant  els programes de voluntariat lingüístic (parelles lingüístiques).

• Treballarem i farem campanyes efectives perquè la ciutadania s’adreci en català a les persones nouvingudes. 

• Farem campanyes públiques per informar sobre els drets lingüístics.

• Introduirem com a requisit que les subvencions tinguin en compte l’ús social de la llengua i la promoció com a valor.

• Introduirem en els plans de formació del personal de l’Ajuntament formació sobre actituds lingüístiques i gestió 
del multilingüisme des del punt de vista de la normalització del català, que també s’ha d’oferir a entitats o a 
altres institucions.

• Prioritzarem en el consum intern de l’Ajuntament els productes etiquetats i amb les instruccions d’ús i consum en català.

• Vigilarem i exigirem l’acompliment de la normativa lingüística per altres administracions dins del territori del 
municipi (per exemple, l’ús de la toponímia a les carreteres i xarxa ferroviària).

• Establirem l’ús de la llengua catalana com a requisit per a la publicitat a la via pública (tanques publicitàries, 
OPI, etc) i transports públics (parades de bus, vehicles, estacions, etc.).

• Estudiarem si l’activitat dels comerços s’ajusta a la normativa lingüística existent pel que fa a l’ús de la llengua 
catalana (retolació, documents d’oferta de serveis, etc.) i, en els casos que no s’hi adigui promourem l’adaptació. 

Memòria històrica

• Inclourem 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.

• Impulsarem la recuperació històrica de la memòria de les classes populars. 

• Apostarem per la promoció d’itineraris sobre el patrimoni del municipi, com a producte cultural i històric que apro-
pa la història local i el patrimoni a molts sectors de la població. Aquests itineraris guiats han d’esdevenir recursos 
estables de l’oferta cultural del municipi i han de permetre generar identitat a partir de redescobrir la història de la 
vila i i de recuperar-ne espais invisibles i moments històrics oblidats. Assumirem i donarem suport a les iniciatives 
culturals i de recuperació de la memòria local que ja s’estan duent a terme: rutes al camp d’aviació, etc.

• Eliminarem de la presència en l’espai públic de símbols i noms vinculats a la negació dels drets individuals i col·lectius.

• Democratitzarem els criteris de catalogació, per tal que des de la societat civil es pugui intervenir en la política 
de catalogació del patrimoni. Això implica la difusió dels criteris de catalogació patrimonial.

• Democratitzarem els sistemes de reconeixements públics a les persones (creus de terme, fills il·lustres, noms 
a carrers...). La societat ha de ser la protagonista a l’hora de proposar i emprendre aquests reconeixements.



08. Cap a la ruptura democràtica i     
la independència dels Països Catalans

A causa del seu paper fonamental com a espai d’autoorganització i politització popular, considerem que el mu-
nicipi és 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.

Tenim en la història molts exemples on els municipis han tingut un paper clau en l’activació des de la base de 
processos constituents. Van ser els ajuntaments els que a l’Estat espanyol van proclamar, el 14 d’abril del 1931, 
la II República. O també, el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt, van iniciar l’onada de centenars de con-
sultes municipals que va obrir l’actual procés independentista a la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC).

La CUP considera els municipis com el marc territorial de referència des d’on posar en marxa o continuar im-
pulsant des de baix: 

- La construcció nacional dels Països Catalans.
- La ruptura democràtica cap a la independència.
- L’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu, transformador i per l’emancipació social, de 

gènere i medi ambiental.

La construcció nacional dels Països Catalans com a instrument per la transformació social 

• Des de la CUP Cardedeu defensarem el marc territorial dels Països Catalans. Des d’una vessant cultural, però, 
sobreto,t des d’un posicionament estrictament polític que es coneix com la voluntat de ser. Entenem els Països 
catalans com un subjecte polític en construcció i des de Cardedeu apostarem per aquesta construcció nacional.

• Impulsarem i participarem en la formació en l’àmbit institucional d’estructures organitzatives comunes dels Paï-
sos Catalans, com l’Assemblea de Regidors i Regidores dels Països Catalans, des d’on posar en marxa polítiques 
municipals cooperatives i de solidaritat entre els diferents municipis en els àmbits social, econòmic i cultural.

• Impulsarem i participarem en la creació en l’àmbit popular d’estructures organitzatives comunes dels Països 
Catalans, com la Xarxa Municipalista dels Països Catalans, des d’on començar i coordinar, en diferents àm-
bits, iniciatives socials que vagin en la direcció de construir alternatives al model econòmic i cultural dominant.

• Donarem suport a totes aquelles iniciatives i moviments socials que treballin en àmbits i propostes que perme-
tin avançar en la construcció nacional dels Països Catalans.

• Investigarem, recuperarem, preservarem i difondrem la memòria rebel i conflictiva del nostre país i dels seus 
protagonistes.

• Fomentarem i aprofundirem l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals, econòmiques i educatives entre els dife-
rents municipis, comarques, països, entitats i organitzacions dels Països Catalans trencant fronteres politicoadminis-
tratives, com les de les províncies, o la frontera francoespanyola, i impulsant la construcció d’un marc territorial comú.

• Farem avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura democràtica amb les elits polítiques i 
econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i les seves institucions.

El camí i l’objectiu de la independència: la ruptura democràtica i el nucli essencial de dignitat

• Impulsarem accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura democrática amb l’Estat.

• Vetllarem perquè el procés d’alliberament nacional estigui en tot moment estretament connectat a la defensa dels 
interessos i drets de les classes populars, evitant que des de la dreta “sobiranista” s’utilitzi el procés com una cortina 
de fum per tapar les seves polítiques antisocials o imposar un model que continuï beneficiant la minoria enriquida.

• Crearem des de l’àmbit local eines de poder i organització popular i donarem suport actiu a aquelles iniciatives 
ja existents en aquest sentit (assemblees, consells ciutadans, entitats locals, plataformes i organitzacions, 
etc.), amb l’objectiu de desplaçar el centre i el protagonisme del procés d’alliberament des de les institucions 
cap a la societat civil.



L’activació d’un procés constituent per canviar-ho tot  

• Accentuarem la mobilització i radicalització de les lluites amb perspectiva de classe, gènere i socialista, com la 
millor base per garantir un procés constituent que no sigui un nou frau com el del 1978.

• Propiciarem un posicionament públic clar dels ajuntaments a favor de l’obertura d’un procés constituent que 
impliqui la convocatòria d’una Assemblea Constituent, amb una forta presència i participació de les classes 
populars.

• Impulsarem diferents formes mobilitzadores de participació, com la convocatòria d’assemblees, de referèn-
dums locals, etc., que de manera coordinada i massiva puguin servir per activar des de baix el procés consti-
tuent.

• Portarem a terme accions de desobediència institucional i popular enfront de qualsevol obstacle que els estats 
estableixin per impedir el procés constituent.

• Aportarem les infraestructures i mitjans necessaris per garantir que el procés constituent, en les seves etapes 
de recollida de propostes, discussió i elaboració del nou text constitucional, sigui profundament participatiu.

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


