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Volem capgirar Calafell

Fa temps que el malestar ressona pels carrers de Calafell. La gestió sapastre dels canvis  
demogràfics i socioambientals de les últimes dues dècades ha esfondrat la cohesió social i territorial.  
Una part important dels recursos públics s’han malbaratat de forma electoralista o clientelista. 
Infraestructures i equipaments sobredimensionats, si no innecessaris, un model de creixement  
urbanístic nefast des de qualsevol punt de vista, prioritat dels interessos privats per sobre dels  
públics, desemparament del teixit associatiu, oblit del ciutadà i de la idea de ciutadania...
 La CUP de Calafell neix com un aplec de calafellencs i calafellenques preocupats per l’estat 
del municipi que ens hem establert com a grup de treball per generar propostes de canvi i millora del 
poble. Creiem fermament que la tasca fiscalitzadora, necessària en qualsevol instància que vulgui lluir 
el títol de «democràtica», ha d’anar acompanyada en la mateixa proporció d’una tasca propositiva.
 Aquestes són les nostres propostes.
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Un Calafell participatiu, 
transparent, democràtic
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Principis ètics i d’acció política

Des de la CUP de Calafell entenem que l’acció política no tan sols ha de ser honesta, rigorosa i 
transparent i la presència institucional necessàriament temporal, sinó que, a més, aquestes pràc-
tiques han de ser exemplaritzants de cara a la ciutadania, com a garantia del compromís amb la 
democràcia i la participació ciutadana.
 Per fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l’interès general de la ciutadania 
per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, com a organització ens comprometem, 
lliure i públicament, a complir i vetllar perquè es respectin els següents compromisos i principis 
ètics i d’acció política.

Les bases de la CUP de Calafell

Els posicionaments i les línies d’acció de la CUP es decideixen sempre a través d’assemblees  
obertes. La posició de les possibles regidores i regidors serà coherent amb el contingut del programa 
electoral de la candidatura i es podran celebrar assemblees revocatòries si mai aquesta coherència 
queda qüestionada en alguna votació o posicionament públic.
 La CUP actua en estreta col·laboració amb els moviments socials, de defensa del  
territori i les lluites populars de Calafell. Una part dels recursos de la candidatura revertirà en 
iniciatives i projectes socials endegats pel teixit associatiu de la vila.
 La CUP aposta per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la democràcia directa i la 
transparència en la gestió municipal. Les decisions polítiques que tinguin una afectació important 
per al municipi han d’ésser sotmeses a consulta popular vinculant. Treballarem per bastir instru-
ments de control periòdic de l’activitat pública.
 La CUP manté la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmi-
ques. Per aconseguir aquesta independència no demanem cap crèdit bancari pel finançament de  
l’organització ni de les campanyes electorals. Les despeses es financen a partir de les aportacions  
de la militància i de les ajudes d’aquelles persones i organitzacions que desitgen participar en  
el projecte o en campanyes concretes.
 Ens dotem de mecanismes per garantir la màxima transparència en la nostra gestió interna.  
Periòdicament es donarà compte a la ciutadania del balanç econòmic i d’activitat, de les despeses 
i els costos de les campanyes electorals, així com de l’origen dels recursos emprats.
 En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la CUP prioritza l’ús de béns 
i serveis de proximitat —donant suport al teixit productiu local—, i basats en criteris ètics i  
responsables des del punt de vista social i mediambiental.
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La CUP a l’Ajuntament 

L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes és temporal. S’ha d’evitar la professionalització 
de les tasques representatives i les «carreres polítiques». Per garantir la necessària renovació d’equips 
i d’idees, ens autolimitem en la continuïtat consecutiva dels mandats a un màxim de 4 anys.  
La persona que abandoni el càrrec no podrà assumir cap altre lloc de representació pública. Així 
mateix, ens limitem a 2 mandats consecutius la possibilitat de presentar-se com a candidata  
o candidat en unes eleccions.
 Com a norma general, les regidores i regidors renunciaran al sou que els correspongui com 
a càrrecs electes i mantindran la seva situació laboral prèvia. En aquells casos en què es produeixi 
una incompatibilitat entre l’activitat professional i de representació, les regidores i regidors podran 
percebre un màxim d’una vegada i mitja el Salari Mínim Interprofessional (972,90 €/mes nets). 
El sou restant es dedicarà en un 80% al finançament de l’assemblea local. El 20% restant es  
dedicarà a projectes d’entitats i associacions de Calafell.
 Les regidores i regidors renunciaran a qualsevol privilegi o obsequi que puguin rebre pel 
fet de ser càrrecs electes.
 Les persones que representin la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs en les  
institucions, en la pròpia organització, o entre ambdós àmbits, per tal d’evitar l’acumulació de  
poder en algunes persones concretes.
 La CUP lluitarà contra la designació de càrrecs de confiança a dit. Les contractacions  
de llocs de treball s’han de fer sempre mitjançant processos de contractació pública.
 Si durant l’exercici de les seves funcions els càrrecs electes han de deliberar o votar sobre  
afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirecta per interessos de tipus personal, 
faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar i votar.
 Les persones sotmeses a aquests principis que ocupin algun càrrec públic de representació, 
lliuraran cada any a l’assemblea de la CUP i faran pública per la lliure consulta ciutadana la seva 
declaració de béns.
 Els conflictes ètics o de conducta dels signants d’aquest manifest seran traslladats a  
l’assemblea de l’organització, que resoldrà d’acord al seu criteri. Si l’assemblea de l’organització  
considera convenient el cessament d’una de les persones que es regeixen per aquest manifest,  
aquesta adquireix el compromís de dimitir de la seva condició de càrrec electe.
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Transparència
L’administració municipal és l’administració més propera al ciutadà. En conseqüència, la falta  
de transparència en l’àmbit local és especialment perniciosa. Existeixen uns mesuradors de 
transparència municipal (l’ITA, entre d’altres) que han demostrat ser clarament insuficients com  
a eina per pressionar els governs locals a obrir les seves portes i finestres als ciutadans, ja que  
la bona nota en aquests índexs no sempre comporta una major transparència efectiva per al ciutadà.  
Qualsevol persona de Calafell que hagi intentat accedir als pressupostos detallats, a les actes  
completes dels plens, a les ordenances municipals o als contractes i concessions sabrà de què parlem.

Per això cal...

 Garantir l’accessibilitat a les dades. La informació ha de ser fàcil de trobar tant a la web 
com presencialment, i en un format de presentació que faciliti el tractament i anàlisi de les dades  
(en format Excel o altres equivalents de programari lliure). La informació ha de ser clara i  
comprensible, jerarquitzada de més a menys rellevant per a no perdre’s en l’excés de detall,  
complementada amb definicions i notes explicatives, i en diferents nivells de profunditat.
 Agilitzar la interlocució amb l’administració, de manera que es comprometi a facilitar o 
clarificar la informació requerida per altres actors en un termini de 3 dies hàbils.
 Incloure en la publicació de dades pressupostàries informació fàcilment traçable sobre el 
cobrament de dietes i per assistència a reunions, desglossada per persones i càrrecs, amb el detall 
del cost, i el projecte al qual va associada la despesa.
 Transparència en adjudicacions i licitacions municipals, ja siguin de l’ajuntament o de 
qualsevol de les empreses municipals, empreses participades, consorcis, ens públic, etc., l’activitat 
principal de les quals sigui la prestació de serveis a la ciutadania i al municipi. 
 Actualment i en la majoria de municipis, els pressupostos disponibles són els que depenen 
estrictament del consistori municipal. Però cada cop és més freqüent que les polítiques i serveis  
municipals les duguin a terme empreses públiques, instituts públics, consorcis i altres. La  
informació sobre la totalitat del pressupost públic ha de ser totalment accessible per la ciutadania.
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 Crear canals de participació i control de la gestió de pressupostos oberts a la ciutadania. 
 Establir mecanismes perquè la ciutadania decideixi l’assignació d’un mínim del 5% dels 
pressupostos municipals per les partides relacionades amb l’espai públic i/o la cura de les persones.
 Les dietes no poden representar un cost superior al 7% del sou de base.
 Establir mesures per garantir que l’assistència a reunions de representació, sessions 
plenàries i comissions que es realitzen en el mateix municipi no són retribuïdes mitjançant dietes.
 Requerir que les grans empreses que concorren a concursos públics hagin de presentar 
informes de responsabilitat fiscal, especificant en quins països tenen filials i tributen impostos, 
d’acord amb els criteris de l’OCDE.
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Sobirania popular:  
el nostre full de ruta cap a la independència

La majoria social a Catalunya comparteix alhora un anhel sobiranista i un encara més ampli, no 
necessàriament independentista, que malda per provocar un canvi democràtic a la societat. Allò que 
hem convingut a anomenar una majoria constituent, que vol posar fi al règim polític i institucional 
sorgit de la Transició i hereu del franquisme i plantejar-ne un de nou per a la següent generació: més 
democràtic, més transparent, més sobirà, més just socialment, amb noves institucions.
 Una Catalunya plural que, al nostre entendre, té les condicions objectives i subjectives per 
impulsar coordinadament aquests dos grans canvis polítics:
 La sobirania formal a través de la ruptura amb l’Estat espanyol i la consecució de  
la independència.
 I l’inici del camí cap a la sobirania plena i real a través d’un procés constituent democràtic.
 La independència ha de ser també una oportunitat i un instrument per a les classes  
populars. Un mecanisme per estendre els àmbits de sobirania tant individual com col·lectiva  
i alhora garantir-ne el seu control democràtic.
 L’objectiu d’aquest procés ha de ser construir una societat més justa, més igualitària, més 
democràtica, omplir el procés sobiranista de contingut social i democràtic i fer-lo bascular sobre  
el principi de la sobirania popular.
 Seguir intentant preservar el full de ruta cap a la independència dels problemes socials i de 
les voluntats de canvi democràtic, al nostre entendre majoritàries en la nostra societat, és associar 
el procés al partit actualment majoritari en l’esquema sobiranista. I la independència no pot anar 
associada a un programa polític concret i determinat. No pot anar associada a un partit. Ni a la unió 
de dos partits. Sinó al país, que és la seva gent.
 Per tant, el procés de ruptura nacional i social, el procés d’independència i el constituent, 
no són dos eixos que circulen per vies paral·leles o que són successius en el temps, sinó que es  
retroalimenten i han d’avançar conjuntament si volem tenir èxit en la construcció d’una nova  
República Catalana, socialment més justa i solidària. Una república en què la independència sigui 
sinònim d’entrega del poder polític a la gent per fer de Catalunya un poble sobirà.
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Les eleccions municipals  
en el camí cap a la independència

Les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre tindran també un caràcter  
plebiscitari, atès que substitueixen un referèndum sobre la independència impossible de celebrar 
amb el permís de l’Estat espanyol, governi qui governi.
 Això no obstant, no hi ha motiu real, menys encara si tenim presents les urgències nacionals 
i socials que patim, per postergar aquestes eleccions fins al setembre. Només interessos de partit han 
conduït a aquesta dilació.
 En conseqüència, les eleccions municipals també s’han d’entendre com una primera 
volta d’aquest procés plebiscitari i constituent. I ho han de ser també perquè la millor garantia que 
el camí cap a la independència no acabi esdevenint un pacte entre elits, és dotar de protagonisme 
al territori i la seva gent.
 Però aquest caràcter plebiscitari serà de naturalesa múltiple, en clau nacional, social i  
democràtica. En clau nacional perquè seran les primeres eleccions des del 9N en les que els  
ciutadans podran expressar de manera clara la seva voluntat de ruptura amb l’Estat i de construcció 
d’una República Catalana Independent. En clau social perquè permetran expressar-se a la majoria 
social que està en contra de les retallades i privatitzacions. I en clau democràtica perquè seran la 
primera oportunitat per a fer fora els corruptes i tots aquells que no han fet res per evitar i combatre 
la corrupció i que ocupen càrrecs públics a les administracions.

 



Programa electoral - municiPals 2015

11

Els nostres compromisos

Per tot l’exposat, aquests són els nostres compromisos des de l’àmbit local en la construcció de  
la nova República Catalana:

en l’àmbit nacional
 Interpretarem les eleccions del 27S en clau també plebiscitària.
 Ens comprometem a treballar i prendre les decisions necessàries per avançar cap a la  
ruptura amb l’Estat espanyol. Una ruptura que s’hauria de materialitzar en una Declaració  
Unilateral d’Independència (DUI) l’endemà mateix de les eleccions al Parlament de Catalunya si  
la suma de les formacions polítiques que en siguin favorables obtenen la majoria parlamentària.
 Activarem, de comú acord amb tot el conjunt de forces polítiques, sindicals i socials locals, 
espais de mobilització i d’organització popular arreu del poble que facilitin la conscienciació  
i la mobilització de la societat catalana en favor del resultat de les eleccions-plebiscit.
 Treballarem perquè totes les forces polítiques i socials del municipi que defensin la convo-
catòria d’un procés constituent de base democràtica per a Catalunya constitueixin un «Pacte Social 
per al Procés Constituent» que mostri el suport ampli i plural a la idea.
 En aquest sentit, les eleccions municipals han de suposar una primera demostració de força 
democràtica del procés constituent. Apostarem perquè els i les regidores i alcaldes i alcaldesses 
sorgits de les eleccions municipals i favorables a la convocatòria d’un procés constituent català es 
convoquin a una assemblea fundadora del Pacte Social per al Procés Constituent.
 D’acord amb la societat civil i les institucions locals, impulsarem la constitució d’una 
assemblea constituent a nivell local, per tal de fomentar el debat, fer la difusió i mobilitzar els 
recursos necessaris.
 Articularem iniciatives per garantir que el procés tingui un caràcter autoorganitzat i popular 
mitjançant instruments de contrapoder a l’Estat i de democràcia directa.
 Seguirem donant suport i treballant amb els moviments socials transversals i la societat civil 
organitzada que fins ara han impulsat el procés cap a la independència.
 Promourem i aprofundirem mobilitzacions com les dels últims anys, que són garantia 
que el procés de ruptura sigui irreversible i no es tanqui en un acord entre elits. El moviment social 
és qui ha de liderar el full de ruta.
 Impulsarem un procés de desconnexió nacional i popular amb l’Estat espanyol i la suspensió 
de l’aplicació de tota la legislació estatal lesiva per les classes populars. Per exemple, desobeint el 
topall de dèficit, la llei Wert, la llei de reforma de les administracions públiques, la reforma laboral 
o la invalidació de la llei catalana de comerç, entre d’altres.
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en l’àmbit social  
Treballarem per aprovar i aplicar un programa d’emergència social a nivell local que inclogui:

Un compromís programàtic i polític inequívoc amb el final de l’austeritat en els  

pressupostos municipals.

Revertir les retallades dels darrers anys.

Aturar tots els processos de privatització de serveis i no iniciar-ne de nous.

Facilitar el transport públic gratuït pels aturats de llarga durada i per les persones que 

tenen ingressos inferiors al SMI.

Així mateix, ens coordinarem perquè a nivell nacional s’elabori un programa idèntic que inclogui:

Aprovar la Renda Garantida Ciutadana i recuperar la Renda Mínima d’Inserció  

mentre no s’aprovi el nou sistema.

Aturar els desnonaments sobre la llar habitual.

Garantir el dret a l’alimentació de totes les famílies que no poden fer front a aquesta 

necessitat.

Garantir uns ingressos mínims mensuals a aquelles famílies que no tenen ingressos  

de cap tipus.

Garantir l’assistència sanitària amb independència de si es té la targeta o no.
Acabar amb la pobresa energètica i garantir per dret l’accés mínim als subministraments 
bàsics de la llar.
Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei per a totes les persones  
en situació de dependència severa amb menys recursos econòmics.
Impulsarem la lluita i l’organització al carrer per recolzar aquestes mesures, mobilitzant i 
articulant un ampli suport social a mesures d’urgència que només seran realitzables sobre 
la base d’actes de sobirania. Aquesta iniciativa haurà d’enfortir la dinàmica de mobilització 
al carrer i fer emergir lideratges col·lectius i que permetin reforçar la indissociabilitat entre 
lluita social i lluita nacional.
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en l’àmbit democràtic
 Impulsarem instruments de democràcia directa i participativa.

Lluitarem fermament contra la corrupció i el frau per garantir que el Calafell de la futura 

República Catalana independent es constitueixi des d’una política i gestió econòmica netes 

i transparents.

Amb independència de qualsevol altra circumstància, i sempre que sigui necessari, la CUP 

de Calafell garantirà les majories necessàries al ple de l’Ajuntament per executar els 

punts anteriors.
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Un Calafell  
cohesionat, social
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Cohesió: serveis i polítiques socials

Calafell s’ha convertit al llarg d’aquests últims 30 anys en un poble disgregat i descohesionat  
socialment. S’ha transformat en un municipi dispers format per tres nuclis diferents: Calafell Poble,  
Calafell Platja i Segur de Calafell, a més a més d’un gran nombre d’urbanitzacions. Tres nuclis  
a hores d’ara totalment desvincluats i convertits en ciutats dormitori, sobretot en el cas  
de Segur de Calafell. 
 La utilització del turisme estacional com a únic motor ocupacional ha obligat la  
població a fer vida fora de la localitat i això ha comportat que una gran part abandonin  
la seva implicació en el dia a dia del poble i en la presa de decisions que els afecten.  
 El teixit associatiu també es veu esquitxat pel fenomen de la ciutat dormitori a més a més de 
les actuacions de les institucions. En un poble amb antecedents associacionistes molt rics i variats, 
aquest teixit s’ha vist limitat tant en matèria d’actuació com de recursos al llarg dels últims anys per 
part de les institucions, amb la consegüent pèrdua de la repercussió popular que havia tingut. 
 En termes de polítiques socials, vivim immersos en l’assistencialisme i el paternalisme, en 
polítiques de benestar social enteses com a petites obres de caritat en comptes de mètodes per 
pal·liar o solucionar problemes i garantir l’igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans. Ens trobem 
en un context on manen els pressupostos en comptes de les necessitats, on els números van per  
davant dels problemes de les persones i les polítiques socials es dissenyen en base a unes  
subvencions i no amb la finalitat de resoldre les dificultats de les persones que ho requereixen.
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La nostra aposta

Des de la CUP de Calafell apostem per un poble cohesionat i vinculat, on el teixit associatiu sigui 
un dels motors que interrelacionin els diferents nuclis ara mateix dividits i desconnectats. Volem 
promoure l’associacionisme i que la riquesa d’entitats de què disposa Calafell deixin d’estar 
oblidades, abandonades i limitades per les institucions locals. És necessari teixir un entramat que 
funcioni com a motor social i que passi a tenir la repercussió que li pertoca, que passi a ser una eina 
real de contrapoder popular.
 Per altra banda, creiem imprescindible potenciar l’autonomia de les persones amb  
polítiques socials emancipadores, encaminades a cobrir necessitats concretes i evitant-ne la  
excessiva institucionalització. Aquestes polítiques han d’estar lligades a les necessitats de les 
persones, no a subvencions o institucions; el punt de partida no han de ser els pressupostos. 
 Volem que les polítiques socials s’entenguin com un mecanisme per assegurar els drets que 
tenen les persones, que en garanteixin la igualtat d’oportunitats i que aquestes puguin disposar del 
mateix nivell de responsabilitat i control sobre la pròpia vida que la resta de la ciutadania. Hem 
de fugir d’entendre-les com a símbol d’auxili o caritat i convertir-les en un mitjà per proporcionar  
la mateixa llibertat al conjunt dels ciutadans. 
 Considerem necessari fomentar, potenciar i ampliar els serveis socials existents. Serveis 
socials per a gent gran i dones, serveis d’atenció primària i centres de mediació. Però a més a 
més d’ampliar i potenciar aquests sectors, se n’han d’incloure d’abandonats com les polítiques  
feministes i antipatriarcals, la lluita contra el racisme, el feixisme i la xenofòbia o la integració real 
de les persones amb disfuncionalitats i malalties mentals.
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Per això cal...

 Ampliar la partida pressupostària en polítiques socials. En un context de crisi econòmica 
i social com el que vivim, amb una situació precària d’ajuda pública i amb cada cop més ciutadans 
amb necessitats, creiem imprescindible ampliar la partida pressupostària destinada a polítiques  
socials per poder arribar a abastar àmbits i sectors que estan abandonats i donar un suport real 
i sostingut, no només momentani i assistencial, a les necessitats de la gent en una situació 
de major vulnerabilitat.   
 Establir partides econòmiques en polítiques socials a totes les regidories. Considerem 
imprescindible l’establiment d’unes polítiques socials transversals, de manera que totes les regidories 
es dotin d’una partida de pressupost específica per fomentar polítiques socials, ja que en totes s’han 
establert profunds dèficits impossibles de solucionar únicament des del departament de benestar social. 
 Implementar un Programa d’Emergència Social. Es tracta d’un programa per 
pal·liar situacions límit. Volem utilitzar-lo per crear un sistema de finestreta única que  
agilitzi, solucioni els problemes burocràtics i assessori de forma ràpida i eficaç les persones. 
 Treballar en la mediació entre les institucions i altres ens. Cal fomentar la  
mediació en més àmbits. Volem utilitzar les institucions per mediar en la resolució de 
conflictes socials com és el cas de les entitats financeres i el drama dels desnonaments. 
 Crear un centre de dia actiu per la gent gran, que sigui un espai amb un marge horari 
ampli, que impulsi la solidaritat veïnal i serveixi per arribar a les persones que necessiten però no 
poden recórrer als serveis d’atenció, els pisos tutelats o l’empara de la llei de la dependència.
 Teixir una xarxa entre agents i institucions al municipi, de manera que s’interrelacionin  
les associacions amb els diferents ens públics per ordir relacions de treball en xarxa com, per  
exemple, el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), el teixit associatiu i les associacions 
de veïns.
 Aprofundir en un pla local d’immigració i revisar els criteris dels ajuts econòmics. Que 
els criteris econòmics no siguin l’única base i que sigui un pla que vagi més enllà  de les ajudes  
econòmiques i la mediació familiar interna. Fomentar la integració efectiva de la població  
migrada, la seva participació ciutadana i la lluita contra la xenofòbia i el racisme a través del treball  
mancumunat amb plataformes com Unitat contra el Feixisme i el Racisme.
 Ampliar serveis municipalitzats a més a més del Programa d’Emergència Social. Fer un 
pas més enllà i ampliar les partides pressupostàries corresponents per no dependre exclusivament del 
Consell Comarcal i la Generalitat en casos com la dependència o les ajudes escolars.
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Habitatge
Des de la CUP de Calafell considerem que l’habitatge ha de formar part del «nucli essencial de 
dignitat», junt al treball, la sanitat, l’educació i els serveis bàsics com ara l’aigua i la llum. El fet de 
ser considerat «essencial» per a una vida digna significa que la lògica de mercat no hauria de ser la 
lògica que imperés en el sector. És a dir, que per damunt del benefici personal o corporatiu primer 
cal assegurar l’accés en condicions dignes de tots els ciutadans a aquests bé essencial.
 A Calafell hi ha uns 10.000 habitatges principals i més de 3.000 pisos buits.  
El Pacte Nacional per l’Habitatge de 2006 estipulava que el 15% del parc d’habitatges 
 principals havia de ser d’habitatge social. Les dades de Calafell per aquell any indicaven que 
 el parc social era de 144 habitatges (2,3% del total). Això significa que, per arribar al 15% caldrien 
encara 814 habitatges. Ara, cal destacar que d’aquests 144 habitatges socials, 135 ho són per se,  
perquè eren habitatges en règim de lloguer antic. D’habitatge social de construcció pública n’hi 
havia 7, i 1 de titularitat pública.
 D’altra banda, observem que només posant al mercat una part de l’habitatge buit en 
règim d’habitatge social ja es cobririen els mínims marcats pel Pla Nacional d’Habitatge si tenim  
en compte que, el 2011, els habitatges desocupats respecte dels habitatges principals representen 
el 32,4%. 

Per això cal...

 Assolir el 15% d’habitatge social en relació als habitatges principals que estipula  
el Pla Nacional d’Habitatge.
 Augmentar l’IBI dels pisos desocupats fins al límit legal (1’1%), amb la conseqüència 
que l’increment d’ingressos en aquesta partida pot fer que es disminueixi l’IBI a les residències 
de naturalesa urbana a partir de criteris de fiscalitat progressiva i d’un sistema de bonificacions.
 Exigir el recàrrec del 50% sobre els pisos que portin més d’un any buits, independent-
ment que el propietari sigui un banc, una empresa, o una família. 
 Definir millor les exempcions d’IBI, no en funció del subjecte exempt, sinó en funció 
de l’activitat, distingint les activitats econòmiques de les no econòmiques. Alhora s’ha d’augmentar  
el control de la veracitat de l’ús dels immobles declarats. D’aquesta manera, per exemple,  
no s’aplicaria una exempció d’IBI a l’Església Catòlica en general, sinó a aquelles activitats no  
econòmiques (com les de culte).
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 Aplicar els mecanismes legals que estableix l’actual Llei pel Dret a l’Habitatge, entre els 
quals recull la possibilitat de sancionar les entitats financeres que disposin de pisos buits durant 
un termini superior als 2 anys.
 La revisió cadastral ha de ser cada 8 anys, com a mínim, per mantenir el principi d’equitat. 
Actualment, el valor cadastral es determina en funció del valor que tenien els immobles 15 o 20 
anys enrere.
 Bonificar l’import de l’IBI a famílies en què les persones empadronades en un habitatge 
(que no estigui llogat) estiguin desocupades o en situació d’atur, i cobrin prestacions inferiors al 
Salari Mínim Interprofessional (SMI). 
 Establir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per a habitatges eficients 
(d’acord amb la seva classificació energètica). 
 Modificar el sistema de càlcul del pagament de l’IVTNU (Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana), per tenir en compte les situacions dels immobles que 
han perdut valor.
 Descomptar la inflació a l’hora de calcular la plusvàlua d’un bé immoble.
 Obligar, com ja estableix el Pla Nacional d’Habitatge, que el 20% del metratge horitzontal 
dels habitatges de nova construcció es destini a lloguer social.
 Crear una Oficina Municipal d’Habitatge que ofereixi, entre d’altres, el servei de lloguer 
garantit, proposta beneficiosa tant pel llogater com per l’inquilí.
 A mitjà termini, Calafell ha de començar a acollir habitatges en cessió d’ús (model andel, 
forma d’accés a l’habitatge habitual en els països escandinaus), també conegut com a habitatges 
cooperatius. L’Oficina Municipal d’Habitatge, en col·laboració amb l’entitat Sostre Cívic,  
l’agrupació amb més experiència en assessorament i gestió d’habitatges en cessió d’ús a Catalunya, 
seria l’ens que impulsaria aquest model d’habitatge que cada cop compta amb més casos exitosos 
d’implantació al nostre país.



Programa electoral - municiPals 2015

20

Infraestructures i mobilitat 
Calafell, la comarca del Baix Penedès i la vegueria del Penedès estan dotats d’un elevat nombre de 
vies de comunicació. El problema d’aquestes vies de comunicació és que no estan pensades per als 
que hi vivim, estan pensades només per a passar-hi de camí a altres llocs.

Per això cal...

 Exigir una avaluació social, econòmica i ambiental a la creació de noves infraestructures, 
així com a les ja existents i a les seves possibles modificacions, per tal que no tinguin un impacte 
negatiu en la qualitat de vida dels calafellencs i calafellenques. 
 Exigir la gratuïtat de l’autopista C-32 al seu pas pel litoral del Penedès, atès que no hi ha 
alternativa efectiva de comunicació. Cal fer pressió de manera coordinada amb els altres municipis 
afectats. 
 Mentre la gratuïtat de la C-32 no sigui una realitat cal exigir-ne la gestió pública  
per deixar de malbaratar recursos econòmics i revertir els beneficis en programes socials.  
 Exigir a les empreses concessionàries una quota compensatòria per les afectacions que 
produeix al municipi mentre elles en fan negoci.
 La gratuïtat de la C-32 ens permetrà repensar la C-31, la qual volem convertir en un  
corredor verd. Volem que deixi de ser una barrera divisòria del municipi perquè esdevingui un 
eix cohesionador, que ajudi a integrar i connectar més els nuclis del poble, amb la creació, per  
exemple, de zones de passeig i carrils bici als laterals d’aquesta via.
 Demanar la creació del concepte de rodalies Penedès, per tal que el ferrocarril esdevingui 
una eina cohesionadora de la vegueria, facilitant la comunicació entre els diferents pobles del  
territori, suficientment poblat i amb prou capacitat econòmica per establir aquesta demanda.
 Exigir uns preus socials del transport públic de manera coordinada amb els muni-
cipis veïns perquè els desplaçaments no esdevinguin un problema per causes econòmiques. 
 Millorar la xarxa d’autobusos municipals, dotant-la de més vehicles i més adequats a les 
vies que han de transitar, més personal, més línies i més freqüència per facilitar la mobilitat urbana  
al municipi. Cal posar especial atenció a la xarxa que dóna cobertura als serveis socials, la que  
comunica amb els centres sanitaris i educatius.
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 Fomentar la pràctica del vehicle compartit mitjançant la creació d’una App o un aplicatiu 
al web de l’Ajuntament que permeti posar en contacte persones per fer juntes els desplaçaments en 
un mateix vehicle.
 L’espai urbà s’ha de remodelar per complert. Cal encarregar un estudi detallat de la  
situació de tots els espais públics de Calafell que permeti un disseny integral de l’espai comú, 
eliminant totes les barreres arquitectòniques, instal·lant lavabos públics, canviadors de nadons, 
aparcaments de bicicletes i tantes necessitats com posi de manifest l’estudi previ. 
 Cal evitar que en futurs períodes electorals es produeixin pràctiques clientelars i  
electoralistes com ara l’asfaltat de carrers, que no corresponen a cap pla integral d’intervenció. 
 Impulsar la creació de vies verdes i vies ciclables al llarg del municipi per crear opcions 
alternatives a l’ús de l’automòbil per desplaçar-se i millorar la connectivitat amb els municipis veïns.
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Associacionisme
El símptoma evident que posa de manifest que som una ciutat dormitori és que l’associacionisme 
no ha sigut capaç de créixer en els darrers anys al mateix ritme que ho ha fet el nombre d’habitants 
del municipi. Les entitats són menystingudes per l’Ajuntament i només se’ls atorga rellevància en 
períodes electorals. 
 Nosaltres creiem en la cohesió dels municipis i en la seva activitat associativa, la qual  
considerem bàsica per a teixir un municipi millor, integrat, solidari i capaç de proporcionar  
oportunitats als seus habitants.

Per això cal...

 Millorar la visibilitat de les associacions i entitats locals. Proposem que al web de  
l’Ajuntament no només s’enumerin les associacions existents, sinó que també hi figuri una agenda 
d’actes que les dinamitzi i les apropi a la resta dels calafellencs i calafellenques. 
 Cedir més espais, equipaments i infraestructures a les associacions i de manera més àgil, 
per tal que puguin realitzar millor les seves activitats i arribar a més gent. 
 Facilitar-los la celebració d’activitats. Per això proposem un major aprovisionament de 
materials perquè puguin realitzar les seves activitats sense que els suposi una despesa inassumible.
 Crear un hotel d’entitats que esdevingui un punt de trobada entre les diverses associacions 
locals, però també entre aquestes i la ciutadania, a fi d’aproximar-les a la gent. En la mateixa línia 
proposem la creació d’una fira d’entitats, que tants bons resultats dóna en d’altres municipis. 
 Crear una publicació periòdica on es faciliti informació de contacte, l’agenda d’activitats 
i un espai per a comunicacions que vulguin realitzar. Per evitar que aquesta iniciativa suposi un 
sobrecost, es pot aprofitar la distribució de la revista pública municipal.
 Fer arribar als plens les preguntes o mocions que les associacions ens plantegin, per tal  
de dotar-les de veu a les institucions.
 Establir una taula de col·laboració on les associacions del municipi es reuneixin  
periòdicament amb els membres encarregats de participació de l’Ajuntament, per tal de donar 
prioritat a les seves necessitats i als seus plantejaments i per crear una comunicació efectiva entre  
la ciutadania i la institució.
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Un Calafell  
diversificat, pioner
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Model econòmic
La situació econòmica de Calafell és d’extrema delicadesa. L’actual crisi ha posat de manifest la  
inviabilitat d’un sistema productiu que estava condemnat al col·lapse. Aquest model productiu  
centrat en gran part en el sector turístic i la construcció ha generat una ocupació estacional centrada 
en la temporada estival, l’explotació turística i una elevada taxa d’atur generada per l’esclat de la 
bombolla immobiliària. 
 A més de l’elevat atur, les deficiències del model productiu municipal s’observen si tenim 
en compte que la meitat dels calafellencs i calafellenques que treballen ho fan fora del municipi, 
dada que posa de relleu la incapacitat del municipi per oferir oportunitats als seus habitants, amb 
els conseqüents costos socials, ambientals i econòmics que suposa el fet d’haver de desplaçar-se fora 
del municipi per treballar i la pèrdua de qualitat de vida que això comporta.
 Des de la CUP pensem que aquesta situació s’ha de capgirar, i que s’ha d’apostar per  
l’economia local diversificant el teixit productiu, donant rellevància a alternatives d’economia social i 
cooperativa i aprofitant al màxim els recursos de què disposa el municipi. S’han de potenciar els 
nostres grans actius, les Denominacions d’Origen de les que formem part, així com la riquesa  
gastronòmica i, per descomptat, el nostre actiu més valuós, els calafellencs i calafellenques.

Per això cal...

 Impulsar un nou model turístic que vagi més enllà del model estacional actual, adequant 
i mantenint la totalitat del patrimoni, senyalitzant-lo i proporcionant-ne informació detallada. 
S’ha de promocionar una oferta turística desestacionalitzada, que tingui en consideració valors  
culturals, educatius i històrics, per tal d’atreure un turisme de millor qualitat, més sostenible i capaç 
de generar ocupació de major qualitat. 
 Atorgar més rellevància a la riquesa gastronòmica, promocionant la nostra tradició culinària.
 Aprofitar la pertinença a les Denominacions d’Origen de les quals formem part, 
impulsant i donant suport a iniciatives que se centrin en la producció vinculada a aquestes D.O.  
Cal aprofitar-ne el prestigi i associar-lo al municipi a través, per exemple, de la recuperació de  
la producció agrícola, generant ocupació de proximitat i d’elevat valor afegit que permeti fomentar 
el consum de proximitat i de kilòmetre 0.
 Creiem en un sistema diferent de consum, per això apostem per l’adquació d’un espai on 
crear-hi una fira d’intercanvi, en un espai fixe, que permeti certa permanència i que, per tant,  
pugui arribar a consolidar-se.
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 Impulsar la transformació dels edificis públics en edificis sostenibles i autosu-
ficients, respectuosos amb el medi ambient. S’han de potenciar les energies renovables que  
permetin un estalvi en costos a llarg termini i impulsar l’activitat econòmica al voltant de la  
sostenibilitat ambiental.
 Fomentar altres tipus d’emprenedoria, apostant pel cooperativisme i per l’economia 
social. Pensem que, des de l’ajuntament, es pot ajudar a impulsar aquest tipus d’organització 
productiva, mitjançant la cessió d’equipaments i espais públics per realitzar aquests projectes.  
Es poden aprofitar espais en desús o infrautilitzats, com el port de Segur, i convertir-lo en un viver 
de cooperatives. Aquestes mateixes propostes també es poden fer extensives al sector agrícola, cedint 
terrenys municipals per a l’explotació per part de cooperatives agrícoles ecològiques. 
 Crear una línia de microcrèdits i descomptes fiscals per endegar projectes de emprene-
doria cooperativa. Aquest tipus de propostes permetrien desenvolupar i assentar un nou model, 
capaç de generar crèdit i convertir-se en un autèntic motor productiu, generant una borsa de treball 
dinàmica.
 Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) 
per inici d’activitat empresarial durant un màxim de 5 anys, afegits als 2 anys d’exempció, en cas 
que una empresa encara no tingui beneficis. Eliminar aquesta bonificació si s’han obtingut beneficis 
per un valor superior a la bonificació del 50% de l’IAE durant dos anys.
 Modernitzar l’administració a fi que esdevingui més eficient, adequada a la realitat actual.
Impulsarem les gestions telemàtiques per tal d’agilitzar les relacions amb l’administració.
 Millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i la 
seva qualitat de vida. Començarem reduïnt  a 35 hores la jornada laboral dels seus treballadors.
 Aplicar criteris de responsabilitat social en les contractacions al municipi.
 Exigir que es prioritzi la contractació d’empreses del municipi per a la realització de 
serveis i, en cas de no ser possible, fer prevaldre criteris de proximitat i de responsabilitat social i 
ambiental.
 Ampliar l’oferta de cicles formatius disponible als instituts del municipi. A la vegada, es 
prioritzarà la qualitat en els cursos de formació que s’ofereixin des de l’ajuntament.
 Elaborar un estudi minuciós de la tipologia dels aturats del municipi per a poder  
planificar actuacions que donin una resposta efectiva a les seves necessitats reals.
 Revisar les exempcions i les bonificacions en l’IAE, tot vetllant perquè no s’utilitzin  
fraudulentament. 
 Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE durant un màxim de 5 anys com a 
màxim per creació de llocs de treball amb contracte indefinit. Aquestes bonificacions tindrien 
criteris de gènere, de contractació de persones amb limitacions funcionals, de persones de més de 
50 anys i/o d’aturats de llarga durada. La bonificació hauria de ser proporcional al nombre de llocs 
de treball creats (per exemple, si s’incrementés la plantilla en un 10%, la bonificació hauria d’ésser 
equivalent).
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Municipalització de serveis públics

Des dels anys 70 del segle passat les poblacions dels països occidentals estem patint un retrocés de 
drets socials i econòmics. L’onada neoliberal s’ha caracteritzat pel progressiu desmantellament  
de l’Estat del Benestar i la privatització de serveis públics, una política que també s’ha aplicat des 
de l’àmbit local i que s’ha intensificat en els últims anys arran de l’inici de la crisi econòmica. 
 A Calafell són molts els serveis que amb diverses formes jurídiques s’han privatitzat o  
externalitzat en els últims anys, com ara el servei d’abastament i sanejament d’aigua, la recollida 
d’escombraries, l’enllumenat públic, la neteja viària, els serveis de neteja i manteniment d’edificis i 
locals públics, o algunes instal·lacions esportives, entre d’altres.
 Però els plantejaments que defensen la gestió privada dels serveis públics no es basen en  
evidències científiques, sinó en criteris polítics i ideològics. Les privatitzacions i externalitzacions 
sovint van acompanyades d’un encariment dels preus i una reducció de la qualitat dels serveis. 
També es poden produir situacions perverses, com ara el fet que un ajuntament contracti empreses 
que no sempre garanteixen un treball digne i de qualitat als seus empleats. 
 La qüestió, doncs, rau en el model de societat que volem construir i en si realment s’aposta 
per reconèixer la igualtat i garantir els drets socials, o bé es defensen els interessos d’uns pocs en 
detriment del benestar de les majories socials.
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La nostra aposta 

La CUP de Calafell aposta per la remunicipalització de serveis públics, el principi de gestió  
pública dels serveis comuns com a mesura per garantir els drets socials essencials. Els serveis  
públics han d’estar orientats a satisfer les necessitats de la població i no a l’acumulació i l’obtenció 
de beneficis per part del capital. L’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument al servei de tota  
la població i, per això, els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic i no privat. 
Volem el manteniment i el desenvolupament dels serveis de titularitat pública amb la implicació 
directa de la població i les entitats en la seva planificació i gestió.
 Entre els beneficis d’aquest sistema hi ha:
Un control absolut sobre els preus per part de l’administració. 

Això possibilita la modulació directa de tarifes per implementar polítiques socials i  
ambientals. Per exemple, aplicant exempcions o preus reduïts a persones amb especials 
dificultats econòmiques a fi de garantir l’accés universal, o segons si s’obté plusvàlua de l’ús 
d’aquests serveis, com és el cas de l’energia.

La millora de les condicions laborals dels professionals que hi treballen i la generació d’ocupació 
estable.

L’administració pública ha de ser la primera interessada en generar llocs de treball estables 
i de qualitat. Aquests, alhora, poden revertir en un augment del consum al municipi i una 
major dinamització de l’economia.

L’augment dels beneficis econòmics derivats de la gestió.
Els rendiments que anteriorment es quedava l’empresa concessionària ara són recaptats en 
la seva totalitat per l’ens públic. Aquest no té com a finalitat l’obtenció de beneficis, sinó 
cobrir les necessitats que els i les residents del poble demanden. Per tant, aquestes rendes 
poden revertir en la millora del servei o el foment de l’ocupació local.

L’obtenció de beneficis fiscals.
Quan un servei públic es presta per alguna modalitat de gestió directa, l’empresa o  
organisme municipal no factura el servei a l’Ajuntament i llavors no se’n paga l’IVA. 
Aquest estalvi redueix el cost del servei i reverteix positivament en els ciutadans.

La possibilitat d’aprofundir en la democratització de l’economia.
La gestió pública permet desenvolupar polítiques tendents a implicar la ciutadania en 
els processos decisoris i els òrgans de gestió dels serveis públics, com a representants dels  
usuaris a qui van adreçats i dins un ple exercici dels drets socials de tots.

 Les municipalitzacions ja s’apliquen a molts països europeus i a diversos ajuntaments de 
Catalunya, de tots els colors polítics. Serveis com la gestió de l’aigua, la recollida de brossa i la gestió 
de residus, les escoles bressol o el manteniment de l’enllumenat públic, han estat remunicipalitzades 
amb resultats molt positius.
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Per això cal...

 Lluitar per la paralització de les privatitzacions i externalitzacions de serveis públics a 
Calafell o l’execució de pròrrogues en els contractes vigents.
 Revertir concessions de serveis públics. Remunicipalitzar tots els serveis públics que  
actualment l’ajuntament presta en diversos règims de concessió i no renovar les concessions que són 
a punt d’expirar.
 Impulsar un estudi municipal amb participació ciutadana de l’estat actual dels serveis 
públics externalitzats.
 Els criteris sota els quals s’han de gestionar els serveis públics són els d’igualtat,  
universalitat en l’accés i vocació de servei a la ciutadania, i no criteris merament mercantilistes o 
economicistes.
 El govern i control dels serveis i equipaments públics ha de basar-se cada cop més en la 
democràcia directa, i en base assembleària de barri i municipal, comptant amb el teixit social i 
associatiu.
 Centrar la gestió directa en els tècnics i funcionaris municipals i eliminar la sobredimen-
sionada estructura actual de gabinets, assessors i càrrecs de confiança.
 La possibilitat d’explorar vies alternatives de gestió basades en l’economia solidària i social, 
com per exemple la cessió d’aquests serveis en qualitat de cooperativa als treballadors i treballadores 
que ja hi estan desenvolupant la seva activitat professional com a assalariats.
 Mentre aquests processos de remunicipalització no es puguin aplicar, impulsarem la  
revisió dels plecs administratius a les empreses concessionàries per tal d’establir mecanismes  
de participació ciutadana i de control molt més rigorosos del compliment de les prestacions del 
servei, les plantilles mínimes obligatòries, les condicions laborals dels seus treballadors, etc. 
 En aquells casos en què les concessions no estiguin a punt de finalitzar, també impulsarem 
l’estudi de la seva eventual reversió a l’ens local per concórrer a un interès social si s’han produït 
incompliments greus en la prestació del servei.
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Un Calafell format, viu
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Patrimoni

A Calafell s’han potenciat durant anys el Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica i, en menor 
mesura, la Casa Barral. La resta d’elements patrimonials i històrics resten abandonats i silenciats.
 Des de l’aprovació el 2010 del primer Catàleg de patrimoni municipal, comptem amb 153 
jaciments, monuments o edificis catalogats la majoria dels quals són de titularitat privada i només 
una petita part de titularitat pública municipal.
 En primer lloc, cal que els elements patrimonials municipals es mantinguin i es  
dignifiquin per actuar de manera exemplaritzant davant dels propietaris privats.
 I, en segon lloc, s’han de desenvolupar autèntiques línies d’ajuts i exempcions fiscals 
per aquells propietaris privats que vulguin posar fil a l’agulla en el manteniment i millora del  
patrimoni municipal.
 El patrimoni és un elements medul·lar a l’hora de «fer poble» i de fomentar la consciència 
col·lectiva. A més a més, té conseqüències econòmiques: és un actiu turístic importantíssim que 
complementa i fins i tot pot esdevenir una alternativa al model del simple sol i platja, tenint com  
a conseqüència la desestacionalització del turisme al llarg de l’any i la diversificació de la tipologia 
de turista que visita el municipi. 

Per això cal...

 Senyalitzar tots els camins rurals antics i comunicar-los amb els municipis del voltant.  
 Fomentar la mateixa idea a nivell comarcal, tot promocionant la marca Penedès Marítim. 
Això suposaria ampliar la zona turística del municipi a altres espais més amunt de la via del tren i, 
alhora, incloure la oferta turística local dins un ventall més ampli com és el Penedès, augmentant de 
manera considerable la oferta turística.
 Crear un itinerari museogràfic fix al voltant de la Prehistòria dignificant i senyalitzant la 
Cova de Mas Romeu, la Cova Foradada i la Balma de la Graiera, que gràcies a les noves excava-
cions sabem que són de les més antigues de Catalunya. Respecte de les Coves del Frare, s’hauria de 
negociar definitivament amb els altres Ajuntaments amb els quals s’està en disputa perquè permetria 
lligar-la itineràriament amb les altres rutes. Aquesta Cova és molt significativa pel municipi, figura 
com a territori limítrof amb Cubelles en el primer document de la història que parla de Calafell, 
datat de l’any 999.
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 Mont Paó és un nucli medieval, originari dels s. XIII i XIV, i suposa un dels pocs exemples 
d’arquitectura civil gòtica de tot el Principat. Està absolutament abandonat i l’Ajuntament hauria 
d’adquirir-ne la propietat. A banda d’haver-hi estudis i projectes desenvolupats per museïtzar-ho, 
proposem diferents opcions, com fer-hi la seu de la regidoria d’Urbanizacions, crear-hi projectes 
de masoveria urbana i habitatge protegit o cooperatiu.
 El Casalot del Viola, propietat igualment privada, és una fortificació del s. XVII que conté 
un trull (molí d’oli). Va ser utilitzat a la Guerra dels Segadors com a punt de vigia de l’antic camí 
de Vilafranca i, més tard, com a masia. La primera intervenció hauria de ser la consolidació i el  
manteniment del murs. Està just darrere de Bellamar, i seria interessant com a primer punt  
d’entrada a la zona forestal i agrícola del municipi, juntament amb la Torre de la Talaia.
 Cal redactar de manera urgent un pla d’intervenció del Louie Vega per evitar-ne el continu 
saqueig a que està sent sotmès l’equipament. Se n’ha d’aconseguir l’adquisició de la propietat a fi de 
destinar-la a Centre d’Interpretació del patrimoni recuperat amb les excavacions que s’han fet en 
els múltiples jaciments del municipi.
 Per a Cal Rión, proposem l’adquisició de la propietat i l’adequació com a oficina municipal 
per evitar seguir pagant 110.000 € anuals en lloguers.
 Considerem que l’antic Cinema del Poble i Cal Fricando seria l’espai idoni per 
a la creació d’un gran Hotel d’entitats i associacions.  
 La nostra proposta per a la Bòbila de Bellamar és que se n’adeqüin els accessos i se’n restaurin 
els forns amb la finalitat d’acabar establint un conveni amb el Museu de la Ciència i la tècnica per 
incloure-la en el circuit territorial d’activitats educatives en el sector de la construcció.
 És necessària la creació de l’Arxiu Històric Municipal, fet d’altra banda obligatori per  
a municipis de més de 10.000 habitants. L’Arxiu esdevindria font de coneixement i difusió de  
la història municipal.
 Adequar la Masia de la Sínia com a centre de dia en un emplaçament cèntric i proper  
als nuclis de la Platja i el Poble.
 Senyalitzar de manera exhaustiva i apropiada tots els actius patrimonials.
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Ensenyament i formació

Les competències municipals en matèria d’educació obligatòria són força limitades. Mantenir els 
centres escolars i participar en la ubicació de nous centres, vigilar que tota persona en edat d’estudiar 
no es trobi fora dels centres en horari lectiu...
 En el que sí que tenen poder de decisió els governs municipals és en els estudis no formals, 
és a dir, escoles bressol, escoles d’adults, escoles artístiques i formació extraescolar. 
 Tanmateix, creiem que l’educació i la formació és un clar exemple de matèria que cal  
abordar des d’una visió més àmplia. El Baix Penedès té el dubtós honor d’estar a la cua de moltes  
estadístiques en matèria educativa. Gairebé el 20% dels joves baixpenedesencs no acaben els estudis 
obligatoris, mentre que un 11’2% dels estudiants d’ ESO són repetidors. El Baix Penedès també 
destaca per ser la comarca amb menys persones adultes (entre 25 i 64 anys) amb estudis superiors. 
 Fins ara, els intents d’abordar la problemàtica de manera atomitzada, amb un marcat  
autisme local, han estat un fracàs. La nostra proposta parteix d’una acció supramunicipal a través 
de la comissió comarcal permanent ja constituïda, treballant braç a braç amb els grups d’esquerra 
alternativa del Vendrell, l’Arboç, Llorenç i Cunit. 

Per això cal...

 Contractar tres professors de música a mitja jornada com a primer pas per a la creació 
de l’escola de música municipal pròpia. En un primer moment, cal coordinar aquests esforços de 
manera comarcal amb la vista posada a la creació d’una escola d’arts que aplegui dansa, música, arts 
plàstiques, escèniques i audiovisuals, amb un programa sòlid i que tingui voluntat de continuïtat. 
 Actualment, la comarca té un clar exemple d’èxit pel que fa a la formació d’adults. Es tracta  
de l’Escola d’Adults de Cunit. Bastir una escola d’aquestes característiques demana temps i molts  
recursos. Malgrat això, i com que es tracta d’un assumpte que necessita una solució urgent, es pot 
establir un conveni amb l’Escola d’Adults de Cunit per descentralitzar alguns cursos i reservar 
places a canvi d’una compensació raonable. 
 Crear activitats perquè es generin interrelacions entre gent gran i estudiants (per exemple,  
classes d’informàtica, d’història local) i entre estudiants de secundària i de primària, a fi de  
trencar la forma de compartiments estancs amb que s’acaben convertint les aules.
 Impulsar campanyes de prevenció de discriminació i d’educació sexual a les escoles  
i instituts, ja que, en els darrers anys, i arran de la reducció d’aquestes campanyes, s’ha notat 
un increment de les actituds sexistes i racistes entre els més joves.
 Establir, a mig termini, les bases per a l’obertura d’una escola d’ensenyament lliure. Per 
això es pactarà un conveni amb el CRAEV perquè assessori el procés d’establiment d’una escola 
d’ensenyament lliure com les que ja estan funcionant amb normalitat a Sant Pere de Ribes o Reus.



Programa electoral - municiPals 2015

33

Cultura

La cultura és una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració i integració social.  
L’objectiu que s’ha de marcar la política cultural municipal ha de ser esdevenir un element clau en  
la revitalització cultural a través de la implicació de tota la ciutadania. 
 L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida 
cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes bases sòlides sobre les quals el teixit associatiu i 
les iniciatives particulars puguin bastir un projecte cultural enriquidor per al conjunt de la població.
La política s’ha de posar al servei d’un projecte d’enriquiment cultural col·lectiu; per això, la política  
cultural ha de fer partícip a tot el municipi de la vida cultural, ha de promoure una producció  
cultural i artística de qualitat, i ha d’establir mecanismes de socialització del patrimoni comú.

Per això cal...

 Facilitar la difusió d’activitats i la tasca de les entitats i associacions del municipi a través 
d’una revista, on les protagonistes siguin les entitats i les associacions i no el govern de torn.
 L’administració ha de ser un acompanyant i facilitador de les iniciatives culturals que 
sorgeixin de la població, tant a títol individual com col·lectiu.
 Promoure la música al carrer els caps de setmana i dies festius com a forma de revitalitzar 
l’espai públic i de crear llocs de trobada social i territorial. Assegurarem que els estudiants de música 
de Calafell participen en els concerts de carrer.
 El català és la llengua del país. Totes les eines de què disposem es posaran al servei de 
la dignificació de la llengua, perquè no faci ni una sola passa enrere en l’àmbit institucional i per  
promoure’n l’ús social.
 Les biblioteques de Calafell han quedat petites, es troben més enllà del límit de les seves 
possibilitats. Cal una ampliació o reubicació imminent perquè puguin exposar al públic el seu 
extens fons i puguin respondre a la demanda creixent dels calafellencs i calafellenques.
 Promocionar i preservar totes les expressions de la cultura popular i tradicional del municipi.
 Crear una programació estable al Teatre Auditori Municipal.
 Remodelar la planta tècnica del Teatre Auditori per donar cabuda a espectacles de format 
mitjà de manera òptima.
 Impulsar l’escola d’arts des d’una perspectiva comarcal, amb un programa estructurat  
i amb voluntat de continuïtat i amb cabuda per a ensenyaments de dansa, arts plàstiques, arts  
escèniques i audiovisuals [veure EDUCACIÓ I FORMACIÓ].
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Festes
Les festes a Calafell han anat perdent embranzida en els darrers anys. Des de les institucions 
s’ha mostrat cert desinterès cap aquest fenomen social, tant per la disminució de les dotacions  
econòmiques com en matèria organitzativa, eliminant la comissió de festes, menyspreant  
la participació ciutadana i dinamitant la cohesió social. 
 Nosaltres creiem que les festes tenen molta rellevància en la cohesió, el capital social i la 
creació de consciència de pertinença al municipi, ja que fomenten les relacions i estrenyen vincles 
entre la població. Al mateix temps, promouen valors culturals i socials i també generen activitat 
econòmica.

Per això cal...

 Una major dotació econòmica per a la realització de les festes, que permeti tenir unes festes 
de qualitat, que siguin capaces d’implicar als calafellencs i calafellenques. 
 Entenem que les festes han de ser populars, per aquest motiu volem que es cedeixin 
més espais per celebrar activitats organitzades per les entitats i el veïnat.  
 Exigir que les festes recuperin la participació ciutadana mitjançant la creació de la comis-
sió de festes, amb la participació de la societat, les entitats, les empreses i professionals culturals.
 Recuperar l’antiga festa major de la Santa Creu al setembre com una festa  
descentralitzada pel que fa als nuclis, que sigui una eina de cohesió entre ells, inclusiva, i que,  
a la vegada, permetria allargar la temporada turística d’estiu.
 Les tres festes dels nuclis han d’estar més vinculades als barris, fent que es promogui l’au-
toorganització dels actes per part dels seus habitants i les entitats.
 Recuperar les festes de carrer, organitzant-les entre els veïns, les entitats i les empreses, 
fomentant l’associacionisme i les relacions entre els agents del municipi. Per impulsar-les, entenem 
que l’Ajuntament ha de cobrir les assegurances i facilitar els materials que siguin necessaris 
perquè es realitzin.
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Un Calafell  
sostenible, integrat
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Medi Ambient

Volem treballar per aconseguir un model respectuós amb el medi ambient, el territori  
i la població, prenent com a base la participació ciutadana.      
 Per això lluitem per un poble sostenible i ecològic, on els ciutadans i ciutadanes respectin i 
coneguin el seu entorn. Treballarem en plans d’acció per preservar el medi i recuperar la 
biodiversitat, buscarem l’assessorament necessari en cada matèria per bastir una pla integral i no 
simples mesures propagandístiques o estrictament turístiques. 
 Creiem que aquesta matèria, com passa amb d’altres, s’ha d’abordar supramunicipalment; 
la coordinació a nivell comarcal és clau per obtenir resultats en aquest camp. En la comissió perma-
nent de les alternatives d’esquerres del Baix Penedès, de la qual la CUP de Calafell en forma part,  
el medi ambient és un dels eixos de preocupació i acció prioritaris.
 L’administració pública ha donat suport als interessos d’agents privats, compartint una visió 
economicista i urbanitzadora. El resultat ha estat un tipus d’activitats econòmiques que han impactat 
en el paisatge, aïllant els ecosistemes i generant una pèrdua de biodiversitat. 
 És necessari entendre que les mesures puntuals no reverteixen el deteriorament. S’ha de 
treballar amb plans d’acció integrals amb l’objectiu de recuperar el nostre medi ambient i la qualitat 
de vida. La manca de voluntat política dels diferents consistoris ens porta a una situació de reflexió 
i actuació urgents per revertir la deterioració. 
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Per això cal...
 

  educació ambiental 
 Des de la CUP de Calafell creiem en la necessitat de promoure un model educatiu públic i 
de qualitat que esdevingui una eina per integrar localment els coneixements de l’entorn en el que 
vivim. 
 Impulsar l’educació medi ambiental, la responsabilitat ecològica, social i intergeneracional, 
amb un enfocament globalitzador i interdisciplinari que fomenti la participació ciutadana. 
 Treballar per aconseguir que s’estableixin casals ecològics. 
 Promoure jornades de reflexió i conscienciació sobre el nostre patrimoni natural. 
 A nivell comarcal, cal un observatori de les polítiques ecològiques i plans d’acció medi 
ambientals que treballin des d’una visió integral.
 Estudiar la situació de les gosseres locals i fer un anàlisi de les ordenances relatives a la 
tinença d’animals.
 Aplicar bonificacions en l’IAE per preservació del medi ambient i adaptació d’accessos 
per a persones amb mobilitat reduïda, condicionat al termini d’amortització de la inversió. La 
bonificació hauria de ser proporcional a la quantitat invertida (p.e.: Si la inversió per la preservació 
del medi ambient representa un 10% de la xifra de negocis anual, aplicar una bonificació del 10%).

territori i sostenibilitat ecològica
 Preservar, en l’àmbit comarcal, el sòl no urbanitzable i que es doni pas a models de gestió 
integrals del territori per recuperar els ecosistemes i la biodiversitat. Per conèixer l’estat actual de 
degradació i enfocar eficientment els plans d’acció és necessària una auditoria medi ambiental.
 Recuperar el sistema dunar i de llacunes al llarg del litoral marítim. 
 Treballar amb municipis veïns per la connectivitat entre les desembocadures del Foix i 

del Gaià, fet que permetrà assegurar la platja dels temporals i recuperar la biodiversitat, idea que, 
en certa manera, ja s’està portant a terme al port de Coma-Ruga. 
 Respecte de les platges, ens oposem a l’ús del tractor com a sistema de neteja de la sorra. 
Es tracta d’un sistema de neteja absolutament nociu, que destrueix ecosistemes necessaris en  
l’equilibri ecològic i que regulen la biodiversitat de les platges i del mar. Una alternativa molt menys 
agressiva i que a més generaria llocs de treball és la recollida manual de residus.
 Recuperar les rieres, netejar-les i desbrossar-les. 

 Elaborar un Pla d’acció a l’Estany per eliminar la flora al·lòctona i agressiva que degrada 
la biodiversitat, com la canya americana. Cal fer el mateix amb la fauna que no és natural de l’indret, 

com la tortuga florida i les oques de granja, i repoblar-lo de fauna autòctona.
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mobilitat sostenible
 Fomentar una nova cultura de mobilitat i reduir la utilització ineficient dels vehicles a 

motor i l’ocupació de la via pública per part dels cotxes. 

 Estudiar els hàbits i les necessitats de mobilitat dels ciutadans per implementar un model 

de ciutat més sostenible i saludable, coherent amb les necessitats diverses, impulsant un model  

de transport públic integral, amb un servei d’horari ampliat i un preu econòmic que fomenti els 

bitllets d’ús continuat per fidelitzar l’usuari.

 Des de l’Ajuntament és indispensable crear un apartat a la web o una aplicació que promogui 

l’ús compartit de vehicles privats i fomentar la creació d’una flota de vehicles col·lectius. 

 És urgent que el municipi disposi de lavabos públics, tant pels ciutadans que hi vivim tot  

l’any, com per donar resposta als repunts turístics estacionals.  

 Fomentar la mobilitat a peu i en bici, creant xarxes de connectivitat, carrils bicis i aparca-

ments per cicles. Creiem vital estudiar un pla que permeti als infants i joves anar a l’escola a peu o 

en bici. 

 Estudiar la integració de corredors verds al territori per connectar punts urbans mitjançant 

zones verdes peatonals i per bicis, com, per exemple, l’antiga carretera al seu pas pel poble, i connectar 

les urbanitzacions entre elles i amb els nuclis.

 Recuperar les rutes intermunicipals per densificar la connectivitat territorial. 

 Obrir vies verdes, que permetran un turisme sostenible, de qualitat i desestacionalitzat, 

alhora que afavoriran la millora de la qualitat de vida dels penedesencs i penedesenques.  

 Multiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de forma gradual. Aquest 

augment es pot fer progressivament (pujar a l’1’1 el primer any, 1’2 el segon any...). 
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transició energètica
 Cercar l’autosuficiència energètica. Per assolir-ho és necessari diversificar les fonts d’energia, 
reduir gradualment el consum energètic i intensificar l’ús d’energies alternatives i renovables.            
 És necessari que l’Ajuntament esdevingui promotor d’un estudi de viabilitat i de la planifi-
cació d’energies renovables, començant per una renovació dels sistemes energètics dels edificis 
públics municipals. 
 Implantar  de forma progressiva el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Un 
model de gestió de residus que permet augmentar la recollida selectiva i el volum de reciclatge 
total. Alhora, és una forma de gestió que permet substituir inversió en capital i maquinaria per 
creació de llocs de treball.
 Establir una fiscalitat professiva basada en criteris ambientals en la taxa municipal  
de gestió de residus (a major reciclatge, menor taxa).  
 Substituir l’enllumenat públic per LEDS, de menor consum energètic i que permetrien 
un estalvi econòmic.

sobirania alimentària
 Crear horts urbans al municipi. Una aposta que permetria fomentar l’oci ecològic i generar 

espais de cohesió i d’integració de persones dependents o amb risc d’exclusió social. 

 Recuperar l’agricultura, amb la creació de bancs de terres on es treballin les terres produc-

tives en desús, tot fomentant la varietat agrícola autòctona. 

 Fomentar la creació d’una xarxa productiva amb productes locals, ecològics i de proximitat. 

Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals, d’accessibilitat i d’habitatge 

protegit tant a l’IBI com a l’ICIO.
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Urbanisme

Durant anys a Calafell hi ha hagut un urbanisme descontrolat a mans d’especuladors que només 
buscaven el benefici propi. Això ha comportat una manca de planificació i, per tant, d’equipaments, 
de zones verdes urbanes i d’accessos al municipi en consonància amb la gent que hi viu o el visita.

Per això cal...

 Desdensificar la Platja i fer-la més acollidora per als vianants. Una opció és 
que el carrer Vilamar acabi a la plaça Alcalde Romeu. Així, amb menys massifi-
cació, es podrà accedir més fàcilment a l’oferta comercial i d’oci que ofereix el municipi. 
 Ampliar l’illa de vianants des del carrer Sant Pere fins a l’Estany, de manera que, a banda 
de crear espais de preferència pels vianants i pacificar encara més la Platja, durant èpoques de menys 
afluència turística esdevinguin espais de trobada dels calafellencs i calafellenques.
 Pressionar Adif perquè creï un accés des del litoral a la Ciutadella Ibèrica. El monument 
més visitat i més important que tenim a Calafell, referent educatiu a nivell català i europeu, ha de 
poder comptar amb un accés digne i fàcil. Igualment, i pensant a curt termini, s’ha de millorar l’ac-
cés actual, sobretot pel que fa a la seguretat de milers de nens que la visiten cada any.
 Segur necessita una millora de l’eix comercial i d’equipaments. Cal fer un estu-
di i un procés de participació ciutadana real perquè es creï aquest eix i faci de vincle de la seva  
població amb el territori. Ara mateix hi ha una gran quantitat de persones nouvingudes de 
l’àrea metropolitana de Barcelona que no hi fan vida, i cal que s’integrin al municipi perquè 
participin de la vida social del barri. Però per això s’han de disposar els mecanismes necessaries. 
 Per revitalitzar els antics camins de Calafell que connecten amb els altres pobles 
de la comarca i fomentar el pas d’animals pels seus espais propis, creiem que s’han de millorar 
les connexions ecològiques entre les urbanitzacions.
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 Retirar les tanques del parc de la Sínia, que generen discontinuïtat en l’eix 
verd que hi ha entre el parc de la Sínia i el càmping.  
 Crear una línia ferma d’exempcions fiscals i ajuts per als propietaris d’elements patrimo- 
nials. L’ens públic no pot ni ha de fer-ho tot, però ha d’empènyer i ajudar al fet que zones com 
el nucli antic del Poble es revitalitzin estèticament per millorar la vida dels seus habitants i alhora 
atreure turistes. El Poble és gairebé un desert turístic i té una potencialitat enorme.
 El gran creixement urbà de Calafell en els últims 50 anys ha superat els anteriors 1000.  
No cal ampliar de les zones urbanitzables. Cal millorar les que tenim. 
 L’Estany és l’única zona humida que queda a Calafell de tot l’antic litoral marítim, ple  
d’estanys i aiguamolls. És un actiu natural de primer ordre on, tot i la quantitat d’espècies  
invasores, tant plantes com animals, fan vida espècies autòctones, algunes en perill. Cal una  
renaturalització de l’Estany entre la via i la Platja i una adequació de la part superior fins a  
l’aflorament natural d’aigua del costat del camí de l’Alorda. Un cop feta aquesta fase caldrà una 
senyalització i una museïtzació per posar en valor l’espai i dignificar-lo.




