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Eleccions Municipals Maig 2015

La CUP es presenta a unes eleccions municipals a Corbera per primera vegada. Un
grup de persones provinents de diferents moviments socials, entitats, associacions o
plataformes del nostre poble , vam decidir crear, fa gairebé quatre anys, la
Candidatura d'Unitat Popular. Volíem continuar el camí recorregut per centenars de
persones de Corbera que, al llarg de la història, han anat avançant cap a un objectiu
de llibertat, igualtat i respecte. Estem convençudes que a Corbera també hi ha una
necessitat de portar a la pràctica les propostes rupturistes i revolucionàries que, des
de fa temps, es reclamen en el conjunt dels Països Catalans.

En aquest sentit, som una candidatura municipalista de caràcter lluitador que vol
trencar amb els darrers anys de governs municipals (que han estat al servei de la gent
poderosa i de les empreses que practiquen el capitalisme més salvatge). Volem
acabar amb la destrucció del territori i fer, de Corbera, un poble habitable i saludable
per a la gent que hi viu. Volem capgirar l'economia local i donar poder a la classe
treballadora. Volem donar futur mantenint uns serveis socials dignes i ajustats a les
necessitats. Volem trencar amb la violència patriarcal que ens envolta.

Amb aquest programa, que constitueix un ferm compromís amb el poble, us presentem
les nostres propostes, ambicioses però realistes. Al cap i a la fi, si la CUP es presenta
a les eleccions municipals és per canviar-ho tot, per recuperar un poble massa
vegades girat d’esquena als interessos de les seves persones i del seu territori.
Seguim caminant, recordant i aprenent de tota aquella gent que ens ha precedit i que
ha lluitat per un futur en llibertat i igualtat. Nosaltres hi som i caminem i volem ser per
caminar...
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EIX 1. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA
Introducció.
Des de la CUP de Corbera, entenem la política institucional com una eina més de
transformació de la societat i és des de dins del propi Ajuntament, que hem de
començar a canviar la situació d’allunyament entres les institucions i la ciutadania. En
un model actual on la crisi sistèmica ataca tota la classe política volem instaurar uns
principis ètics elementals per tal que l’Ajuntament esdevingui el més proper possible a
la ciutadania (que la gent senti aquesta institució com a pròpia). Aquests principis es
basarien en la desprofessionalització de la política i en la participació ciutadana, de
manera que la gestió dels conflictes de la vila recaigui en el major nombre de persones
possible.
És per això que totes les persones que participen de la militància activa a la CUP
assumeixen aquests principis com a bàsics i com a mínims per a poder ser escollides
com a càrrecs electes i es comprometen a acomplir-los en el cas que arribin a ser
regidores.

Aquests són els punts més destacats del nostre compromís ètic:
 Com a norma general, els càrrecs electes de la CUP mantindran la seva feina
anterior i renunciaran a les retribucions econòmiques que percebin per la seva
activitat institucional. Aquestes retribucions seran entregades a la CUP, que les
utilitzarà com cregui convenient.
 En el cas que, per incompatibilitats o per l’assumpció de responsabilitats de
govern, un càrrec electe de la CUP hagi de dedicar-se parcial o totalment a la feina
institucional, podrà beneficiar-se de les retribucions que rebi com a regidor. Els
topalls màxims es detallen en el punt següent.
 El sou màxim que podrà rebre un càrrec electe de la CUP no superarà en cap cas
el màxim que pot cobrar una persona que es troba en situació d’atur. Actualment
són 1200 euros nets per a una persona sense càrregues familiars i 1400 euros
nets per a les persones amb fills i/o filles o amb persones al seu càrrec.
 Qualsevol persona que sigui càrrec electe de la CUP i que tingui retribucions
completes com a regidor, no podrà exercir cap altre feina ni tenir altres retribucions
derivades de l’activitat institucional i que, per raons legals, hagi de desenvolupar
(dietes, càrrecs a entitats supramunicipals...).
 La CUP de Corbera mantindrà la seva independència respecte els grups financers
i elits econòmiques. Qualsevol donatiu haurà de ser acceptat a nivell col·lectiu i
fiscalitzat per l’assemblea segons els criteris de transparència de la CUP. Així, tots
els comptes de la CUP seran publicats de manera oberta cada any.
 En el moment d'acceptar la regidoria, les representants de la CUP de Corbera
signaran un document (que es farà públic) en el qual es comprometran a deixar el
càrrec si l'assemblea així ho exigeix.
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EIX 2. POLÍTIQUES SOCIALS
Entenem les polítiques socials com una de les potes d'un programa rupturista que
vulgui eliminar les desigualtats creades pel sistema capitalista. Tanmateix, els
Ajuntaments tenen poques competències en una part important dels serveis públics
més importants com són la sanitat i l'educació. La CUP s'oposa a qualsevol
privatització encoberta (o no) d'aquests serveis i a les retallades pressupostàries que
se n’ha efectuat aquests darrers anys. Un dels pilars bàsics del nostre programa serà,
precisament, enfrontar-se a aquestes retallades amb les eines que hi hagi disponibles
a nivell municipal, així com mobilitzar-se i intentar mobilitzar la societat per poder-les
evitar.
A Corbera, en els darrers anys, les retallades i privatitzacions han afectat a bona part
dels serveis públics, com són la reducció d'hores i el tancament del CAP nocturn o, en
el camp de l'ensenyament, la reducció de professorat o l'externalització de la gestió de
l'escola bressol.

2.1.

Sanitat

Des de la CUP entenem la sanitat com un estat de benestar complet (tant físic com
mental i social) i no només l’estat d'absència de malaltia. Malgrat les poques
competències municipals en aquest àmbit, treballarem per pal·liar les mancances i
reclamar-ho a les administracions competents.

2.1.1. Sanitat pública i universal
Defensem fermament un sistema sanitari universal, públic i de qualitat i vetllarem per
un ús eficient i eficaç dels recursos. A Corbera hem passat, des de fa pocs anys, a
tenir un CAP obert permanentment a tenir-lo tancat tots els dies de 8 de la nit a 8 del
matí. També s'ha reduït el servei d'ambulàncies, i les farmàcies de guàrdia han deixat
de ser operatives a la nit.

Proposem:





Una oposició frontal a qualsevol retallada en el sistema primari de sanitat, és a dir,
al CAP.
Lluitar contra la privatització contínua del servei d'ambulàncies i la reducció del seu
servei (com, per exemple, la disminució de la freqüència d’usos en hores de
màxima urgència).
Crear un sistema de queixes sobre els serveis sanitaris per detectar mancances
que podrien (si no s’efectués la denúncia) quedar ocultes.
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Reclamar la tornada a l’horari de 24 hores i 7 dies a la setmana al CAP de
Corbera.

2.1.2. Model de vida saludable
La prevenció és un dels mecanismes més eficaços per a combatre qualsevol malaltia.
Els hàbits de vida actuals, que ens porten a un model de vida consumista i
depredador, han de canviar per poder garantir una millora de la qualitat de vida en tota
la nostra etapa vital.

Proposem:







Realitzar campanyes sanitàries a favor del foment d'un model de vida saludable
adreçat a totes les franges d'edat.
Crear camins, rutes i excursions per entorns propers (adaptats per a totes les
edats) com a mètode per assegurar un mínim d'exercici físic (especialment per a la
gent gran).
Promocionar tallers de vida sana. Potenciar els canvis d'hàbits (d'alimentació, de
consum...).
Impulsar propostes a les escoles i instituts de Corbera sobre educació sanitària i
hàbits de vida saludable en la infància i l'adolescència.
Promocionar als menjadors escolars la introducció de menjar ecològic i de
proximitat.

2.1.3. Persones amb dependència
L'atenció a les persones que no es poden valer per elles mateixes és una prioritat per
a la CUP, que vetllarà per tal que puguin tenir una vida el més fàcil i digna possible. Si
tenim en compte l’orografia de Corbera, és molta la feina que s'ha de fer en aquest
sentit.

Proposem:





Crear una residència pública per a la gent del poble, que sigui centre de dia i
també residència nocturna (amb un mínim de places per a gent de Corbera).
Millorar l'accessibilitat als espais públics del poble per a les persones amb mobilitat
reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques existents a la via pública.
Crear una comissió per al seguiment de la gent gran que viu sola, de manera que ,
quan calgui, se’n garanteixi l’acompanyament, l’atenció a la cuina, etc…
Ampliar les places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al centre del
poble.
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Augmentar el nombre de vehicles adaptats de l’empresa Autocorb, tant en el servei
urbà com en l'interurbà.

2.1.4. Salut Mental i drogodependències
La situació actual en relació a la salut mental és una de les problemàtiques més grans
que ens trobem dins de la medicina. A més, a la CUP, entenem que s'ha de fer un
treball d’informació, conscienciació, etcètera, adreçat a la gent jove, sobre les noves
drogues, cada cop més complexes i extenses.

Proposem:




Potenciar els equips de psicopedagogia i psicologia a les escoles i al CAP per a la
població en general i la infantesa en particular.
Establir punts d'informació i d’anàlisi de drogues en llocs d'oci nocturn.
Crear un centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

2.1.5. Sexualitat
La sexualitat és un aspecte central de l'ésser humà al llarg de la seva vida i engloba el
sexe, la identitat de gènere, els rols, l'orientació sexual, l'erotisme, el plaer, la intimitat i
la reproducció. Malgrat això, el patriarcat es basa en la repressió de la sexualitat
femenina,que queda relegada a la mera procreació. Cal acabar, doncs, amb aquesta
repressió (la identificació de la sexualitat amb la procreació i no amb el plaer en si
mateix): s’ha d’educar els infants en la sexualitat sana i sense tabús.

Proposem:




Treballar per millorar l'educació sexual, sobretot entre la joventut, incidint en la
prevenció dels embarassos no desitjats i de les malalties de transmissió sexual
Oferir un servei d'assessorament sexual a les escoles,als instituts i al CAP.
Promoure tallers per eradicar la discriminació per raons de sexualitat i orientació
sexual i crear un servei d'observació de casos discriminatoris.

2.2.

Educació

L'educació, pilar bàsic per a una societat lliure:
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Per poder fer front als canvis que ens portin a una societat justa i lliure, calen persones
amb una forta educació, autonomia intel·lectual i sentit crític. O, expressat d’una
manera més concreta: qui retalla inversions en educació és qui vol una societat
mesella que no aixequi la veu contra l'opressió.
L'educació és el mecanisme més eficient per a la igualtat d'oportunitats.
Independentment del seu origen, tothom ha de tenir accés a una educació de qualitat.
Des d'un punt de vista econòmic, la inversió en educació és la millor manera de
millorar el nivell de vida de les persones.
La CUP aposta per un sistema únic d'educació pública, laica, de qualitat i catalana.
Des del govern municipal donarem el suport que calgui a l'educació pública i
dedicarem tots els nostres esforços a millorar-ne la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència.
L'educació formal és un servei bàsic de la societat, no una mercaderia amb la qual fer
negoci. Per això defensem la titularitat i gestió públiques dels centres.
Corbera, vila educadora:
L'educació (l'aprenentatge) es produeix en tots els àmbits de la vida: l’àmbit familiar,
l’àmbit escolar (educació formal), l’àmbit extraescolar (educació no formal: clubs
esportius, centres de lleure…) i l’àmbit social o urbà (educació informal). És a dir, tot
el poble (la societat i l'entorn físic) és un marc educatiu, cosa que ens porta al
concepte de “poble educador” o, en el nostre cas, “Corbera educadora”.
El govern municipal ha de ser conscient que la seva acció és educativa d’una manera
global: no tan sols s'ha d’incidir en l'educació formal.
Ara mateix existeix una certa oferta d'activitats educatives per part de l'Ajuntament:
educació vial, medi ambient, coeducació, animació lectora... També hi ha relacions
bilaterals amb les AMPAs i amb els clubs esportius. Ara bé, falta coordinació i falta
establir objectius comuns a mitjà i llarg termini. En la situació actual, la presa de
decisions en l'acció educativa està massa fragmentada.
El Consell Escolar Municipal (CEM) és una eina molt poderosa (per la coordinació
d'esforços i per la presa col·lectiva de les decisions que representaria) però que, ara
mateix, està infrautilitzada: es reuneix poc sovint i no s’hi prenen les decisions
importants (que es prenen en d’altres estaments, sobretot el Departament
d'Ensenyament). En algunes ocasions, ha servit més com a camp de batalla polític
que com a òrgan realment decisori i participatiu.
Cal remarcar, aquí, la importància de la participació democràtica i transparent de les
famílies, que en l'actualitat es veu amenaçada per la LEC i la LOMCE.

Centres municipals:
L'Ajuntament és el propietari de dues importants escoles a Corbera: l'escola bressol El
Petit Corb i l'escola de música Lluís Soler i Ametller. L'Ajuntament no pot defugir
aquesta responsabilitat: ha de garantir una gestió transparent i horitzontal per part de
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les treballadores, la participació de les famílies (i l'alumnat, en el cas de l'escola de
música), la igualtat d'accés i els drets laborals de la plantilla. Són escoles municipals,
no oportunitats de negoci privat.
Lluites educatives:
Malgrat que les competències municipals en educació són limitades, no podem obviar
la situació que ens envolta. En els últims temps, l'educació pública ha rebut atacs en
forma de lleis o de retallades des del Govern espanyol, des del Govern Balear, i des
de les Generalitats Catalana i Valenciana. Aquesta situació ha tingut la resposta de la
lluita de docents, d’estudiants i de famílies. S’ha de donar suport a aquestes lluites
amb fermesa, també des de l’ Ajuntament.
Innovació pedagògica:
S'ha d'apostar per la qualitat de l'oferta educativa mitjançant la innovació pedagògica.
A Corbera gaudim de diversos centres, cadascun amb les seves característiques i
dinàmiques innovadores pròpies. Amb aquesta oferta àmplia i de qualitat, s'ha de
promocionar la matrícula de la infantesa i la joventut de Corbera en els centres públics
del municipi.
L'educació com a oportunitat per fer front als problemes originats per la dispersió de la
població a Corbera:
Corbera té la població amb un alt percentatge del veïnat que viu a urbanitzacions.
Aquesta dispersió propicia que molta gent estigui desvinculada del teixit associatiu del
poble. Els centres educatius, en canvi, constitueixen un important catalitzador de
connexions i de relacions socials. Hem d’aprofitar això com a una oportunitat per a
enfortir el teixit social i de participació ciutadana a Corbera.
Des de la CUP concebem l'educació d’una manera transversal i així ho reflectim en
tots els punts del nostre programa.

2.2.1. Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
Corbera necessita d'un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) per tal de coordinar els
esforços de tota la diversitat dels seus agents educatius. El procés d'elaboració ha de
ser participatiu i obert, buscant especialment la col·laboració dels centres educatius
formals i no formals del poble (escoles bressol, d'infantil i de primària, instituts, AMPAs,
escola de música i de teatre, centre d'esplai, clubs esportius, entitats culturals,
associacions de dones, casal d'avis, biblioteca, etc.). S'ha de tenir en compte que els
centres educatius del municipi donen servei no només a corberencs sinó a habitants
de zones que pertanyen a d'altres municipis. A l'hora de redactar el PEC cal tenir-ho
en compte i establir les aliances necessàries.
Proposem:
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Elaborar, a través d’un procés participatiu, un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
per a una “Corbera educativa”, que haurà de constituir la guia de les polítiques
educatives del govern municipal.
Lluitar contra l'abandonament escolar, sobretot en l’etapa obligatòria, donant suport
als instituts i fent una tasca preventiva(com són l'acompanyament en els canvis
d'etapa i la promoció de la participació de les famílies en els centres educatius).
Realitzar una campanya anual per incentivar la matriculació en centres públics del
municipi difonent la seva diversitat i avantatges.
Enfortir el Consell Escolar Municipal (CEM), un organisme participatiu,
representatiu i decisori, que serà convocat amb regularitat i que s’organitzaria
mitjançant grups de treball. S'hi convocarien, també (en coherència amb el PEC),
agents educatius de tots els àmbits. Les seves decisions seran vinculants per a
l'Ajuntament. El CEM participarà de l'elaboració dels pressupostos municipals.

2.2.2. Col·laboració amb els centres docents
L'Ajuntament ha d'oferir un ampli ventall d’activitats als centres educatius del municipi,
incloent-hi propostes d’Aprenentatge i Servei (APS). L'APS permetria apropar els
alumnes i els mestres de les diferents escoles, ja que serien projectes transversals
entre tots els centres educatius del poble (compartirien espais i tasques i podrien
culminar en Jornades Interescolars en què mestres i alumnes de les diferents escoles
expliquessin als familiars l’elaboració i posada en pràctica dels projectes APS). En
aquestes Jornades Interescolars l'alumnat hauria de tenir un paper predominant.
Hauria de constituir, en definitiva, un espai de trobada periòdica en què tothom se
sentís partícip i protagonista en l’organització, la realització i l’explicació dels projectes
i on es garantís el contacte real entre l'alumnat, famílies i educadores dels diferents
centres.
Proposem:









Oferir als centres un catàleg municipal d'activitats educatives. S'hi inclouran
propostes d'Aprenentatge i Servei (APS).
Col·laborar en l'atenció als alumnes amb necessitats específiques.
Fomentar la interrelació dels centres docents amb el seu entorn.
Oferir suport a les transicions educatives entre centres en els canvis d'etapa i
permetre, així, un millor acompanyament dels alumnes i la continuïtat de l'acció
educativa.
Prevenir l'abandonament prematur i la no acreditació de l’escolaritat obligatòria.
Assessorar i acompanyar en la transició escola treball.
Oferir beques per a estudiar, per a adquirir material i per a cobrir serveis
(menjador, acollida, transport).

2.2.3. Accions educatives més enllà de l'horari escolar
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Es tindrà en compte, com a agents educatius, els serveis d'educació no formal en
l'àmbit dels centres escolars: acollida, menjadors i activitats extraescolars. Aquests
serveis estan gestionats, en general, per les AMPAs. S’analitzarà la situació actual
amb l’objecte de millorar la coordinació entre aquests serveis i els centres, augmentar
la seva qualitat educativa i vetllar pels drets laborals dels seus treballadors
(s’estudiarà, a més, la possibilitat de municipalitzar-los).
Pensem, a més, que és necessària una Escola d'Adults amb dos objectius principals:
oferir cursos de català a diversos nivells i oferir formació per a joves que hagin
abandonat l'escolaritat de forma prematura i vulguin reincorporar-se al sistema
educatiu.
Proposem:










Donar suport a les activitats escolars de reforç, a les activitats extraescolars i a la
biblioteca com a espai educatiu.
Fomentar l’organització d’activitats lúdiques, culturals, artístiques, esportives i
educatives (Escola de Teatre “Món de Mones”, La Xarxa...).
Realitzar un pla d'ús dels patis escolars per a treure'n el màxim rendiment també
fora d'horari lectiu. En l'actualitat estan centrats en activitats esportives dominades
pels nens (especialment el futbol).
Realitzar, conjuntament amb les AMPAs, un pla de millora dels serveis d'educació
no formal en l'àmbit dels centres escolars.
Crear una Escola d'Adults que inclogui l'ensenyament de català i formació per a
joves que hagin abandonat l'escolaritat de forma prematura.
Estudiar les necessitats i l’oferta de formació professional a Corbera i el seu entorn
per tal de fer una proposta de creació d’un cicle formatiu de grau mitjà que tingui
en compte les característiques pròpies de Corbera i la demanda actual d’aquests
estudis en la nostra comarca.
Fer més transversal i participatiu el model de funcionament de l'escola municipal
de música “Lluís Soler i Ametller”.

2.2.4. Transport escolar
El cost del transport escolar significa un percentatge massa alt de la despesa
municipal en Educació. Per tal de racionalitzar-la, s'hauria d'implementar un sistema
de pagament amb bonificacions que dependrien de la distància al centre escolar i dels
ingressos familiars.
En tot cas, una disminució de la despesa en transport escolar NO hauria de comportar
la disminució del pressupost total en Educació. Es podria reinvertir l'estalvi en beques
menjador, de manera que, estalviant en el servei de transport, es podria garantir un
dret bàsic com és el de l'alimentació.
Aquests possibles canvis en el sistema de transport haurien de ser debatuts mitjançant
un procés participatiu i transparent, amb un paper important del CEM, que podria
culminar en una consulta popular.
Candidatura d’Unitat Popular

corbera@cup.cat
13

Programa CUP Corbera de Llobregat 2015

Proposem:






Diversificar les fonts de finançament públic mitjançant la col·laboració d'altres
administracions.
Continuar treballant amb el projecte dels camins escolars segurs.
Fomentar l'ús compartit de vehicles (en col·laboració amb les AMPAs) i repensar
els horaris del bus urbà que permetin fer-ne ús per anar als centres educatius.
Reforçar els serveis d'acollida.
Debatre en el si de la comunitat educativa sobre un nou model de finançament del
transport escolar i de la distribució de la despesa municipal en educació.

2.3.

Immigració

Des de la CUP entenem les migracions humanes com un fet natural que s'ha produït al
llarg de la història, arreu del món i en totes les comunitats. En els últims decennis han
estat provocades, especialment, per la desigualtat econòmica derivada del
colonialisme i del sistema capitalista. Milions de persones s'han vist obligades a
marxar dels seus països buscant una vida millor o bé fugint-ne per motius de
persecució política,, ètnica, sexual, de gènere, etc.

Així doncs, partim de la premissa que la majoria de migracions actuals són obligades
per unes circumstàncies predominantment econòmiques. La major part de les
persones que emigren, a més, un cop arribat al seu destí, acaben treballant en règim
de semiesclavatge i vivint en condicions infrahumanes. Tot això per no parlar dels
milers de morts que es produeixen durant els trajectes.

També és paradoxal que, malgrat que la major part de les competències sobre
immigració siguin estatals o de la Generalitat, és als ajuntaments on es detecten i
s'acompanyen la majoria de casos de persones migrades en risc d'exclusió o sense
els recursos necessaris. Per a la CUP aquest és un tema transversal que ha
d'acompanyar la majoria de temàtiques ja que, malauradament, les persones
nouvingudes, moltes vegades, són la baula més explotada de la cadena productiva i,
com a organització revolucionària que som, volem revertir aquesta situació per enfortir
la cohesió social i fer un poble i un país realment de tothom, sense explotades ni
explotadores.
A Corbera, l'únic instrument amb què compta l'Ajuntament és el Pla d'Acollida,
dissenyat l’any 2008 (amb alguna revisió posterior). Tanmateix, tant en els
pressupostos com en el treball intern del consistori, el fet migratori no s'ha treballat
com caldria i les problemàtiques actuals s’han abordat, únicament, des dels serveis
socials.
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2.3.1. Drets humans
Des de la CUP volem combatre a nivell municipal totes les lleis racistes i xenòfobes
que criminalitzen les persones pel sol fet d'haver nascut en un o altre lloc.

Proposem:





Promoure la insubmissió a la nova llei sanitària que exclou les persones
immigrants sense papers del dret universal a la salut.
Cobrir, legal i institucionalment, el personal mèdic que practiqui la insubmissió a
aquesta llei.
No col·laborar des de cap estament local en batudes policíaques de detenció i
persecució de persones sense papers.
Modificar les ordenances de civisme que penalitzen la vida al carrer com a espai
de cohesió per a la població.

2.3.2. Prevenció del racisme
Des de la CUP entenem que la situació actual de crisi econòmica pot ser propícia per
als discursos més durs de populisme racista. És per això que cal una política ferma
contra aquests discursos i cal desemmascarar-los, tant a les institucions com al carrer
(ja que aquesta és l’única manera d’eradicar-los).

Proposem:







Realitzar campanyes antirumors sobre les persones immigrants per tal d’evitar la
xenofòbia i el populisme racista.
Publicar les bases i els requisits dels serveis públics per deixar clar en quins casos
aquests serveis es poden gaudir per motius de pobresa i recalcar que el problema
no és la sobresaturació dels serveis sinó la manca de recursos.
Exigir la igualtat de tracte en els drets salarials i laborals de les treballadores de les
empreses que signin contractes amb l'Ajuntament.
Perseguir i penalitzar les actituds i els discursos xenòfobs i acompanyar legalment
les persones que n’hagin estat víctimes.
Negar la cessió de cap espai ni lloc de la via pública per a la celebració d’actes
amb marcats caràcters racistes, feixistes, xenòfobs, homòfobs o sexistes.

2.3.3. Cohesió social
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La cohesió social és bàsica per al bon funcionament de qualsevol societat i entenem
que s’ha de desenvolupar implicant, en una situació d'igualtat, totes les persones del
municipi, provinguin d'allà on provinguin. Volem potenciar el lleure i l'esport en comú,
com a base d'aquesta cohesió.

Proposem:




Fomentar l'associació a les entitats locals (i no només les que es dediquen al fet
migratori) entre persones migrades.
Fomentar l'esport i la cultura entre la infància i la joventut en general, però
especialment entre les persones nouvingudes com a motor de cohesió social.
Potenciar i millorar el servei de polítiques lingüístiques per a gent nouvinguda i les
parelles lingüístiques per promoure l'ús de la llengua catalana com a vehiculador
social

2.3.4. Mediació intercultural
Malgrat la cohesió social, pot haver-hi conflictes entre les persones per qüestions de
diferències culturals i/o per mútues desconeixences (que poden ser avortades si es fa
un treball de seguiment i atenció des de la prevenció i el respecte mutu).

Proposem:





Revisar i millorar el Pla d'Acollida de l'Ajuntament i elaborar nous plans de
mediació en situacions que poden ser conflictives per raons culturals.
Crear la figura de mediador intercultural amb les funcions d'acollida de persones
nouvingudes, d’educació de carrer amb la joventut, de treball conjunt amb els
centres d'ensenyament i prevenció i detecció de conflictes socials.
Dotar el CAP d'un traductor i/o mediador que pugui ajudar en la resolució dels
conflictes socials a causa de diferències culturals o religioses.

2.4.

Habitatge

L'accés a un habitatge digne ha estat un dels punts clau en els darrers anys a la nostra
societat. S'ha posat sobre la taula la necessitat urgent d’haver d’assegurar l’accés a un
habitatge digne per part de tota la població, com a dret humà fonamental que és. La
bombolla immobiliària i l'auge de la construcció d'habitatges ha portat a un enriquiment
descontrolat de tots els agents que hi han especulat. Per a la major part de la població,
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però, això ha significat hipotecar-se per a tota la vida. Des dels ajuntaments es poden
tirar endavant moltes propostes per a pal·liar o revertir aquest estat de coses.
A Corbera, i seguint les darreres dades del cens publicades (2011), hi ha un total de
6722 habitatges, dels quals 5067 estan destinats a habitatge principal, 1215 a
habitatge secundari i 440 habitatges que estan buits. Pel que fa als pisos de protecció
oficial, únicament hi ha una promoció, malgrat que la Llei d'Habitatge de Catalunya
aprovada al Parlament el 2007, obliga els ajuntaments situats dins de les àrees de
demanda residencial forta (Corbera hi és inclosa) a tenir un 15% del seu parc
d'habitatges destinat a polítiques socials.

2.4.1. Accés a l'habitatge
Una de les principals problemàtiques a la nostra vila és la manca d'accés a l'habitatge
per part del jovent i la gent amb dificultats econòmiques. La poca oferta de lloguer
(moltes vegades cara i en mal estat) dificulta aquest dret bàsic. El boom immobiliari va
fer proliferar els habitatges buits i de segona residència, va provocar l'encariment del
preu dels lloguers i va propiciar la propietat habitacional com a font de riquesa i
d'estatus.

Proposem:








Elaborar un Pla Municipal d'Habitatge per tal d'analitzar i fer un diagnòstic acurat
sobre la situació actual a Corbera.
Fer una avaluació econòmica i financera de la situació.
Crear un Consell per l'Habitatge amb tots els agents afectats, que porti a terme les
seves tasques en una Oficina Municipal de l'Habitatge. Aquesta oficina tindrà les
funcions de detectar, evitar i fer el seguiment de desnonaments per casos
econòmics i de detectar les problemàtiques en habitatge.
Assessorar jurídicament les persones que tinguin dificultats per a fer front a la
hipoteca.
Crear una borsa de lloguer municipal perquè l'Ajuntament faci d'intermediari entre
les persones que volen llogar un pis i les persones propietàries.
Introduir mesures fiscals correctives per obligar els propietaris a posar els
habitatges que tinguin desocupats en règim de lloguer (veure apartat economia).

2.4.2. Ajudes a l'habitatge
L'accés a l'habitatge s’ha convertit en un problema transversal dins de la societat. La
bombolla immobiliària ha generat una alça descontrolada dels preus de l'habitatge,
transformant-lo en una mercaderia. Com a conseqüència d’això, les problemàtiques
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derivades de les hipoteques són, també, una problemàtica de primer ordre per a
moltes persones.

Proposem:







Assessorar jurídicament a les persones que tinguin dificultats per fer front a la
hipoteca.
Desenvolupar una moció per a la penalització dels habitatges desocupats en mans
d'entitats bancàries i grans empreses.
Desenvolupar la Llei de Solidaritat Urbana, la qual estableix que els municipis com
Corbera han de tenir un 15% d’habitatge públic.
Posar els habitatges de titularitat municipal en lloguer social i aturar qualsevol
venda d'habitatges públics.
Buscar finançament mitjançant subvencions per tal que es puguin rehabilitar els
edificis malmesos dins del casc urbà.
Promocionar la inspecció de la situació dels habitatges per introduir mesures que
aturin la despesa energètica innecessària
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EIX 3. TERRITORI I URBANISME
Pau i tranquil·litat, Corbera de Llobregat, era el lema que durant els anys 80 es va
utilitzar per incentivar el creixement urbanístic dirigit a les classes mitjanes que
buscaven marxar dels grans centres urbans, especialment de la ciutat de Barcelona.
Això no era nou, ja que des dels anys 60 s'havia apostat per un model d'urbanisme de
desenvolupament incontrolat i extensiu, sense tenir en compte les greus mancances
ambientals i socials que això podia crear.

Durant els anys 60 i 70 Corbera va patir una important proliferació d’urbanitzacions. Es
va iniciar un procés de parcel·lació de finques rústiques sense cap planejament ni
control urbanístic, amb la intenció de fer-hi segones residències. Davant la davallada
de la pagesia i el primer “boom” immobiliari modern (conegut com a desarrollismo
franquista), moltes propietàries de les masies, es van vendre les terres per poder-hi
edificar. La majoria de nous propietaris eren gent de Barcelona amb poder adquisitiu,
que marxaven de la gran ciutat, o persones d’altres llocs més allunyats, que venien a
treballar a l’Àrea Metropolitana.

En aquesta època tot funcionava amb plans parcials o projectes d’urbanització. S’ha
de tenir en compte que cap d’aquests plans o projectes no va passar per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona (òrgan de decisió supramunicipal). Sense cap supervisió
externa que vetllés per l’interès comú, l’Ajuntament va anar donant llicències d’obres
amb l’únic objectiu d’engreixar les arques municipals.

El 1980 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona inicia un Pla General Intermunicipal per
a Corbera, Cervelló i Vallirana. En aquests moments a Corbera hi havia 26
urbanitzacions amb greus dèficits d’urbanització (pavimentació de carrers, servei
aigua, clavegueram...) i amb l’incompliment generalitzat dels compromisos de cessió
de terrenys per a zones verdes i municipals. Això creà dèficits socials greus en les
zones de construcció molt densificada.

El primer POUM es fa l’any 1987 i legalitza tota aquesta situació (que fins el moment
era clarament il·legal). Classifica com a sòl urbà la pràctica totalitat dels àmbits
consolidats en les diferents urbanitzacions i reconeix expectatives de creixement en
sòls urbanitzables. S’intenta posar solució a la manca de zones verdes i
d’equipaments a les urbanitzacions mitjançant noves cessions de sòl.

L’any 1997 es fa un altre POUM (revisat el 1999 i actualment vigent), que intenta donar
sortida a les problemàtiques de l’excés d’oferta de sòl (53% del sòl municipal).
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S’intentava alentir el creixement del municipi, malgrat que se seguia apostant per un
urbanisme dispers i extensiu.

Actualment, la nostra situació urbanística és prou coneguda per tothom que viu a
Corbera. Més enllà de la destrucció del territori que ha suposat aquest urbanisme
extensiu i que hem patit en els darrers decennis, això ha suposat, també, greus
mancances en serveis públics (com el transport, el clavegueram, el servei d'aigua o
d'escombraries) i la conversió d’àmplies zones del municipi en conjunts d’edificacions
que responen al model de ciutat dormitori.
És voluntat de la CUP canviar tot això, fer un poble més amable amb les persones que
hi viuen, respectant i convivint intensament amb el territori i trencant amb aquest
urbanisme dispers.

3.1.

Territori

Des de la CUP entenem el territori com un dels valors més importants de Corbera. En
els darrers anys és l’àmbit en què s'han produït més transformacions, atacs i
amenaces. La nostra posició segueix sent la d’aturar aquesta transformació i lluitar per
aconseguir una relació amable amb el territori, que en faciliti un desenvolupament
harmoniós i respectuós. Entenem que la ciutadania ha de tornar a agafar el control
dels espais socials i culturals. És així que, des de la CUP, apostem per revitalitzar els
espais comuns, donar un valor afegit al paisatge del voltant de Corbera i per defensar
l'agricultura com a font de riquesa personal i col·lectiva per a les generacions futures.

3.1.1. Ordenació del territori
Entenem que, per a una correcta gestió del nostre territori, és imprescindible conèixerlo i estimar-lo. Corbera peca de ser un poble dormitori i això té com a conseqüència
que molta gent que hi viu no coneix ni gaudeix el seu entorn natural.

Proposem:







Crear i treballar en un Catàleg del Patrimoni Natural que valoritzi l'entorn natural de
Corbera.
Definir i legislar els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant plans especials
que facilitin l'establiment d'estratègies de conservació.
Mantenir, recuperar, i senyalitzar els camins històrics del poble.
Senyalitzar les zones d'especial interès patrimonial (fonts, masies, llocs històrics).
Crear camins i zones d'esbarjo al costat de les rieres (veure apartat aigua).
Afavorir un sistema d'espais naturals no urbanitzats distribuïts per tot el territori
municipal, valorant les seves funcions ecològiques, productives i de lleure.
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3.1.2. Defensa de l'agricultura i la gestió forestal
Des de la CUP apostem, també, pel foment de l'agricultura com a motor de canvi per a
una millor gestió del territori i com a realitat professional per tal d'aconseguir el màxim
grau de sobirania alimentària dins de la Vall de Rafamans. Així, també entenem
prioritària la gestió forestal del municipi per donar un valor afegit al nostre entorn.

Proposem:









Crear bancs de terres en diferents zones del poble per expandir i potenciar
l'activitat agrícola, tant de manera professional com de lleure (aprofitant, també, els
terrenys municipals que es disposen en aquest moment).
Aplicar mesures coercitives per obligar que els terrenys agrícoles en desús es
posin en funcionament o es cedeixin.
Incentivar i facilitar la dedicació agrícola dins del territori.
Arribar a acords amb les botigues per crear espais específics i diferenciats amb
productes de Corbera.
Promocionar la venda directa dels productes de Corbera per part de la pagesia.
Treballar per fer un banc de llavors endèmiques de la zona i per la seva
recuperació mitjançant el cultiu protegit.
Promoure la gestió forestal al municipi i evitar així l'abandonament gairebé
generalitzat dels boscos. Amb aquesta gestió, aconseguir un entorn menys
vulnerable als incendis forestals al mateix temps que es crea ocupació i amb la
fusta obtinguda es genera energia renovable (veure document sobre energia.)

3.2.

Urbanisme

La situació territorial a Corbera és un dels aspectes més problemàtics amb què ens
trobem. El boom urbanístic dels darrers 30 anys ha canviat completament la fisonomia
del poble i l’ha convertit (amb les seves 30 urbanitzacions) en una de les viles
catalanes amb més dispersió urbanística. Això ha generat molts problemes, com els
serveis extensius, les dificultats en mobilitat, la mala praxi de gestió de les
urbanitzacions, la difícil cohesió social, etcètera.

Els diferents governs que han passat per l’Ajuntament han fet seguidisme d’aquest
creixement desmesurat i, juntament amb certs cacics del poble, s’ha fet de
l’especulació el seu modus vivendi. Durant l’època de vaques grasses, les llicències
d’obres eren una de la principal font d’ingressos de l’Ajuntament. Això implicava que es
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dissenyessin plans urbanístics expansius, abocats a continuar indefinidament amb
l’activitat constructora.

3.2.1. Aturar el creixement
Actualment el POUM és del 1997 (que va ser revisat el 1999). En aquest pla encara hi
ha moltes urbanitzacions que es poden desenvolupar àmpliament. Segons el POUM,
el sostre d’habitants de Corbera està entre els 25.000 i els 30.000 habitants.

Proposem:








Redactar i elaborar un nou POUM mitjançant un procés participatiu i d’anàlisi de la
realitat. La visió serà proteccionista i reduccionista del sostre d’habitants de
Corbera.
Aplicar una moratòria urbanística mentre es redacta el POUM per evitar les
ingerències de constructores i/o immobiliàries durant aquest procés.
Consultar a la població per si està disposada a pagar en cas de protegir llocs on
s’hagin de pagar indemnitzacions.
Aturar el desenvolupament de les urbanitzacions, especialment aquelles que
estiguin en una situació menys desenvolupada.
Fer una auditoria de la construcció a Corbera per veure fins a quin punt algunes
urbanitzacions i el seu desenvolupament s’ha fet de manera il·legal.
Pressionar a les instàncies superiors per tal que les lleis prioritzin el medi ambient,
per damunt de la propietat o del dret d’edificació.

3.2.2. Defensa de l'ocupació
Des de la CUP pensem que és important que el lloc de treball estigui a prop del lloc de
residència. Malauradament, a Corbera hi ha poca gent que treballi en el poble i això
afavoreix el model de ciutat dormitori, amb un gran nombre, a més, de desplaçaments
(i de les hores extres de feina a dins el cotxe que això suposa). S’ha d’aconseguir
crear llocs de treball en el propi municipi, sense dependència del sector de la
construcció i sense necessitat d’haver de crear nous polígons industrials.
Proposem:




Potenciar el canvi d’usos i pressionar perquè es rehabilitin edificis ja existents i
s’adeqüin per a petits tallers i obradors.
Reservar petites zones dedicades a la cultura del coneixement (com indústria del
TIC o oficines).
Fer un inventari d’edificis públics que puguin ser destinats a usos comercials i/o
productius per facilitar la seva ocupació.
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Treballar perquè les parcel·les que quedin buides i en desús es destinin a serveis
necessaris per a les urbanitzacions.

3.2.3. Cohesionar el nucli urbà
Un urbanisme compromès ha d’anar acompanyat d’una sèrie de mesures per fer dels
nuclis urbans llocs de cohesió de la població i per poder gaudir i fer vida al carrer.

Proposem:






Incrementar les zones lliures de circulació rodada i aplicar mesures de prioritat per
als vianants en la zona comercial.
Revitalitzar Corbera Alta, potenciant el lleure, la col·lectivitat, el comerç i la identitat
històrica.
Potenciar el casc antic, ajudant a la rehabilitació de façanes i dels edificis de
patrimoni històric.
Apostar per un urbanisme més proper, agradable, cohesionador i comunitari.
Arreglar els passos de vianants i voreres, garantint la connexió entre les diferents
zones del poble per anar-hi a peu o en bicicleta, especialment des de Corbera Alta
a Corbera Baixa.

3.3.

Urbanitzacions

Les urbanitzacions de Corbera responen a un tipus d’urbanisme extensiu i difús en el
territori, amb una funció gairebé exclusivament residencial, i amb predomini de l’espai
privat sobre el públic. Són zones allunyades dels nuclis urbans, el sòl està distribuït en
parcel·les venudes sobretot a particulars, i amb una tipologia dominant d’habitatges
unifamiliars aïllats.
Ja fa anys que les urbanitzacions, a Corbera, s’han transformat. Si en els seus orígens
(en els anys 60, 70i 80) eren, majoritàriament, cases d’estiueig i de cap de setmana,
actualment s’han convertit en primeres residències. Aquest fet, juntament amb
l’augment constructiu de la dècada dels 90 i primers 5 anys dels 2000, ha suposat un
augment important de la població resident al municipi. Com que Corbera no té oferta
laboral important, aquest augment poblacional també ha provocat que els
desplaçaments diaris per motius de feina cap a Barcelona o les diferents zones
industrials de l’àrea metropolitana siguin majoritaris entre el veïnat. Els desplaçaments
es realitzen amb vehicle privat i sovint amb una persona sola o amb poca ocupació del
vehicle.
Aquest augment constructiu dels darrers anys s’ha produït, en general, per la
consolidació de les urbanitzacions existents edificant-ne les parcel·les interiors encara
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no construïdes. Al mateix temps, en algunes d’aquestes urbanitzacions s’han executat
projectes que les han dotat de clavegueram, carrers delimitats i asfaltats, enllumenat
públic, etcètera.

3.3.1. Serveis a les urbanitzacions
El creixement en baixa densitat que suposen les urbanitzacions porta associades
diverses conseqüències que, a Corbera, es veuen accentuades a causa del fet que
aproximadament el 60% de la població del municipi viu en urbanitzacions:
 Falta de lligam amb el territori i falta d’estructura interna. Les urbanitzacions
són sistemes aïllats morfològicament i funcionalment, amb una accessibilitat
basada principalment en el vehicle privat, i amb una relació molt feble amb el
centre urbà, cosa que ajuda al desarrelament social i a la pèrdua de sentit de
pertinença al poble.
 Manca d’infraestructures de serveis. Tot i que en els últims 10 anys s’observen
millores, encara hi ha moltes urbanitzacions a Corbera amb importants
mancances com ara clavegueram, enllumenat públic o carrers.
 Impacte negatiu sobre el medi i els recursos naturals i destrucció de paisatges
singulars. Pràcticament tots els àmbits d’una urbanització contenen elements
que poden tenir interès de ser preservats.
 Major risc de danys en cas d’incendi forestal i major dificultat dels mitjans
d’extinció per defensar-les a causa de la seva extensió i a que limiten amb
zones boscoses (n’hi ha algunes amb moltes parcel·les interiors no edificades i
que es troben, pràcticament, a dins del propi bosc).
Proposem:









Evitar el creixement en extensió i en densitat de les urbanitzacions ja existents per
tal de no augmentar-ne el nombre d’habitants. Amb la modificació del POUM,
declarar no urbanitzables totes aquelles zones que això no requereixi
indemnització i sotmetre a votació del poble els casos que suposi un cost revertirne la catalogació.
Superar els dèficits urbanístics de les urbanitzacions existents i treballar per la
seva plena regularització.
Fer una diagnosi acurada de l’estat de cada urbanització. Elaborar i estudiar els
projectes d’urbanització conjuntament amb el veïnat.
Recepcionar totes aquelles urbanitzacions que encara no ho estiguin.
Mantenir els serveis bàsics a tot el municipi sense excepcions (enllumenat,
recollida d’escombraries, autobús urbà...).
Treballar per mancomunar els serveis amb els pobles limítrofs, especialment en
aquelles zones amb nuclis d’urbanitzacions propers.
Millorar el servei de transport urbà per facilitar la mobilitat de les persones que
viuen en urbanitzacions, com a nexe de cohesió i de vida diària amb el nucli urbà.
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Afavorir la interconnexió entre les urbanitzacions i crear camins segurs per poder
anar fins al poble a peu o en bicicleta.
Implementar un sistema real i potent de xarxes Wi-Fi i ADSL (veure apartat TIC)

3.3.2. Cohesionar les urbanitzacions i la relació amb el nucli urbà.
Des de la CUP proposem, com a una de les fites més importants, trencar amb les
diferències socials que hi ha hagut entre els habitants de les urbanitzacions i del nucli
urbà. Intentarem aconseguir que les persones d'urbanitzacions no se sentin
menystingudes per l'Ajuntament ni perjudicades per la prestació de serveis deficitaris.
Proposem:








Millorar la vinculació dels veïns de les urbanitzacions amb el nucli urbà creant teixit
social al municipi.
Apostar per la descentralització en la gestió de les urbanitzacions afavorint la
creació d'assemblees d'urbanitzacions (adaptant-hi fons econòmics) en què puguin
decidir sobre temes que els afecten directament.
Crear la figura de regidoria de zona que s’encarregarà de ser el nexe directe entre
les habitants de les urbanitzacions i l’Ajuntament.
Potenciar els espais públics dins de les urbanitzacions per socialitzar aquestes
zones i fer-les més viscudes.
Estudiar la possibilitat de descentralitzar alguns serveis del poble (com la
deixalleria mòbil) per apropar-los a tota la població de manera equilibrada.
Obrir els jardins de les escoles, instituts i d’altres zones municipals, per tal que es
puguin utilitzar com a serveis de lleure.

3.4.

Model Energètic

El consum d’energia està augmentant de manera exponencial des de l’inici de la
industrialització (en el segle XIX). Aquest fet suposa un fort augment, també, de
l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera i constitueix, per tant, un model
energètic insostenible i que cal revertir.

A nivell municipal aquest canvi de model ha de tenir tres grans eixos de treball.
Primerament, cal reduir dràsticament el consum d’energia. En segon lloc, s’ha procurar
que l'energia consumida provingui (en un percentatge el més elevat possible) de fonts
renovables i no contaminants. I, per últim, s’ha de promoure que la producció d’energia
sigui el més propera possible al punt de consum per evitar les pèrdues, contaminació i
deteriorament del territori que suposa el transport d'energia, principalment l'elèctrica.
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Actualment a Corbera, des de les institucions, no s'aposta per aquest canvi de model.
Hi ha equipaments com la Biblioteca, per exemple, que disposen d’instal·lacions
específiques i estan, en canvi, sense connectar. No se segueixen, a més, campanyes
de reducció energètica, imprescindibles perquè es produeixin canvi de model.

3.4.1. Reducció del consum d’energia
La despesa energètica municipal és un dels punts en què més cal incidir, tant a nivell
de l'Ajuntament com a nivell d'usuàries, ja que la despesa és molt alta. A nivell català,
la mitjana de despesa dels Ajuntaments és de 26,2 euros habitant/any. A Corbera,
segons es desprèn dels pressupostos del 2015, la despesa energètica municipal va
ser de 439.000 euros, cosa que representa 30,2 euros habitant/any (4 euros per sobre
la mitjana catalana). S'ha de tenir en compte que la despesa d’enllumenat de la via
pública és de 170.000 euros l'any.

Proposem:





Fer una auditoria de la despesa energètica amb l’objectiu de detectar mancances,
disfuncions o obsolescències en els sistemes i corregir o millorar les mancances
detectades.
Oferir informació i suport tècnic a la ciutadania que vulgui fer millores encarades a
l’estalvi energètic en els seus habitatges.
Fer campanyes municipals de sensibilització i/o conscienciació ciutadana per tal de
promoure les bones pràctiques energètiques

3.4.2. Foment de les energies renovables
S’ha d’efectuar una diagnosi de les necessitats mitjançant l’elaboració d’un mapa de
les energies renovables que estableixi les que són convenients per a cada zona del
poble.
Les energies que podrien ser les més adequades per Corbera són:
 Biomassa. la instal·lació de calderes de producció calorífica suposa un doble
benefici per al municipi: Per una banda, es disminueix l’ús d’energia no
renovable i, a més, si la fusta per cremar s’extreu dels boscos del municipi o de
la comarca es disminueix la càrrega de combustible dels nostres boscos fent
baixar el risc d’inici i de propagació d’incendi forestal.
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 Solar tèrmica i/o fotovoltaica. Promoure’n la instal·lació, en especial als edificis
públics per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària o com a suport de sistemes de
calefacció i/o d’electricitat.
 Microeòlica. Promoure el debat sobre la conveniència d’instal·lar-la i, arribat el
cas, estudiar les possibilitats d’aprofitament microeòlic al municipi.
 Metanització de residus orgànics. Estudiar la possibilitat d’obtenir aprofitaments
energètics a partir de residus orgànics.
 Geotèrmica. Promoure’n i estudiar-ne la viabilitat, en especial en edificis
públics; així com de les possibilitats de cooperació en l’ús d’aquestes
instal·lacions també per a edificis privats.
Proposem:






Estudiar la viabilitat, per a cada instal·lació municipal, de la instal·lació de fonts
d’energia renovables que facin disminuir o suprimir el consum d’energia elèctrica o
de gas.
Oferir informació i suport tècnic als ciutadans que vulguin instal·lar energies
renovables als seus habitatges.
Bonificar l’IBI dels habitatges que tinguin instal·lats sistemes d’aprofitament o
producció d’energia renovables
Bonificar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica dels que siguin elèctrics o
híbrids.

3.4.3. Localització de la producció d’energia
Un dels principals conflictes amb les energies renovables (especialment l'eòlica) són
els grans centres de producció, instal·lats molt lluny dels centres de consum. Des de la
CUP entenem que els centres de producció han d'estar al costat dels centres de
consum. El que es persegueix és, doncs, l’autosuficiència energètica (o la disminució
de la dependència respecte l’energia de la xarxa) dels edificis.

Proposem:




Estudiar la possibilitat de crear centres municipals de producció d’energia. En lloc
que cada edifici o habitatge tingui la seva petita font d’energia renovable (caldera
de biomassa, plaques solars tèrmiques...), construir-ne una de més gran que pugui
donar servei a diversos edificis a la vegada.
Contractar l'energia elèctrica municipal a una cooperativa d’energia verda. Els
motius són, principalment, dos: per una banda, deixar d’estar vinculats a les grans
distribuïdores energètiques responsables i beneficiàries del model energètic actual
i, per l’altra, tenir la garantia que l’energia consumida per l’Ajuntament de Corbera
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prové d’energies renovables que aquesta cooperativa ha finançat i promogut amb
els diners de la llum que ha comercialitzat.

3.5.

Residus

Des de la CUP entenem que una de les problemàtiques ambientals més greus és la
gran quantitat de residus que generem les persones actualment. Una de les polítiques
ambientals clau és la conscienciació de la població sobre la reducció d’aquests
residus. No es pot descarregar tot el pes del problema sobre la ciutadania i és per això
que creiem que les administracions han de prendre partit per revertir aquesta situació i
pressionar a les grans multinacionals per tal de generar canvis en els hàbits de les
persones.

A Corbera, el model que s’utilitza és l’anomenat Residu Mínim, model que vol assolir
un nivell de recuperació màxima de materials (per reduir-ne el de rebuig): es recull la
brossa orgànica (planta de compostatge de Torrelles i Montcada), el paper i el cartró
(empreses recuperadores), el vidre (empreses recuperadores), la brossa inorgànica
(planta de triatge de Molins), l’esporga (planta de compostatge) i d’altres fraccions
(Deixalleria).

Segons dades de l’Ajuntament, hi ha 202 famílies que fan compostatge casolà (9,70
tones d’autocompostatge el 2014).

El 2012, a Corbera, es generaven 1,21 kg de residus per habitant/dia, per sota de la
mitjana de Catalunya (1,35). A Corbera el 43,44% del total era recollida selectiva
(orgànica, paper i vidre) i la resta rebuig, i la recuperació és del 36,28%, que és de les
més altes del Baix Llobregat.

Pel que fa a la Deixalleria, la gestió està en mans d'una empresa privada que marca
els seus cànons depenent de la situació que hi ha a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i en el conglomerat que té la pròpia empresa, cosa que redueix l'eficiència en la
recollida selectiva dels residus especials o perillosos.

Des de la CUP considerem que la implantació del sistema porta a porta és el més
adequat actualment en la reducció de residus i, a més, no suposaria un sobrecost
excessiu per la ciutadania.
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El sistema Porta a Porta (PaP) és un model de recollida selectiva que consisteix en
lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida
davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte
d’aquest tipus de recollida. Aquest model ja està implantat a més de 100 municipis
catalans i els resultats de reducció de residus i de satisfacció és molt alt.

Proposem:









Analitzar i estudiar la implantació del sistema Porta a Porta a Corbera (mitjançant
un procés participatiu en les diferents zones de Corbera) per tal de veure la millor
manera d'implantar-lo.
Estudiar la implantació de taxes que gravin la generació de residus
Impulsar l'autocompostatge a nivell particular i a nivell comunitari per diferents
urbanitzacions.
Implantar un sistema de retorn d'envasos a les botigues.
Municipalitzar la deixalleria i bonificar (d’una manera més clara que en el sistema
actual) les taxes municipals de la gent que l'utilitzi.
Estudiar la possibilitat de trencar el contracte amb FCC per la recollida
d'escombraries i crear cooperatives municipals per desenvolupar el servei.
Promocionar les campanyes per a la reducció de residus a tots els nivells com, per
exemple, campanyes per comprar amb bosses reutilitzables o promocionar la
venda a granel a les botigues.

3.6.

Aigua

L'aigua i la seva qualitat són un factor imprescindible per a la preservació del medi
ambient i de la biodiversitat a tot el planeta. És un dret fonamental, assumit pel
Parlament de Catalunya, el disposar d'un medi ambient segur, saludable i en bones
condicions ; també ho és l'accés a l'aigua potable i al sanejament (reconegut per
l'ONU). L'aigua no pot ser considerada, doncs, com un bé comercial i/o mercaderia
sinó com un patrimoni comú que cal defensar i protegir.

El servei d'aigua és una competència exclusiva de l'Ajuntament, el qual ha de garantir
la prestació i la realització del servei d’abastament i sanejament d’aigua en el municipi,
amb la gestió de la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris.
Tanmateix, Corbera té un greu dèficit en la captació d'aigua, ja que disposa de molt
pocs recursos propis i ha de comprar quasi la totalitat de l'aigua a l'empresa
recentment privatitzada Aigües Ter-Llobregat. Això ha suposat que des del 2012, la
tarifa de l'aigua augmentés més del 40% i ha convertit Corbera en un dels pobles amb
l'aigua més cara de tot el Principat.
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3.6.1. Captació
L'abastament d'aigua es fa, principalment (més del 90%), comprant aigua a Aigües
Ter-Llobregat (ATL). Per tal de disminuir aquesta dependència, s'hauria de buscar
d’altres fonts de proveïment, reduir el consum i millorar l'eficàcia del sistema de
transport.

Corbera és membre de la gestió de dos aqüífers dels quals es podria extreure aigua: el
de la Cubeta de Sant Andreu i el del Massís de l’Ordal (encara que ambdós tenen
problemes de contaminació).

Proposem:



Estudiar la possible captació d'aigua des de fonts de proveïment propis (Cubeta de
Sant Andreu i Massís de l’Ordal)..
Denunciar la contaminació d'aquests aqüífers i els seus responsables

3.6.2. Gestió del servei
Actualment, el servei d'aigua “en baixa” (aquell que va des dels dipòsits municipals fins
a les cases) està externalitzat a Sorea (propietat d'Agbar, propietat al seu torn del
gegant francès Suez, una de les empreses més grans del món en el subministrament
d'aigua, implicada en diversos casos obscurs de subministrament).

Els principals problemes en la gestió privada del servei d'aigua són la manca de
seguiment del contracte per part de l'Ajuntament i la manca d’un adequat manteniment
de les infraestructures d’aquest servei, per part de l’empresa. El rendiment de la xarxa
a Corbera, el 2012, fou, en aquest sentit, només del 68,42%.

Proposem:





Vetllar pel compliment escrupolós de la concessió. Aconseguir el màxim rendiment
de la xarxa mitjançant el manteniment necessari.
Exigir a l'empresa concessionària la màxima transparència en les dades i la seva
publicació actualitzada i entenedora per tal d'evitar consums extraordinaris.
Garantir el dret a l'abastament d'aigua a tota la població de Corbera. No es tallarà
el subministrament en casos d'emergència social.
Redactar un pla per a recuperar les fonts urbanes existents i instal·lar-ne de noves.
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3.6.3. Municipalització
En els darrers anys, hi ha hagut un canvi de perspectiva pel que fa al model de gestió
de l'aigua: diverses ciutats d'arreu del món han municipalitzat aquest servei després
d'anys de gestió privada. Ciutats com Paris, Berlin o Bangkok, així com l'estat nordamericà de Califòrnia han seguit aquest exemple en els darrers anys. Tanmateix, al
Principat, únicament en el 20% dels municipis, l'aigua està en mans públiques.

La gestió pública del servei d'aigües representa diversos avantatges:
 No hi ha conflicte d'interessos, de manera que augmenta l'eficiència del servei.
 És coherent amb la promoció de l'estalvi.
 Disminueix la despesa: la dels beneficis industrials i la de l’impost de societats
que suposa la gestió privada.
 Permet un finançament més transparent.
 Permet un control democràtic directe: condicions laborals, inversions,
coneixement de l'estat real de les instal·lacions, tarifes socials...

El principal inconvenient que suposa la municipalització del servei de subministrament
d’aigua és el pagament a l'empresa actual de les inversions no amortitzades.

Proposem:






Treballar per gestionar l'aigua mitjançant una empresa pública, transparent i sota
control obrer. Les tarifes han de tenir en compte les realitats socials alhora que han
de ser suficients com per a generar beneficis. Aquests beneficis han de ser
reinvertits en el manteniment i millora de les instal·lacions.
Redactar un procés de municipalització que garanteixi l’estabilitat de la plantilla i
que sigui el menys costosa possible per a les arques públiques. Es pagarà tan sols
per les inversions no amortitzades que hagin estat realment efectuades i
documentades correctament.
Promoure una aliança de municipis per l'aigua pública: per la recuperació de l'ATL,
en contra de l'empresa mixta d'Aigües de Barcelona i l'AMB, i per la millora de la
qualitat de l'aigua.

3.6.4. Consum
El 2012 el consum per habitant i dia a Corbera era de 142,05 litres. Corbera és el
tercer poble de l’Area Metropolitana amb més consum després de Cervelló i Sant
Cugat. (Potser per l’alt índex de piscines que hi ha, un 15% del total del Baix
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Llobregat). S’ha de tenir en compte, però, que a causa de la crisi o a les mesures
d’estalvi d’aigua, aquest consum ha baixat considerablement (el 2003 era d’uns 227
litres dia/habitant).

Proposem:





Reduir el consum de les instal·lacions municipals.
Promocionar l'estalvi d'aigua entre la ciutadania, les empreses i les entitats.
Reelaborar el sistema tarifari per trams (que tingui en compte el criteri del nombre
de persones per habitatge) per tal de promocionar l'estalvi.
Augmentar la taxa municipal per la construcció de noves piscines particulars.

3.6.5. Patrimoni natural hídric
L'aigua és un bé escàs i com a tal s'ha de preservar. A més, és un dels pilars
fonamentals per a la vida humana i natural i per a la conservació biològica del territori.
Actualment, les aigües de Corbera (tant de les rieres com de les capes freàtiques)
tenen un nivell de qualitat baix. Moltes vegades el problema prové de zones que
superen els límits del territori municipal. Tot i així, considerem que és igualment una
competència de l’Ajuntament intervenir-hi perquè es tracta de la preservació del cicle
integral de l’aigua.
Proposem:





Controlar la qualitat de les fonts no urbanes i de les rieres.
Protegir les rieres de Corbera com a ecosistemes valuosos i fràgils.
Crear un parc fluvial que inclogui un camí que passi per la vora de la riera
Rafamans.
Garantir l'abastament d'aigua de qualitat als horts col·lectius, dins d'un pla general
de protecció dels horts com a patrimoni natural, social, agrícola i alimentari.

3.7.

Mobilitat

La mobilitat de Corbera es basa de forma aclaparadora en l'ús del cotxe. Aquesta és
una situació agressiva per al medi ambient, amb poca eficiència econòmica i molt cara
per a les butxaques dels corberencs. La qualitat de vida ha de passar per una reducció
de l'ús del cotxe i per una mobilitat a l’abast de tothom. Volem convertir Corbera en un
municipi on caminar i/o anar en bicicleta sigui una cosa fàcil, normal i agradable.
També volem promoure un canvi d'hàbits que suposi un augment del percentatge de
població que utilitza el transport públic i/o que comparteix el seu vehicle.
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Malgrat aquesta voluntat hem de ser conscients de les limitacions que té Corbera, ja
que és un poble dormitori en què molta gent es desplaça a treballar fora dels seus
límits municipals, i en què l’orografia dificulta el transport a peu o amb bicicleta. La
dispersió territorial també afavoreix la cultura del cotxe. Tampoc ajuda, finalment, la
situació geogràfica de Corbera, que obliga a ser final de trajecte (i no pot beneficiar-se
d’altres línies de transport públic).

3.7.1. Transport públic
El transport públic de viatgers és una competència municipal i la gestió pot ser pública
o privada. A Corbera, la concessió d’aquest servei s’ha establert amb l’empresa
Autocorb que explota les línies urbanes i interurbanes. A partir del 2008, l’Ajuntament i
Autocorb van signar el conveni d’adhesió a l’Àrea de Transport Metropolitana (ATM)
amb el qual es podia utilitzar el servei integrat de tarifa.

El transport urbà diürn ha millorat en els últims anys i, recentment, amb el “servei
exprés Corbera-Barcelona”. En total es disposa de tres línies urbanes: e8 (Barcelona),
560 (Molins) i 566 (Hospital Broggi). Les principals mancances les trobem en el
transport urbà (que també arriba a l'estació de FGC de Sant Andreu), amb quatre
línies, i en el transport nocturn, inexistent.

Proposem:








Crear noves línies de bus llançadora a partir d'un estudi dels desplaçaments a
Corbera.
Fer possible el transport públic nocturn els caps de setmana: crear una línia que
enllaci Corbera amb Barcelona o amb Molins, o bé allargar l'horari diürn afegint
expedicions després de l'última i abans de la primera.
Fer un front comú de municipis a favor del carril BUS-VAO a la B-23 de Molins a
Barcelona seguint la proposta flexible, eficient i austera de la Plataforma pel
Transport Públic (PTP).
Complementar les línies urbanes obrint el transport escolar al públic general.
Complementar les línies urbanes amb transport segons la demanda.

3.7.2. Transport privat
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En paral·lel amb la promoció del transport públic, una mesura per reduir el transport
privat és augmentar-ne el nombre d'ocupants. Actualment existeixen moltes iniciatives
de pagament i col·laboratives per a facilitar l'ús compartit.

Proposem:


Promocionar i facilitar l'ús compartit i col·laboratiu, sense ànim de lucre, del vehicle
privat.

3.7.3. Zona blava
La zona blava actualment està gestionada per l’empresa Eyssa. Hi ha 246 places de
zona blava i s’ha creat una targeta resident. L’Ajuntament rep un cànon fix de 9.629
euros anuals més el 90% de l’excedent d’aquest servei, cosa que suposa, segons els
pressupostos del 2014, 19.700 euros en total. La mateixa empresa també gestiona
l’aparcament del c/La Pau.

Per altra banda, el sistema de “zona blava” a Corbera no funciona del tot bé. En molts
llocs està gairebé sempre buit, ja que el pagament dissuadeix d’aparcar-hi. A més,
l'aparcament cobert del Carrer La Pau té un nivell d'ús molt baix. Tot això no
repercuteix positivament en el que hauria de ser l'objectiu principal de la zona blava:
promoure el comerç local.
Proposem:



Municipalitzar el sistema de “zona blava” i canviar-lo per un de disc horari. No
s'hauria de pagar per estacionar sinó per excedir del temps màxim.
Crear un programa per a promoure la compra al comerç local amb bus urbà
incloent el transport de la compra.

3.7.4. Desplaçaments a peu
Totes les mesures anteriors porten a la pacificació del trànsit i permeten que els
carrers siguin més de les persones i no tant dels vehicles. Ara bé, per acabar
d'aconseguir-ho cal protegir especialment algunes zones.

Proposem:


Augmentar les zones de vianants i els carrers amb la consideració de zones
residencials (zones 20), especialment a les urbanitzacions.
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Crear camins segurs per als desplaçaments a peu dins del municipi, especialment
per connectar els equipaments amb les zones poblades, el nucli urbà amb les
urbanitzacions, i les urbanitzacions properes entre elles.

Candidatura d’Unitat Popular

corbera@cup.cat
35

Programa CUP Corbera de Llobregat 2015

EIX 4. RADICALITZACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
La CUP treballa per assolir una societat lliure, igualitària, horitzontal i exempta de
privilegis, on la participació política sigui la democràcia directa assembleària. De fet, el
propi funcionament de l'organització és assembleari, no pas “participatiu”. És cap aquí
on volem anar, però sabem que la distància amb la realitat actual és gran i el procés
d'empoderament serà molt important. Partim d'una falsa democràcia: una partitocràcia
representativa, opaca, corrupta, personalista i buida d'un poder real, ja que aquest
recau en l'oligarquia econòmica. En aquest procés d'empoderament proposem com a
eines la democràcia participativa, la plena transparència institucional, la
desprofessionalització de la tasca política i les organitzacions polítiques
assembleàries.

Així doncs, tot i ser un objectiu ambiciós per si mateix, considerem la democràcia
participativa com un pas previ per assolir una democràcia plena. Ara bé, sabem que la
mateixa democràcia participativa és un model molt diferent a l'actual. Les demandes
de la població per una nova política no ens han de fer oblidar que s'ha d'anar pas a
pas: les experiències participatives no reeixides poden provocar frustració, desengany
i desconfiança.

Cal promoure la democràcia participativa amb cura, amb polítiques contextualitzades i
adaptades al moment. És important posar en valor i protegir totes les experiències
participatives ja realitzades. Qui intervé en un procés participatiu és per interès i
voluntat i no tant com a part d’un càstig i/o problema. Per augmentar la probabilitat
d'èxit, l'àmbit participatiu ha de ser proper geogràfic i/o sectorialment. El govern local
és un escenari privilegiat per aquesta experiència per proximitat, accessibilitat,
connexió i possibilitat d’incloure pluralitat i heterogènia dels actors socials.

Ara bé, aquestes precaucions que cal tenir per a la implantació de la democràcia
participativa no han d'existir a l'hora d'avançar decididament cap a la transparència i la
desprofessionalització de la política. És important l'autoorganització de la societat en
entitats, associacions i organitzacions diverses. El teixit associatiu, més enllà de
complir amb la tasca de cada entitat, genera espais comunitaris i enforteix la cohesió
social. Són espais de participació ciutadana ja existents, amb els que s'ha de comptar
per expandir-la. També contribueixen a l'enfortiment de la democràcia participativa les
xarxes econòmiques comunitàries (cooperativisme, economia col·laborativa...).
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4.1.

Democràcia Participativa

A Corbera hi ha molta feina a fer en aquest camp, ja que malgrat hi ha alguns
elements positius a destacar, com són els Consells Sectorials, són clarament
insuficients pel que fa a la presa de decisions i el finançament que se'ls dota, així com
una clara politització dels mateixos. Un altre dels aspectes negatius és la manca
absoluta de consultes populars a la ciutadania en cap dels temes cabdals i polèmics
del consistori, ni que sigui de manera deliberativa. En aquest sentit volem valorar
positivament el procés participatiu del Pla Estratègic de Corbera (PEC) fet el 2007, on
hi va haver una àmplia participació popular i uns resultats de diagnosi molt
interessants. Malgrat això, la intencionalitat política va fer, que tot aquest procés es
tergiversés i no servís per a res. Finalment, la transparència brilla per la seva absència
i malgrat que s'han fet alguns petits passos, encara queda molt per poder empoderar
la població amb una informació útil, objectiva i de qualitat.

Les polítiques per afavorir la transparència i la participació seran transversals. Per tant,
totes les actuacions de l'Ajuntament estaran acompanyades per un pla de comunicació
transparent i eines de participació adients, com ara processos participatius o consultes
populars quan s'escaigui.

4.1.1. Reglament Orgànic Municipal
Una de les eines fonamentals per a ordenar el funcionament de l'Ajuntament és el
Reglament Orgànic Municipal (ROM). L'actual ROM és del 1996, està basat en la
legislació dels anys 80 i en molts aspectes no s'aplica perquè la legislació vigent la
sobrepassa (Llei municipal i de règim local de Catalunya de 2003). En el seu text no hi
apareixen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la participació o la
transparència són conceptes testimonials. L'actual ROM de Corbera atorga uns papers
institucionals personalistes, especialment a l'alcalde, amb excessives atribucions
protocol·làries i competències.

Proposem:




Elaborar un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que afavoreixi la implicació i
l'empoderament de la ciutadania amb una normativa que permeti la democràcia
participativa i estableixi una administració transparent (comunicació, TIC), creant
consells sectorials, consultes i iniciatives populars.
Permetre i promoure la participació popular al ple municipal. Tota persona o entitat
podrà participar de manera reglada: presentar mocions amb sol·licitud prèvia i
realitzar precs i preguntes amb sol·licitud prèvia i sense. Totes aquestes
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intervencions constaran a l'acta. Els precs i preguntes realitzats amb sol·licitud
prèvia tindran resposta en el ple corresponent; els que s'hagin fet sense sol·licitud
prèvia la tindran en el següent ple.
Permetre i promoure la intervenció al ple d'experts en matèries tractades en
l’apartat de les deliberacions, ja sigui en els punts de l’ordre del dia o en la defensa
de mocions.
No atorgar a persones individuals papers institucionals i protocol·laris excessius.
Elaborar el nou ROM mitjançant un procés participatiu.

4.1.2. Participació
Independentment de la realització d'un nou ROM, l'Ajuntament de Corbera pot
promoure la participació ciutadana de diverses maneres. S'han de promoure nous
espais participatius si són necessaris, com ara taules i/o consells sectorials. Per a
actuacions puntuals, s'estudiarà la necessitat de realitzar tallers participatius, sessions
informatives i comissions de control.

Proposem:














Donar continuïtat, impulsar i dotar de partides pressupostàries pròpies els Consells
Sectorials existents: Consell de Joventut, de la Gent Gran i el Consell Escolar
Municipal. A més, crear assemblees sectorials per aquells temes que ho
requereixin: esports, cultura...
Dinamitzar els processos d'exposició pública per tal de facilitar l'exercici del dret a
presentar al·legacions i suggeriments.
Elaborar un Pla de Participació Ciutadana que guiï les polítiques de participació de
l'Ajuntament. Derivat d'aquest pla es farà un reglament de participació ciutadana
que posi sobre el paper les possibilitats de la ciutadania a l'hora d'exercir el seu
dret d'iniciativa política, participació i control de la gestió.
Potenciar la cogestió d’equipaments i de programes municipals. La gestió
d'equipaments i dels programes municipals no ha de quedar en mans d’empreses
privades, sinó que se n’ha de garantir el funcionament a través de convenis amb
les diferents entitats i agents de la ciutat perquè esdevinguin protagonistes directes
de la seva pròpia acció.
Crear la figura de regidoria de zona que s’encarregarà de ser el nexe directe entre
les habitants de les urbanitzacions i l’Ajuntament. Crear taules territorials lligades a
cada regidoria de zona (veure apartat urbanitzacions).
Donar continuïtat i potenciar les experiències participatives en matèria de Joventut,
en especial els diagnosis i els pressupostos participatius.
Crear processos participatius per al repartiment de les subvencions a associacions.
Elaborar els pressupostos municipals mitjançant un procés participatiu (veure
apartat economia).
Realitzar des de la CUP, assemblees obertes per a informar de la tasca a
l'Ajuntament i per prendre les grans decisions de la legislatura.
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4.1.3. Transparència
La gestió del bé comú no ha de ser opaca. L'Ajuntament administra béns que són de
tothom, i per tant la informació no pot ser propietat de poques persones. Per millorar la
transparència, a més de les mesures que hi ha a continuació, s'utilitzaran les
oportunitats comunicatives bidireccionals que representen les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), tal i com descriu el document corresponent.
Proposem:








Comunicar totes les actuacions de l'Ajuntament de manera que la ciutadania i les
entitats puguin rebre la informació que els interessi, en especial les vinculades a
l'administració dels recursos públics, les vies de participació ciutadana, els
concursos públics i les subvencions.
Fer un seguiment constant de les queixes i suggeriments de la ciutadania. Cal que
aquest servei sigui públic i transparent.
Simplificar la documentació generada des de l'Ajuntament, per tal de fer-la propera
i intel·ligible al conjunt dels ciutadans.
Habilitar espais virtuals (lloc web) i físics (una sala) on qualsevol persona pugui
consultar la documentació de l'Ajuntament: reglaments, ordenances, actes,
exposicions públiques, etc.
Publicitar l'agenda de l'alcalde/ssa i de les regidories amb dedicació completa o
parcial.

4.1.4. Desprofessionalització de la política
Volem acabar amb l'actual model de democràcia representativa en la qual el poble
delega la seva sobirania en una classe política professional. Aquestes es presenten
com a imprescindibles mitjançant el control de la informació (opacitat) i uns protocols
excessius (personalisme). Aquest model representatiu, opac i personalista afavoreix la
corrupció i la desafecció per la política. Contra tot això, proposem la
desprofessionalització de la política per a tendir a un nou model d'Ajuntament on el
poble decideix i les tècniques professionals executen. En aquest nou model, les
regidories són les membres de l'assemblea que tenen com a tasca temporal coordinar
la mateixa i fer de corretja de
transmissió de les decisions preses a l'equip tècnic professional.
Proposem:




Per fer efectiu aquest nou model de participació política, els membres d'aquesta
candidatura signaran el document de compromís ètic, el qual hauran de complir si
són elegits regidors.
Per tal de poder dur a terme els acords presos per l'assemblea, l'objectiu de la
candidatura electoral és la majoria absoluta del consistori. No es participarà del
govern municipal com a força minoritària.
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4.2.

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) suposen, per a la nostra
societat, un canvi històric. Per aquest motiu, des de la CUP entenem que, si no es
treballa per democratitzar entre la totalitat de la població aquest recurs, es poden
produir casos d’exclusió social, ja sigui per manca de coneixements, recursos o no
disposar de les eines necessàries.
Per això, apostem per un model concret: lliure, cooperatiu i obert. Així doncs, el nostre
treball es basarà en l’àmbit del programari lliure, promovent la participació i un accés
digne a la xarxa per part de la ciutadania. Optem per aquest marc davant del model
privatiu de monopolis i patents de grans multinacionals.

4.2.1. Connexió a Internet
Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions. Ningú es pot imaginar viure sense tenir
accés a Internet però hi ha molts llocs on tenir-ne és impossible, deficient i car. A
guifi.net, les persones interessades inverteixen en fer una infraestructura de
telecomunicacions que els garanteix un accés a Internet de qualitat a un preu just.
La xarxa guifi.net és oberta, lliure i neutral, amb un acord d'interconnexió, la Llicència
Comuns XOLN.
És oberta per garantir que es conegui com està construïda, i es pugui mantenir i
ampliar sense dependre d'una sola empresa. Les mateixes persones usuàries poden
connectar-se a la xarxa o encarregar-ho a una empresa de la seva confiança. És lliure
perquè ningú hi posa restriccions, no es limita la velocitat perquè, al ser la xarxa de les
persones usuàries, aquestes no tenen cap interès a limitar la velocitat, ni les
prestacions. Això és el que els operadors tradicionals acostumen a limitar per preu. És
neutral respecte als continguts, ja que dins de la xarxa hi pot circular qualsevol
contingut que algú necessiti.
Proposem:





Apostar pel projecte Guifi.net a Corbera, fent una anàlisi prèvia, per conèixer
l’interès de la població i les possibilitats d’implementar-lo.
Estudiar la possibilitat d'unir esforços amb altres ajuntaments de la zona per
abaratir els costos de projectes com el de Guifi.
Crear una figura que assessori la població amb dèficit de connexió a la xarxa, per
tal d'informar d’alternatives, per una connexió digne.
Dotar els espais públics de referència amb zona de Wi-Fi oberta.
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Estudiar l’opció de crear una Intranet, entre edificis públics, per evitar despeses de
connexió amb el ISP(Proveïdor Serveis Internet).

4.2.2. Web de l’Ajuntament
La defensa de les tecnologies de la Comunicació i Informació, també és una ferma
defensa del seu contingut lliure, entenent-la com l’única manera que pugui ser
accessible per tothom i no determinat pels grans grups privatius. També defensem el
sistema de dades obertes, que consisteix en la lliure circulació i adaptació del formats
on hi són publicades. Entenem que un dels principals eixos ha d'anar encaminat en la
pròpia cara pública de l'Ajuntament com és la seva pàgina web.

Proposem:







Exigir a l'empresa que administra la Web un gestor de contingut lliure (Drupal,
Joomla), evitant així els gestors privatius i disminuint l’autoritat de l’empresa
gestora.
Vetllar per la continuïtat d’una llicència de continguts oberta: Creative Commons
Aplicar un sistema de dades obertes (Open Data) als fitxers de l'Ajuntament.
D'aquesta manera l'administració podrà publicar dades d'interès per els ciutadans, i
facilitar-ne l'ús a tercers.
Estudiar la viabilitat d'aplicar un sistema de dades obertes als pressupostos
municipals, per facilitar la seva comprensió a la ciutadania.

4.2.3. Accessibilitat i participació
Les TIC no únicament serveixen per compartir el coneixement i la lliure circulació de
dades, sinó que també són una eina molt valuosa avui en dia per avançar cap a un
nou paradigma de participació. Sense deixar de banda que el principal espai de
participació és el carrer i l'aspecte presencial, també hem de valorar el gran salt
endavant que aquestes eines poden suposar per l'empoderament de la ciutadania.

Proposem:




Facilitar l'accés a les noves tecnologies en els diferents espais de l'administració
local.
Enfortir el govern electrònic (e-government) com a part dels processos de
participació ciutadana, amb bústies virtuals, enquestes i una oficina virtual.
Fer un inventari dels tràmits municipals existents. Promoure que els tràmits
municipals es puguin fer en línia (Internet) a través de la signatura digital.
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Estudiar la possibilitat de cedir espai Web al petit comerç, teixit cultural i associatiu
de Corbera.
Garantir el dret d’ accedir a qualsevol informació, dades i documentació generada
per projectes pagats amb diner públic, sempre respectant la protecció de dades
personals.

4.2.4. Programari Lliure
El programari lliure és aquell que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i
que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense
cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs
destinataris també tindran aquests drets. Així, implementar el programari lliure a
l'administració local és una aposta pel coneixement lliure i a més és una clara mesura
d'estalvi econòmic davant les patents privatives de les grans multinacionals.

Proposem:






Dur a terme un auditoria de programes informàtics a l’Ajuntament, per tal
d'identificar el programari privatiu.
Estandarditzar el màxim les aplicacions utilitzades a l'administració.
Defensar l'ús del programari lliure i de font oberta de manera preferent, prioritzant
com a valor afegit en concursos i licitacions on participi l'administració pública.
Migrar en la mesura que es pugui, els sistemes informàtics municipals a programari
lliure.
Apostar per formats oberts. Promoure l’ús de formats no propietaris dels fitxers de
l’administració, evitant que l’empresa propietària es desentengui del format,
perdent la informació que conté el fitxer.

4.2.5. Formació i xarxes socials
Finalment entenem que la formació en aquest camp és imprescindible, per tal que
aquests processos no siguin cosa d'una minoria qualificada i puguin arribar a ser
comprensibles per la majoria de la població. Així doncs, només amb la socialització de
les TIC a totes les capes de la societat farem realitat l'objectiu d'arribar a una societat
més lliure, plural i crítica.
Proposem:


Dur a terme cursos de formació per evitar l'analfabetisme digital, tot elaborant un
Pla de formació de les TIC.
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Realitzar processos de formació per treballadores públiques en cas de canvi de
programari a l’administració.
Crear un perfil municipal a les xarxes socials, apostant pel 2.0 com a mètode de
transmissió d'informació proper a la ciutadania. Ha de ser una comunicació
bidireccional i dur a terme un procés de formació per l’usuari que gestioni les
xarxes socials de l’Ajuntament.

4.3.

Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació són un aspecte clau en el desenvolupament d'una societat
realment democràtica, per la seva funció de denúncia, observació i vigilància dels
poders públics i privats.
Així, pensem que els mitjans locals poden ser el suport més proper des d'on la
ciutadania pugui conèixer els assumptes que passen al seu poble, així com
assabentar-se de les qüestions relacionades amb l'Ajuntament. També són importants
des del punt de vista de la cohesió social, ja que ajuden a conèixer iniciatives i
persones que potser seria difícil fer-ho d'una altra manera. Des de la CUP pensem que
actualment els mitjans locals no responen a uns criteris mínims d'objectivitat i rigor
periodístic i s'han aprofitat (especialment l'Avançada) com a mitjà de transmissió de les
idees sorgides des de l'equip de govern.

Proposem:







Reformular l'Avançada i convertir-la en una revista d'informació municipal amb
criteris periodístics i no polítics.
Eliminar les seccions dedicades a l'opinió dels partits polítics de forma periòdica,
tant de l'equip de govern com de l'oposició.
Reprendre el servei de butlletí electrònic de l'Ajuntament per explicar les notícies
del poble i les actuacions de l'Ajuntament de manera més immediata
Promocionar els tallers de ràdio i la inclusió de programes als instituts i escoles de
Corbera.
Enfortir la col·laboració amb els mitjans escrits, radiofònics i audiovisuals de la
comarca amb la creació de contingut.
Crear una agenda cultural i esportiva.

4.4.

Espai Públic
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D'uns anys ençà el concepte de civisme ha envaït qualsevol debat entorn la vida i
l'espai públic. Començant a Barcelona amb una ordenança severa i continuada per
bona part dels ajuntaments catalans, avui en dia ens trobem que les ordenances del
civisme arreu dels Països Catalans han portat problemes i conflictes entre la
ciutadania i l'administració. Així, des de la CUP entenem el concepte com una manera
més de control social que permet adequar la vida social i comunitària sota uns
paràmetres allunyats del que suposadament vol aconseguir com és la tolerància, el
respecte i, conseqüentment, la convivència entre el veïnat.
A Corbera l'ordenança del civisme es va aprovar l'any 2009 i continua vigent. Més
enllà del control social que pretén fer sobre la població, amb la restricció de drets de la
ciutadania, també arriba a regular coses que semblen ridícules com la prohibició
d'estendre roba al carrer o la penalització per la manca d'higiene.

Proposem:









Derogar l'actual ordenança del civisme i substituir-la per un codi de convivència
elemental entre la ciutadania.
Eliminar qualsevol discriminació contra la pobresa i que atempti contra la dignitat
de les persones
Promoure la socialització del carrer com un espai vertebrador, públic i de cohesió
social.
Treballar per recuperar les festes i tradicions al carrer, pressionant a les
administracions supralocals per fomentar la participació.
Posar cartelleres a les zones més cèntriques i amb més flux de població del poble
per garantir la informació de les entitats i associacions locals.
Permetre la instal·lació de pancartes sense autorització prèvia de l'Ajuntament.
Promocionar l'art al carrer en zones senyalades o en llocs privats amb acceptació
d'ambdues parts.
Promoure el respecte, la tolerància i la llibertat entre les persones del poble,
especialment a les escoles i als instituts.
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EIX 5. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES
Situació actual
La crisi capitalista ha posat de manifest la cara més agra d'un sistema que està
condemnant a milers de persones a patir situacions de misèria, mentre les institucions
públiques miren cap a una altra banda. Durant les últimes dècades, els partits
tradicionals han consolidat un model de convivència que s'ha basat en el consum
compulsiu, l'endeutament com a única via de creixement, i en la submissió de la
responsabilitat social als interessos dels mercats. Unes pràctiques, de les quals han
sigut còmplices la majoria de governs municipals, que, sumades a una lògica
neoliberal, ens han portat a una situació d'atur insostenible, de serveis socials
malmesos, de regressió en drets laborals i de pensions congelades; en definitiva, ens
han dirigit cap a un context d'empobriment generalitzat.
La davallada d'ingressos dels ajuntaments, d'altra banda, ha caigut en picat. Fins fa
ben poc, l'administració tenia com a primera font d'ingressos les taxes i els impostos
que es derivaven de l'activitat econòmica més especulativa: la construcció. Aquesta
situació els ha portat a consolidar despeses estructurals a partir d'ingressos que eren
conjunturals. I el resultat de tot plegat és evident, un endeutament descomunal que, a
fi de comptes, castiga al conjunt de la ciutadania i perpetua l'enriquiment de quatre
famílies comptades.
Enfront d'aquest panorama, des de la CUP de Corbera, volem que les persones juguin
un paper proactiu en la defensa dels interessos de la ciutadania i en el repartiment de
la riquesa. Sabem que la classe treballadora no és la responsable de la crisi i, per tant,
volem un govern municipal que aturi d'arrel l'aplicació de les retallades per impedir que
el poble continuï pagant-ne les conseqüències. Volem acabar amb aquelles pràctiques
que han fet de la política municipal una gestoria i que, a la fi, només representen els
interessos de les més poderoses, de les immobiliàries, les grans empreses i la banca.
Així dons, des de la CUP volem retornar el protagonisme a la gent per bastir la
transformació que la ciutadania reclama.
Repercussions de la crisi al municipi
El vell estat del benestar ha sigut incapaç de donar solucions als desajustos que la
crisi ha provocat, entre els quals destaca la bombolla immobiliària, un negoci que ha
expulsat a famílies de les seves llars, que ha deixat centenars d'habitatges buits, i a
moltes persones sense feina. Segons les dades del IDESCAT (2013), a Corbera hi
havia 1789 persones desocupades, de les quals menys d'un miler tenien dret al
subsidi d'atur. I veiem com la precarietat s'estén qualsevol cobertura social. Les
retallades en sanitat pública fa anys que s'apliquen i que s'agreugen. El CAP va tancar
el servei d'urgències nocturnes ara fa tres anys, així com el servei d'ambulàncies
(privatitzat), que va reduir el nombre de treballadores de la seva plantilla, alhora que
ampliava el radi d'acció de cada transport sanitari. En educació, hem vist com les
beques de menjador que tramita l'Ajuntament no cobreixen les necessitats de les
famílies, hem vist com es tanquen línies a les escoles públiques del municipi i hem vist
com les famílies de l'AMPA del Cau de la Guineu continuen lluitant per aconseguir una
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escola digna pels seus fills i filles. L'augment dels preus del transport públic, en tots els
municipis i ciutats, condiciona notablement la mobilitat de la ciutadania, i les
bonificacions al respecte són molt minses.
Defensem els serveis públics
Per la CUP de Corbera és una prioritat garantir uns serveis públics i de qualitat, i en la
mesura que sigui possible, volem que aquests siguin gestionats i controlats per la
plantilla; de fet, pensem que aquesta és la millor manera d'evitar la corrupció. Sabem
que tots els drets i serveis que la classe treballadora va aconseguir en les dècades
passades han de ser garantits per l'administració pública: les pensions, la sanitat,
l'educació, l'habitatge, les ajudes socials; i en cap cas ens imaginem la privatització
d'aquests serveis; doncs mai han de ser objecte de lucre. De la mateixa manera que
ens comprometem a lluitar, ja sigui des del govern o des de l'oposició, i sobretot des
del carrer, contra les retallades que altres partits o institucions vulguin imposar.
Des la CUP de Corbera mantindrem un equilibri pressupostari a base d'austeritat i
d'augmentar els recursos. Austeritat en els sous de les representants públiques i en
les despeses supèrflues i d'administració. No parlem d'acomiadar personal, sinó de
reduir el cost dels serveis. Així és com es produirà l'augment de recursos, com a
producte d'aquesta austeritat i, també, canviant la progressió de les taxes i els
impostos (en la mesura que sigui possible), segons la rendes familiars.
Un altre eix de la nostra actuació, que repercutirà notablement en la gestió dels
recursos, serà la municipalització de serveis. Aquesta municipalització implica un
control absolut de l'Ajuntament sobre els preus que s'apliquen, fet que permetria que
tothom en pogués fer ús independentment dels seus ingressos, alhora que garantiria
les condicions laborals de la plantilla ja que serien partícips de la gestió. Amb aquesta
voluntat és com voldríem gestionar la zona blava, l'aigua i les escombraries; i, seguint
el mateix raonament, també volem recuperar la gestió pública de l'escola bressol.
Totes aquestes mesures, per impulsar el canvi que volem, han d'anar vinculades a
plans de promoció econòmica que estiguin arrelats al territori i promoguin el
cooperativisme com a model emergent, tant pel nou rol que adopten les
treballadores/propietàries (la socialització de les decisions), com per la responsabilitat
social que assumeixen. En definitiva, volem dirigir l'economia del poble cap a un model
que atengui a les necessitats del municipi i no a la maximització dels beneficis.

5.1.

Deute de l'Ajuntament

Una de les situacions més complexes i denunciables que viu el nostre ajuntament és la
situació del deute públic desbocat. Des de la CUP pensem que el consistori no ha
encarat cap de les emergències socials municipals i s'ha aixoplugat constantment en
la falta de recursos, alhora que es rentava les mans enfront el deute que han originat
els últims governs municipals: un deute que puja fins als 12.203.516,63 euros.
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Hi ha una dada que evidencia el desgavell que viu l'Ajuntament: en els pressupostos
del passat 2014, es van destinar al pagament del deute 2.262.839 euros, mentre que
només es van invertir al poble un total 482.005 euros. Aquestes xifres manifesten
quines són les prioritats dels partits que han governat fins ara a Corbera. I per
nosaltres és un motiu més que referma la voluntat de capgirar la situació i d'evitar que
els recursos públics siguin objecte de la cobdícia i l'avarícia dels bancs i les grans
empreses.

Proposem:




Impulsar una nova auditoria sobre el deute, per conèixer quines són les seves
causes i qui són els seus beneficiaris, així com la denúncia pública pertinent.
Aquesta auditoria es pot fer en base a l'auditoria que ja es va fer des del govern
municipal.
Proposar a la ciutadania la decisió sobre no pagar la part del deute que es
consideri il·legítim, feta des de l'auditoria o bé assumir-ne la totalitat, revisant les
condicions amb les entitats bancàries corresponents.

5.2.

Polítiques econòmiques

Des de la CUP creiem que les diverses formes de gestió econòmica social, solidària i
cooperativa han de ser mesures alternatives en resposta al sistema de mercat
neoliberal, que fa de les nostres vides un factor més de càlcul dels beneficis del seu
propi sistema. Justifiquem la necessitat d’aquest canvi, tant des de l’esfera pública i
visible del capital socioeconòmic (de la qual denunciem la insostenibilitat del cercle
treball-diner-consum), com des de l’esfera privada i invisible del treball reproductiu i de
cures (no remunerat) que el sustenta. Així, doncs, argumentem les propostes de canvi
des d’una visió d’economia feminista que proposa la ruptura del binomi de les dues
esferes: productives (d’explotació de classe, a través del treball assalariat) i
reproductives (d’opressió de gènere, materialitzat en el treball domèstic), per a
descobrir noves vies de sostenir la vida, fora de la lògica de l’acumulació capitalista,
sustentada per l’heteropatriarcat.

5.2.1. Habitatge
L’habitatge és un dret universal bàsic per a la cohesió social. A Corbera malgrat la
densa urbanització que hem tingut en els darrers anys, aquest problema és endèmic
amb uns preus de lloguer alts i 445 pisos buits. A més hi ha poca oferta de pisos de
protecció oficial i els pocs pisos propietat de l'Ajuntament s'estan venent per recaptar
uns diners pel finançament actual del municipi.
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Proposem:







Aplicar una taxa als bancs que tinguin pisos buits i en desús, continuant la moció
aprovada per l'Ajuntament i presentada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
(PAH).
Observar i fer visible la realitat dels desnonaments al poble i fer polítiques de
reallotjament coordinats amb el servei Ofideute de la Generalitat i la PAH.
Pressionar els estaments supramunicipals per tal que els lloguers siguin de llarga
durada en els pisos de protecció oficial, sense que l'Ajuntament en perdi la
titularitat.
Defensar i promocionar les cooperatives amb dret d'ús, tot seguint el model Andel.

5.2.2. Equips d’atenció social
Partim de la base que farem una reorganització important en les despeses de
l’ajuntament. En aquest sentit, farem el possible per incrementar la despesa social,
augmentant les partides d’educació i de sanitat especialment per als col·lectius més
desafavorits.
Respecte l’atur, sabem que les entitats locals no tenen competències legals, però és la
primera administració a la qual s’adrecen i, per tant, té una responsabilitat social que
ha d’assumir. És imprescindible que l’Ajuntament pugui donar tota la informació que un
persona aturada necessita, d’una manera més àgil, més professional i amb solucions
pràctiques.
Davant el tancament d’empreses, considerem que l’Ajuntament ha de jugar un paper
actiu en defensa de les treballadores i ha de protegir la permanència de les activitats
susceptibles de deslocalització i oferir suport públic a les vies alternatives de
continuació de l’activitat que comptin amb la participació activa de la plantilla.

Proposem:






Consolidar els equips d’atenció social primària. Les treballadores socials han de
conèixer les dinàmiques socials per esdevenir agents de transformació social.
Garantir l'assistència social i disposar d’un habitatge per urgències socials.
Prioritzar, en la política de contractació de l’Ajuntament, les cooperatives de
l’economia social mirant que siguin respectuoses amb els drets laborals i el medi
ambient.
Coordinar tots el agents públics i privats implicats en les tasques de la promoció
econòmica de Corbera (Ajuntament, Consell Comarcal i altres) amb l’objectiu de no
duplicar tasques i serveis, contribuint a la planificació estratègica del
desenvolupament econòmic tant del poble com de la comarca.
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Posar en funcionament un servei d’informació i assessorament d’iniciatives laborals
i empresarials amb especial atenció envers els joves, que complementi la seva
tasca amb la d’altres serveis públics existents.
Treballar per adequar la formació professional i reciclatge per a persones en
situació d’atur a la demanda existent, posant èmfasi en els sectors emergents de
l’economia del municipi amb possibilitats de constituir filons d’ocupació i
autoocupació de proximitat.
Potenciar el consum alternatiu i sostenible, fomentant l’associacionisme de les
consumidores i productores.
Lluitar i pressionar per aconseguir una renda bàsica garantida, i col·laborar
institucionalment amb les iniciatives solidàries, com els bancs d’aliments o Corbera
Voluntària.
Impulsar un banc d’hores corberenc, informar i difondre els bancs d’hores
comarcals ja existents.
Millorar les fires existents, creant espais on s’informi d’ofertes formatives amb
incidència directa al món laboral.

5.2.3. Petit comerç
Des de la CUP volem defensar el comerç de proximitat com a pedra angular de les
relacions econòmiques, socials i de convivència dels pobles i ciutats catalanes. El
comerç de petites i mitjanes dimensions representa el mitjà de subsistència d’un bon
nombre de famílies de Corbera i és un element dinamitzador de la vida econòmica i
social dels carrers del nostre poble. A més, la ciutadania de Corbera tenim el dret a
gaudir d’una oferta comercial diversa, de qualitat i pròxima. Creiem que el comerç fa
poble, per tant, el seu desenvolupament ha d’estar vinculat a un projecte de poble
compacte, que eviti desplaçaments complexes i que harmonitzi els usos comercials i
residencials i la cohesió social. Les polítiques de desenvolupament del comerç de
proximitat han de ser clares, decidides, dotades de recursos humans i financers i han
d’integrar les comerciants, això vol dir que els projectes urbanístics s’han de dissenyar
tenint-les en compte.

Proposem:






Posar en funcionament un servei d’atenció al comerç que dinamitzi de forma
estable la coordinació amb l’associació de comerciants; on quedi ben clara la
normativa comercial i també es doti amb recursos per a la formació de comerciants
i treballadores del comerç municipal.
Fer un espai a la web municipal, amb la informació detallada útil per la comerciant:
des de les necessitats per a l’obertura d’un comerç fins a la normativa municipal i
pràctiques comercials.
Implicar les representants del comerç corberenc en la planificació de totes les
polítiques susceptibles d’afectar el desenvolupament de l’activitat del sector;
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urbanisme, medi ambient, ordenació d’equipaments comercials, mitjançant
assemblees consultives i consells permanents.
Establir plans d’usos comercials basats en l’estudi de carències i dèficits existents
en determinades zones, amb l’objectiu d’estimular el comerç en aquests espais.
Promoure la integració de les noves comerciants en el teixit associatiu comercial
del poble.
Dinamitzar el mercat no sedentari estudiant les zones, els horaris, les parades,
etc..
Donar preferència a les proveïdores locals en els contractes i compres públiques

5.2.4. Turisme
Des de la CUP no creiem en el turisme de masses i denunciem les conseqüències
nefastes que provoca aquest model al nostre país, des de l'especialització en el sector
serveis i la precarització laboral fins al model territorial que ha provocat tanta destrossa
mediambiental. És per aquest motiu que cal orientar el sector cap a un model
alternatiu, que cerqui les persones que defugen les zones turístiques massificades i
que cerca retornar a l’autenticitat. Però això no ho podem construir de cartró-pedra,
com un simple aparador, sinó que ha de partir d’una realitat concreta. El principal
atractiu turístic ha de ser la pròpia qualitat de vida de Corbera, entenent-la com el
conjunt de serveis, vida cultural i conservació de l’entorn i del patrimoni històric.

Proposem:





Establir quins són els elements de qualitat de promoció turística del poble, millorar
les infraestructures turístiques, la promoció exterior de l’oferta turística, l'adequació
dels mecanismes de la comercialització turística a les noves tendències i la
preservació d’un model turístic propi, respectuós amb l’entorn natural i cultural.
Potenciar la creació de sectors dedicats al turisme a Corbera.
Posar a la pàgina web de l’ajuntament tota l’oferta turística del municipi, tant la
pública com la privada, fer-ne difusió comarcal i nacional a través d’unes xarxes
socials pròpies.

5.3.

Cooperativisme

La CUP defensa el cooperativisme com una forma alternativa d'entendre l'economia
social. Endinsada en els valors de la solidaritat, el suport mutu i la defensa del bé
comú, defensarem el cooperativisme, tan en les empreses de nova creació com en
empreses amb dificultats actualment. Una solució que fa possible la viabilitat d’una
empresa és que les treballadores agafin el control de la seva gestió, gràcies a això ha
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estat possible la continuació de moltes empreses. A Corbera, aquest model econòmic
és gairebé inexistent i tampoc hi ha un directori per conèixer-les i fer-hi un seguiment.

Proposem:





Promocionar l’economia cooperativa, difonent-la a tots els nivells. Oferir ajudes,
cessió de locals, subcontractació de l’ens local.
Assessorar els emprenedors per a la creació d’empreses cooperatives i el seu
finançament.
Organitzar una mostra d’empreses cooperatives.
Prioritzar la política de contractació de l’ajuntament les empreses cooperatives i
mirar que siguin respectuoses amb els drets laborals i mediambientals.

5.4.

Creació d’ocupació

El model econòmic corberenc s'ha centrat bàsicament en la construcció, és per
aquest, i d’altres motius, que considerem que Corbera ha de fer un gir en el seu model
econòmic. És cert que moltes corberenques treballen fora del municipi, però sovint
obligades per no trobar ofertes laborals al poble. L’única manera de revertir aquesta
situació, i que Corbera deixi de ser un poble dormitori, ha de ser la creació de noves
empreses. Les polítiques de l’Ajuntament han d’estimular l’emprenedoria per tal que
esdevingui un agent dinamitzador de l’economia municipal. Un aspecte que
considerem clau és la creació noves empreses i la autoocupació. Aquestes noves
empreses han d’estar orientades cap a sectors com les noves tecnologies, el medi
ambient, l’estalvi energètic, el sector primari, la recuperació, la rehabilitació i la
reutilització, la cultura, l’esport i el turisme, els serveis personals, etcètera; i no en els
sectors derivats de la construcció.

Proposem:




Promoure el sector primari: els oficis de reparació, de rehabilitació, serveis
personals i mediambientals, l’oci creatiu i productiu, el turisme actiu, empreses
tecnològiques i sectors tradicionals.
Crear vivers de petites empreses (si hi ha una demanda en aquest sentit).

5.5.

Fonts d'ingressos i contractació

Des de l’absolut convenciment que l’Ajuntament el mouen els tècnics i professionals
que hi treballen i que els polítics tan sols hi posem les directrius, creiem que tenim molt
marge per recórrer. És per això que treballarem per fer un mapa d’aptituds i actituds
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dels professionals per tal de saber el lloc on la persona ens pot ajudar a tots els
vilatans per tal de dur a terme els objectius d’aquest programa.

Els ingresso provenen de tributs recaptats pel propi Ajuntament i per transferències
d’altres administracions. Dins els ingressos recaptats actualment, hi trobem l’Impost
sobre Béns i Immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM),
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) o taxes per guals o recollida
d’escombraries.

En l’actualitat aquests tributs són fixats per indicadors com el valor cadastral, els
metres d’ús de l’espai públic o l’ús d’un servei i, per tant, són lineals a la situació de les
contribuents (sent per igual la quota resultant en funció de la renda o la situació
familiar). Actualment la progressivitat articulada en bonificacions no és possible dur-la
a terme, ja que el tipus impositiu del tribut és el màxim que permet la llei; ara bé, el
valor cadastral dels immobles es va revisar l’any 1999 i aquest fet dóna peu a poder
demanar-ne una de nova per dur a terme un augment de la quota tributària residual
que, un cop aplicada la progressivitat, serà semblant a l’actual.

Proposem:





Dotar l'IBI d'una progressivitat basada en tres punts: segons la renda econòmica,
segons la situació familiar (nombre de persones, eficiència energètica...) i segons
la situació urbanística (habitatge principal, buit, de lloguer...)
Aplicar una taxa per béns immobles buits propietat d’entitats bancàries o societats
mercantils.
Aplicar una taxa per a la utilització de l’espai públic per part de caixers automàtics.

5.6.

Polítiques de contractació

La contractació de l'Ajuntament, els concursos públics i els petits contractes de
subministrament han de ser clars i fàcils de trobar per qualsevol persona que viu a
Corbera. Actualment aquestes ofertes públiques són molt difícils de trobar i d'entendre
per la majoria de la societat. A més, creiem que els barems han de ser diferents,
prioritzant aquells que treballin pel bé comú i que donin un valor afegit a Corbera.

Proposem:


Crear un consell per elaborar unes bases de contractació i establir les prioritats
que la ciutadania esculli, tenint en compte els següents aspectes: les condicions
laborals, l'economia cooperativa, la sostenibilitat ambiental, la utilització de les TIC
o el retorn social a Corbera).
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5.6.1. Transparència en la gestió
Actualment l’Ajuntament facilita una pèssima informació referent a la seva gestió
econòmica. La transparència en la gestió, en la despesa, en els ingressos i en el
finançament és bàsica per a qualsevol ciutadana, per sentir-se partícip d'una institució
pública com l'Ajuntament.
A la CUP creiem en la radicalitat en aquest aspecte i volem que la transparència sigui
un fet cabdal i habitual en la gestió duta a terme, per això durem a terme tot un seguit
d’accions encaminades a donar visibilitat als comptes de l’Ajuntament, així com del
compliment del full de ruta marcat per a Corbera.

Proposem:





Publicar periòdicament l'estat del deute de l'Ajuntament (quantitat, entitat, interès,
venciment i motiu de l'origen), període de pagament (a proveïdores i creditores),
grau d'execució del pressupost i la identificació de les creditores de l'Ajuntament.
Publicar temporalment els costos i les liquidacions de les taxes de l'Ajuntament.
Publicar el patrimoni municipal que té l'Ajuntament, amb la descripció de cada un i
el seu origen.
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EIX 6. COHESIÓ SOCIAL
La CUP veu necessària la cohesió social des del punt de vista de la proposta de
transformació cap a una societat justa. Nosaltres valorem la pluralitat com un valor
positiu i la volem preservar.

Considerem que hem de construir una nova societat on hi hagi igualtat de drets i que
serà aquesta la que ens dugui a la llibertat vertadera. Els serveis públics han de ser
gestionats des del punt de vista de la igualtat de drets de totes les persones. La
ciutadania no ha de ser tractada com a usuàries (ni molt menys clientes) d'aquest o
aquell altre servei, sinó com a iguals que s'organitzen per garantir els mateixos drets
per a tothom.

Una veritable transformació no passa només pel canvi de les estructures sinó també
de les relacions humanes basades en una ètica justa que promoguin la reciprocitat i la
solidaritat, a través del reconeixement de l’altra i de la pluralitat de subjectes i gèneres.

En aquest sentit és imprescindible vetllar i potenciar un desenvolupament integral en
totes les etapes de la vida d'una persona (infància, joventut i maduresa), per tal que
aquests valors necessaris siguin una peça clau contínua en la vida de les persones.
Així doncs, entenem que una de les millors maneres de donar-los-hi protagonisme és
mitjançant el teixit associatiu i col·laboratiu, que desenvolupa una de les seves
funcions cabdals en una cohesió que no entén de diferències abstractes.

També creiem que l'esport i el lleure són dos punts clau per tal que es doni aquesta
cohesió social ja que és on es dedica la major part del temps d’oci (especialment en la
joventut). Així, defensem fermament uns valors que s'han de potenciar dins de l'esport
i el lleure, eliminant-ne qualsevol presència de sexisme i intentant fer-los el mínim
competitius possible. També creiem que, tot i que el suport als esports majoritaris és
important ja que són els més practicats, és imprescindible el suport i reconeixement
d'aquells esports que són minoritaris i que, moltes vegades, constitueixen els que
defensen millor els valors del bé comú.

6.1.

Planificació coordinada i espais comuns

És necessari a Corbera un espai comú on treballar les polítiques per a la cohesió
social, infància, educació, joventut, feminisme i pel suport al teixit associatiu. No és el
cas de les activitats culturals, que ja compten a Corbera amb espais de gran valor
mercès a les dues societats culturals.
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Però gran part de les actuacions que proposem en aquest programa polític exigeixen
proximitat amb la ciutadania, espais autogestionats i llocs comuns. Per això és
necessari un Centre Cívic. Ara bé, som realistes i tenint en compte el patrimoni
immoble i la situació financera de l'Ajuntament, pot no ser immediat el moment de tenir
un equipament propi i centralitzat per al Centre Cívic. S'hauran de considerar
l'adequació d'espais que ja existeixen.

Això no treu que aquest equipament sigui necessari, encara que en uns inicis sigui tan
sols un projecte amb la funció de centre cívic (planificació, objectius, programació,
direcció) en espais diversos.

Proposem:




Iniciar un projecte de planificació coordinada de diferents àrees com a embrió d'un
futur Centre Cívic. Aquest nou organisme tindrà la funció de Centre Cívic, i inclourà
dins d'una mateixa planificació i programació les actuacions d'infància, educació,
joventut, antipatriarcal, associacions i cohesió social.
Integrar en la planificació coordinada, un espai familiar de comaternitat i criança
compartida, el punt d'informació Juvenil, un espai d'autoorganització juvenil,
l'escola d'adults i/o l'Àrea de les dones.

6.2.

Teixit associatiu

A Corbera l'associacionisme juga un rol molt important en el manteniment de la fràgil
cohesió social. Per altra banda, és el principal motor de la participació ciutadana, una
força imprescindible per poder avançar cap a una vertadera democràcia participativa.

S'ha de donar suport a totes les entitats, de tots els àmbits i tradicions, des de les
esportives fins a les solidàries; des de les més tradicionals a les més innovadores.
Partim de la idea que allò que el poble fa de forma autoorganitzada i lliure,
l'administració no ho farà millor, i per tant ha de procurar no interferir-hi, o fins i tot
limitar-se a donar-hi suport. Aquest suport a les entitats s'ha de concretar en logístic
(espais, equipaments i materials...), legal (normativa), institucional (mocions, premis...)
i econòmic (subvencions, convenis i cogestió d'equipaments).
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Proposem:









Crear una taula d'entitats que en un primera fase serviria per interrelacionar el teixit
associatiu entre ell però que en una segona fase esdevindria Consell del Teixit
Associatiu i tindria poder per decidir sobre els pressupostos.
Facilitar l'ús dels equipaments i de l'espai públic amb una normativa adequada.
S'ha de cercar el màxim rendiment dels recursos disponibles i la reapropiació de
l'espai públic.
Simplificar les documentacions i facilitar la informació per a totes les relacions entre
les entitats i l'ajuntament: permisos, subvencions, espais de participació...
Publicar i debatre en espais participatius el pressupost destinat a subvencions i
convenis com a mesura de transparència i intentant implicar el màxim possible
d'entitats.
Crear un concurs d'iniciatives del teixit associatiu de Corbera finançat amb part
dels ingressos del grup municipal.

6.3.

Infància

El període de criança és un mar de dubtes, dilemes i aprenentatges que seria bo
escoltar, digerir i, sobretot, viure. Ja sabem que és complex educar en el context que
vivim, però no és impossible.

Defensem poder recuperar les virtuts de l’educació obrint espais que incideixin en la
millora de la qualitat de vida de la mainada i les famílies, promovent la implicació de
les mares i els mares en tot el procés educatiu. Reivindiquem la necessitat d’entendre
una educació centrada en el procés de desenvolupament de l'infant i que contempli
totes i cadascuna de les dimensions que l’envolten: biològica, emocional, psicològica,
física i social.

6.3.1. Espais familiars
A Corbera hi manquen espais familiars: un espai públic de comaternitat i criança
compartida amb instal·lacions equipades per a l'aprenentatge mitjançant la participació
de les famílies amb la presència d'educadores. Els seus objectius serien oferir als
nens i nenes menors de dos anys un espai de socialització relacionant-se amb altres
infants i altres adults, jugant i experimentant, fent créixer
les pròpies capacitats de descoberta de l’entorn. També seria important oferir a les
mares i pares que acompanyin els seus fills i filles un espai on puguin compartir amb
altres adults en circumstàncies semblants els interessos, dubtes, coneixements,
experiències, etcètera, relacionades amb la criança i disposar, així, de més referents
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per a conèixer i comprendre el propi fill. També es poden oferir xerrades amb
professionals del món educatiu que les escoltaran i orientaran.

Això permetria promoure la comaternitat i la criança compartida entre les famílies, per
tal de poder conciliar la vida laboral, familiar i personal. Revaloritzar la criança, fent-la
visible en espais públics i professionals, promoure una educació complementària a la
del sistema educatiu, que respecti el ritme d’aprenentatge dels infants, des d’un
enfocament global i integrant les arts i la natura com a eines necessàries per al
desenvolupament complet de la persona.

Proposem:






Crear un espai familiar.
Realitzar activitats adreçades a la petita infància, centrant-nos en la psicomotricitat,
contes a la biblioteca, obrir un espai de joc fora d’horari escolar, etc.
Donar suport i difusió a les activitats encarades al públic infantil proposades de
l'associacionisme, com ara La Xarxa - Corbera (Fundació d'espectacles infantils i
juvenils de Catalunya).
Realitzar programes de sensibilització, promoció social i acompanyament de la
funció educativa de les famílies com un espai nadó, formació i assessorament per
mares i pares, assistència i suport a famílies en situació de risc o famílies que
travessen crisis personals, impuls de la participació de les famílies en la comunitat
educativa o xarxes de debat educatiu amb i per les famílies.

6.3.2. Escola Bressol municipal
L’Escola Bressol El Petit Corb hauria de ser una important eina per la millora de les
condicions d'igualtat, no tan sols entre els nens i les nenes que la utilitzen, sinó també
entre les famílies. Una manera de detectar i corregir desigualtats de manera precoç.
Així, i mentre les lleis d'igualtat, de criança compartida o de conciliació entre la vida
laboral i familiar no canviïn, entenem que l'escola bressol és una eina imprescindible
per moltes famílies.

Proposem:


Canviar el model de funcionament de l'escola bressol municipal per fer-lo totalment
horitzontal i participatiu. La gestió ha de ser controlada per les treballadores per tal
d'aconseguir els objectius marcats conjuntament amb l'Ajuntament i les famílies.
Per aconseguir-ho, la gestió de l'escola bressol ha de ser remunicipalitzada
mitjançant un procés transparent i amb un diàleg constant amb treballadores i
famílies.
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6.4.

Joventut

Una de les tendències de les transicions juvenils catalanes i europees és l’allargament
de la joventut, en el sentit que cada cop comença abans (fenomen de la
preadolescència) i, sobretot, acaba més tard. Per això, des de la CUP considerem que
la població jove de Corbera són les persones de 12 a 29 anys i això vol dir que estem
parlant de més de 2.500 persones joves a Corbera (quasi un 18% de la població).

Des de la CUP pretenem incidir en les transicions juvenils (educativa, laboral,
domiciliària, familiar) a través d’un treball transversal amb les diferents regidories. I
també volem considerar les necessitats de les persones joves en relació a la seva
vinculació, la seva pràctica participativa i cultural. Per això la nostra proposta política
en joventut se centrarà en tres eixos. En primer lloc, volem conèixer la realitat de la
joventut de Corbera, saber quin és l’èxit educatiu del conjunt de la joventut, conèixer la
seva ocupabilitat, la taxa d’emancipació, conèixer l’oci juvenil, analitzar també de quins
recursos disposen en el municipi i quins no en tenen, etc. En segon lloc, volem
apoderar la joventut com a agent de canvi social i fer valer el seu paper actiu dins de la
ciutadania de Corbera oferint espais d'autoorganització i participació. Finalment
pensem que és fonamental que l'Ajuntament ofereixi un servei d'informació i orientació
juvenil gratuït on la joventut pugui adreçar-s’hi per a qualsevol dubte de qualsevol
àmbit.

Proposem:







Realitzar una diagnosi de la situació actual de la joventut, per tal de vetllar per la
seva emancipació. Posteriorment, definir les línies d'intervenció prioritàries per tal
de facilitar que la joventut pugui fer el seu projecte de vida.
Crear un espai d'autogestió juvenil on incentivar la participació de la joventut a
partir de les seves pròpies necessitat i a iniciativa pròpia. Aquesta autoorganització
podria ser a través d'un espai o centre cívic de pressupostos participatius o altres
mecanismes de participació.
Donar continuïtat a les experiències participatives del Pla Local de Joventut 20122016.
Potenciar el Servei d'Informació Juvenil “la Peixera” com a punt informatiu i
d'orientació. A més d'un espai físic, hi hauria d'haver un espai virtual des d'on es
pugui proposar activitats, promoure accions i/o resoldre dubtes.
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6.5.

Gent gran

Als darrers anys, un dels canvis importants a la nostra societat ha estat l’allargament
de l’expectativa de vida, amb un creixement del grup de població de més de 65 anys.
L’actual esperança de vida al Principat és de 78 anys per als homes i de 84 per a les
dones. El sorgiment d’un grup social tan nombrós i amb necessitats diferenciades de la
resta fa que els poders públics hagin d’oferir serveis adreçats específicament a
aquestes persones (tenint en compte a més, que són un dels col·lectius que pateixen
més notòriament la crisi).

Tanmateix també hem de considerar que el capitalisme occidental actual tracta les
persones grans com una nosa: persones que ja no són productives i a les quals només
se’ls ha de pagar una pensió i que suposen un cost molt elevat. També és important
destacar que el capitalisme considera les persones grans com a infants i moltes
vegades els mateixos partits polítics els intenten utilitzar com a una gran saca de vots.
Des de la CUP pensem que l'etapa de la vellesa ha de ser un moment de dignificació
de la vida i els seus protagonistes, tal i com passa en altres cultures, han de ser
persones respectades i escoltades pel gran bagatge d’experiència viscuda.

Proposem:






Donar continuïtat i impuls al Consell de la Gent Gran amb l’objectiu de tenir un
espai on la gent gran s’impliqui en l’elaboració de les polítiques que els afecten,
amb presència de les entitats que tenen relació amb aquest col·lectiu.
Donar suport al Casal de les Magnòlies com a referent per a les polítiques dirigides
a la gent gran: des d'activitats formatives i de lleure, fins a punt d'informació i
d'atenció social. La seva organització autònoma i la cogestió de l'equipament s'han
d'aprofundir i han de servir de model per a d'altres casos.
Promoure la valoració del paper de la gent gran mitjançant campanyes,
col·laboració amb els centres educatius i jornades intergeneracionals.

6.6.

Lleure i esport

Des d’un punt de vista de la qualitat de vida que volem per a Corbera i com a element
de cohesió social de primer ordre, és necessari treballar per la promoció del lleure i de
l’esport com a espais de convivència i d’enriquiment social i cultural.

Davant la mercantilització del lleure i de l’esport, des de l’esquerra cal defensar i
promoure valors com la creativitat, la imaginació, l’autoorganització, la cooperació,
l’accés de tothom a la pràctica d’aquestes activitats, etc.
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Des de la CUP entenem que tant el lleure com l'esport són una peça vital, tant per la
integració al teixit associatiu del poble com per entendre que, perquè aquest teixit
associatiu funcioni, ha d'haver-hi una profunda cooperació entre entitats i ajuntament.

Proposem:













Promoure l'oferta multiesportiva a nivell escolar. Incentivar que els infants puguin
practicar diferents esports sense haver-se de centrar en un de concret.
Crear trobades esportives escolars. Per potenciar la relació entre escoles
mitjançant la pràctica de l'esport i no només a Corbera, sinó fer-ho arribar també a
la Palma ja que, després, molt probablement compartiran institut.
Estudiar la viabilitat de cobrir la piscina municipal. Actualment només s'utilitza de
finals de juny a setembre i si estigués coberta es podria utilitzar tot l'any.
Promoure la col·laboració i la relació entre clubs mitjançant un Consell d'Esports ,
on es podria mantenir un diàleg constant amb les entitats esportives per poder
atendre i solucionar amb rapidesa les seves necessitats.
Crear senders naturals tant a peu com en bicicleta per els voltants de Corbera per
tal de potenciar la pràctica esportiva en el medi natural.
Tenir especial atenció amb els esports minoritaris o de nova creació.
Establir trobades amb les AMPA's per consensuar projectes esportius.
Replantejar la zona esportiva “La Roda”. Actualment es troba en males condicions i
és molt poc utilitzat.
Crear programes compartits entre l'àrea de serveis socials i l'àrea d'esport per els
col·lectius amb risc d'exclusió social.
Mantenir en bon estat els parcs infantils.

6.7.

Cultura i festes

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat
integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per
a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió
comuna. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones
i col·lectivament com a catalanes i com a corberenques. La cultura és, per tant, una
eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.

Proposem:



Consolidar i impulsar la Comissió de Festes perquè esdevingui l'agent organitzador
de la Festa Major d'estiu.
Establir convenis amb entitats locals, en lloc de contractar empreses privades per
fer feines relacionades amb la festa major.
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Impulsar la recuperació dels elements culturals perduts.
Defensar i potenciar les festes al carrer.
Potenciar que els actes i festes culturals s'organitzin des del teixit associatiu del
poble i no des de l'Ajuntament.
Realitzar preferentment les activitats culturals organitzades per l'Ajuntament a les
dues societats culturals mitjançant sengles convenis.
Habilitar un local d'assaig per als grups musicals locals.

6.8.

Construcció nacional

«Els municipis han de ser un dels principals motors en la construcció nacional dels
Països Catalans», tal com es recull en la Declaració de Principis de la CUP. El nostre
full de ruta en el camí cap a la independència passa per un primer estadi de treball en
l'àmbit municipal.

En aquest sentit, cal fer dels municipis i dels plens un espai de debat, de desafiament i
ruptura amb la legitimitat de l’estat espanyol mitjançant, per exemple, en les
demostracions simbòliques. També cal promoure iniciatives que enforteixin la
consciència nacional. En aquest sentit, Corbera ha viscut mobilitzacions com les
darreres Marxes de Torxes i l'organització popular de la consulta independentista.

Entenem que l’àmbit de la nació catalana són els Països Catalans pels elements
compartits a nivell geogràfic, cultural, històric i lingüístic. L’enfortiment de la
consciència nacional, arreu dels diferents territoris, es traduirà en la voluntat de ser
nació. En la capacitat de crear una identitat compartida en la qual es veurà reflectit un
col·lectiu d’individus, els quals, malgrat les seves diferències, es reconeixeran com a
iguals. Des dels municipis, i concretament des de Corbera, podem fer molt per crear
consciència de Països Catalans.

Proposem:







Vincular les nostres entitats i les nostres institucions amb la realitat d’altres territoris
dels Països Catalans (intercanvis, sortides, exposicions, xerrades...).
Mantenir la celebració de l’Onze de setembre i Sant Joan com a diades
reivindicatives i populars, i no purament institucionals.
Promocionar un nomenclàtor amb referents nacionals i locals.
Tractar de manera clara la senyera com a única bandera nacional.
Reconèixer l’exercici del dret a l’autodeterminació dels Països Catalans.
Reclamar la supressió de les diputacions provincials i d’altres institucions
antidemocràtiques, que són nius d’amiguisme i corrupció, instruments de xantatge
econòmic i autèntiques traves a la sobirania municipal. En aquesta línia, les
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administracions provincials haurien d’anar cedint recursos i competències a les
mancomunitats de municipis.
Augmentar els recursos i les competències per als municipis (o en el seu cas per a
comarques o mancomunitats) com a administracions més properes a la ciutadania i
per tant, més coneixedores de les dinàmiques socials i més sotmeses al control
democràtic del poble.
Fomentar la col·laboració i solidaritat entre els diferents territoris i comarques.
Participar en la creació d'una Assemblea de Regidors i Regidores dels Països
Catalans, com a òrgan representatiu i consultiu del poder local a escala nacional i
com a embrió d'un futur òrgan de poder popular.
Fomentar i fer avançar el moviment popular per a l'autodeterminació que organitzi
l'espai de ruptura democràtica necessària per trencar amb els estats opressors.

6.9.

Seguretat ciutadana

En primer lloc volem deixar clar que el terme de seguretat ciutadana és totalment
subjectiu, ja que sentir-se “segur” depèn de molts factors interns i externs, que poden
venir determinats des de vivències personals fins a alarmisme des dels mitjans de
comunicació. A més quan parlem de seguretat ciutadana, entenem que parlem d'ordre
públic que garanteix el compliment de les lleis penals, civils o ordenances municipals.
En aquest sentit des de la CUP entenem que les institucions públiques han de
prioritzar la defensa de la ciutadania per davant de la defensa dels béns materials (que
també s’han de defensar).
Entenem que abordar la seguretat ciutadana des dels símptomes i no les causes de
les accions que poden ser delictives, donen un camí ampli per discursos xenòfobs i
racistes que fàcilment volen relacionar immigració amb delinqüència o bé atribuir
(sense fonaments) certes males pràctiques a certs col·lectius. Malauradament, les
causes d'aquests actes es troben principalment en les diferències socials i
econòmiques dins de la societat i des de l'àmbit municipal es fa difícil d’actuar-hi.

Amb tot això hem de dir que a Corbera la taxa de criminalitat és molt baixa, per sota de
les dades comarcals i autonòmiques, així que entenem que un discurs realista i de
tranquil·litat és important per no sobredimensionar el tema.

Proposem:



Elaborar un codi ètic intern amb la policia municipal de Corbera, amb les conductes
idònies i prioritzant les tasques de prevenció.
Vetllar per tal que les policies supramunicipals (especialment els Mossos
d'Esquadra) respectin escrupolosament els drets humans en qualsevol actuació al
municipi.
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Treballar amb els col·lectius més vulnerables a patir actes violents (gent gran,
infants, dones maltractades...)
Crear un Consell de Cohesió Social al poble, que també faci de mediació, amb
diferents agents per tal que es puguin detectar problemàtiques i abordar-les abans
de l'acció repressiva.
Elaborar un llistat dels punts negres en accidents de trànsit i intentar posar-hi
remei.
Informar permanentment a les vilatanes dels plans d'actuació en cas d'emergència
i crear un taller fix per poder formar en primers auxilis a la gent del poble.
Eliminar els fitxers policials que incloguin dades personals de les habitants de
Corbera

6.10. Cooperació i Solidaritat
Des de la CUP entenem que la situació mundial està basada en unes relacions de
desigualtat, injustícia i explotació entre els diferents països i regions. Així, pensem que
la millor solució per acabar amb aquesta injustícia és trencar amb el model capitalista i
neoliberal actual que crea misèria i pobresa en unes regions a costa del
“desenvolupament” dels països rics.

Des de l'àmbit municipal, una de les millors tasques que es pot fer és la sensibilització i
accions per entendre i comprendre aquesta realitat, així com el coneixement del
perquè d'aquestes situacions.

A Corbera, hi va haver uns anys que aquesta solidaritat era ben present amb entitats
que lluitaven contra aquestes desigualtats i portaven les problemàtiques al nostre
poble.

Proposem:








Potenciar i cedir espais per les associacions municipals que treballin per canviar
els patrons actuals nord-sud i la cooperació entre pobles.
Fomentar la Nova Cultura de la Pau, entenent-la aquesta no únicament com
l'absència de guerres, sinó també com l'educació en els valors democràtics, la
distribució justa de la riquesa o el respecte pel medi ambient.
Donar suport i fomentar els productes del comerç just (tant per l'administració local
com als comerços del poble) com a exemple d’una relació basada en la igualtat
comercial, els salaris dignes i el respecte pel medi ambient.
Portar la cooperació i solidaritat internacionalista a les escoles i als instituts.
Fomentar els viatges i estades de brigadistes als diferents països, en col·laboració
amb les entitats que hi treballen.
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Fomentar xerrades, tallers, exposicions sobre la realitat dels diferents països i de
les seves realitats, especialment les més properes a la ciutadania corberenca.
Promoure i recolzar les iniciatives internacionals per aturar situacions de guerra,
desigualtat i/o ocupacions de pobles. Per exemple el boicot promogut per la
plataforma BDS, contra els productes de l'estat d'Israel que contribueixen a
l'ocupació de Palestina.
Donar suport a les persones que demanin asil a l'estat espanyol i que estiguin
vivint a Corbera.
Destinar una partida dels pressupostos municipals per tal de poder fer front a
aquestes propostes.

6.11. Patrimoni històric
Corbera és una població que es troba envoltada d'edificis de gran valor social, urbà i
arquitectònic. En els darrers temps ha aflorat la polèmica sobre la defensa d'aquest
patrimoni, centralitzant-se en la situació de la Casa Homs, el Castell o el monument a
la Creu Nova. Aquests exemples demostren la importància que tenen aquests edificis i
monuments, no únicament per la manca d'espais públics que hi ha sinó també per la
relíquia que tenim com a poble i la defensa d'aquest patrimoni col·lectiu.

També és important remarcar que aquesta defensa s'ha fet sobretot des de la societat
civil, que s'ha organitzat per posar sobre la taula el conflicte existent, sobretot és el cas
dels Amics del Patrimoni Històric de Corbera.

Així doncs, des de la CUP no només apostem per rehabilitar-los sinó per adequar-los
als nostres temps i a les necessitats de la ciutadania. Malgrat que aquests serien els
casos més representatius, n'hi ha molts altres, al poble, que ens ensenyen la vida
passada que va tenir Corbera. S’haurien de dignificar i tornar-los el valor que van tenir.

Proposem:






Revisar el catàleg complet del patrimoni històric local i dotar-lo de la màxima figura
de protecció.
Fomentar la visita i donar a conèixer els diferents elements del patrimoni que tenim
a Corbera entre la població en general
Crear camins assenyalats i intercomunicats pels diferents elements del patrimoni
històric
Obligar a la propietat dels edificis històrics a mantenir-los en bon estat i sense
deteriorament.
Crear una comissió ciutadana de seguiment de la situació de la Casa Homs i el
Castell i obrir un procés participatiu de manera que el conjunt de la població de
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Corbera pugui expressar-se sobre les actuacions i els futurs usos d'aquests
edificis.

Candidatura d’Unitat Popular

corbera@cup.cat
65

Programa CUP Corbera de Llobregat 2015

EIX 7. LLUITA CONTRA EL PATRIARCAT
La igualtat entre homes i dones al nostre país ha estat marcada per un llarg recorregut
de lluites i activitat, bona part de les quals van tenir lloc durant el segle passat. Si bé es
cert que les dones vam aconseguir arribar a entrar als cercles i ambients reservats
únicament per als homes, com ho són les esferes polítiques, econòmiques i socials,
així com també pel que fa a l’autonomia i a la presa de decisions en el camp
reproductiu i de salut, no podem obviar el llarg camí que encara queda per recórrer. El
patriarcat està instal·lat molt còmodament a la nostra societat i això es fa palès a
través de la seva empremta més dura i salvatge: la violència masclista que pateixen
milers de dones pel simple fet de ser dones; una violència que s’atribueix any rere any
centenars de mortes.

Com a feministes conscienciades, des de la CUP, no podem oblidar que la igualtat de
què parlem, és a dir, la igualtat en posicions de poder i llocs de decisió, està basada
en les normes i models del mateix patriarcat i, en conseqüència, en un sistema
netament capitalista, on la competició, el lideratge, els resultats mesurables i els
models masculins, entre d’altres, esdevenen requisits i eines per arribar a la fita
desitjada.

Entenem que el patriarcat es combat dia a dia: al carrer, a la feina, a l’escola i a casa, i
que les dones hem de saber i sentir que estem acompanyades i rebem el suport de les
institucions més properes.

Recorrem a la perspectiva de gènere com a eina fonamental per a detectar,
diagnosticar i eliminar situacions de desigualtat i discriminació ja que, com va dir
Simone de Beauvoir, “la dona no neix, es fa”. Una construcció que s’ha realitzat de
manera injusta, dotant als homes de privilegis únicament pel fet de ser-ho i col·locant a
les dones en una situació de subordinació. La perspectiva de gènere ens serveix per
aportar una mirada més rica, completa i integral a la realitat social en què vivim.

Cal fer esment que, al parlar d’homes i dones, parlem de categories construïdes i
variables al llarg de la història i, per tant, en pretendre la igualtat, posem en dubte,
també, aquest dualisme de categories per a ampliar-les, contemplant altres formes de
sexualitat, gais i lesbianes, i trencant amb el binomi sexe-gènere, transsexuals,
bisexuals, queers…

La crisi actual esdevé un factor que no permet capgirar aquesta situació, tot el contrari,
la distribució dels pressupostos s’ha reduït de manera notable en les partides
destinades a Ia igualtat de manera que, contra tota voluntat, s’han suprimit programes i
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ajudes que han repercutit directament a les dones, moltes de les quals han hagut de
tornar a casa per a encarregar-se de les feines domèstiques, reproductives i de cura
dels més petits de la família i de la gent gran.

És per això que creiem en la necessitat de dotar-nos d’un Pla d’Igualtat, que parteixi
de la realitat del nostre municipi i de les necessitats dels nostres vilatans i vilatanes.
Un Pla que doni continuïtat a la tasca del foment de la igualtat assolint, així, una millor
qualitat de vida no només per a les dones, sinó per a tota la població. Un Pla que fa
incidència en les polítiques públiques, començant per la pròpia organització i govern
de la institució local; on es fomenti la corresponsabilitat del treball de cures; es
promogui una cultura no sexista, focalitzant la mirada en festes i celebracions
municipals; s’impulsin els hàbits de vida saludable, així com la participació esportiva;
es desenvolupi la participació sociopolítica i econòmica de les dones i es promogui la
seva autonomia i apoderament.

7.1.

Govern

La integració de la perspectiva de gènere en l’actuació administrativa contribueix a la
millora de la pràctica del govern, tot enfortint el compromís de l’Ajuntament de Corbera
amb la Igualtat i afavorint una intervenció pública més eficaç, eficient i equitativa.

La integració de la perspectiva de gènere constitueix un dels principis generals que
han de regir i orientar l’actuació dels poders públics en matèria d’igualtat de dones i
homes.

Proposem:









Integrar la perspectiva de gènere als pressupostos municipals.
Mantenir una partida específica per a Igualtat.
Incloure clàusules per a la Igualtat en contractacions, subvencions i convenis.
Fer un ús no sexista del llenguatge en tota relació interna i externa: oferir-ne
formació, difusió d’eines existents i un servei d’assessorament.
Elaborar un Pla de Formació en Igualtat per promoure la capacitació i formació del
personal tècnic i polític de l’Ajuntament.
Implantar un Pla per a la Igualtat intern de l’Ajuntament i fer-ne un seguiment que
reguli l’accés al mercat laboral, la classificació professional, la promoció i la
formació, les retribucions i l’ordenació del temps, amb la finalitat d’afavorir, en
termes d’igualtat, la conciliació laboral, personal i familiar, així com la de prevenir
l’assetjament sexista i sexual.
Fomentar la coordinació entre els Plans per a la Igualtat de les diferents empreses
i organismes dependents de l’Ajuntament per a garantir el seu compliment.
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7.2.

Corresponsabilitat de cures

L’actual organització social segueix mantenint una divisió sexual del treball, on els rols
productius i reproductius s’assignen de manera desigual a homes i dones. És
fonamental que les administracions, empreses i agents socials i la ciutadania
assumeixin les seves responsabilitats i contribueixin a trencar els estereotips que
plantegen el treball de cures com a tasca exclusiva de les dones.

Les cures són un aspecte fonamental per a sostenir la vida. És essencial treballar en la
construcció de nous models de cura universals i dignes, en el marc d’un municipi que
afavoreixi els trànsits, la seguretat i el gaudi d’espais per a tota la població.

Proposem:






Implementar un Pla de recolzament per a les persones cuidadores per a fer visible
el valor de la tasca domèstica: impulsar l’organització de les Treballadores de la
Llar i oferir assessoria en treball domèstic.
Fomentar la corresponsabilitat i l’ètica del treball de cures: fer visibles els temps de
cures, fomentar la participació dels nens, joves i homes en els treballs domèstics i
de cures i visibilitzar nous models de convivència/família (projectes municipiescola-família).
Impulsar polítiques i serveis públics de conciliació i xarxes de cures i
corresponsabilitat: mobilitat i ordenació urbanística, recolzament famílies
monomarentals, promoció dels recursos de cures existents en períodes de
vacances, recolzar la creació de xarxes de cures comunitàries.

7.3.

Espai sostenible i lliure de violència masclista

La violència masclista és la màxima expressió de desigualtat entre dones i homes. La
lluita contra aquesta violència és una prioritat que cal abordar des de tots els àmbits i
nivells. Per una banda, des de la detecció i atenció a qui la pateix i, per altra banda des
de la prevenció.

En aquesta línia, totes les mesures i objectius expressats a continuació tenen un
caràcter preventiu pel que fa a abordar les desigualtats de gènere i, alhora, busquen
una transformació social, ja que avançar cap a un model de ciutat sostenible en la que
s’impulsin noves formes de reproducció, producció i consum, implica avançar cap a
entorns lliures de violència masclista.
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Proposem:









Recolzar les iniciatives del moviment feminista contra la violència masclista i
garantir la implicació dels mitjans de comunicació del municipi en la cobertura de
les notícies sobre violència masclista.
Prevenir la violència masclista a nenes i joves desenvolupant campanyes de
sensibilització i impulsant el seu apoderament. Proposar el programa “Trenquem el
silenci” a l’institut, a càrrec de la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere.
Prevenir i actuar davant situacions d’assetjament sexista i sexual a la feina
mitjançant el Protocol municipal.
Desenvolupar una actitud proactiva per a la identificació de situacions de violència
masclista i oferir una atenció de qualitat a les dones que la pateixen: coordinar
l’atenció entre Igualtat i el Servei d’Atenció a Víctimes de Violència Masclista,
comptar amb un equip complert de professionals, més enllà de l’actual atenció
psicològica, garantir l’aplicació del Protocol municipal d’intervenció amb dones
víctimes de violència masclista, proporcionar una atenció que contribueixi a
l’apoderament de la dona que ha patit la violència i garantir l’actuació adequada del
Govern Municipal en casos d’agressió i assassinat sexista.
Identificar i actuar davant els espais de major inseguretat del municipi per a
afavorir que les dones puguin utilitzar-lo de forma segura.

7.4.

Festes i cultura no sexista

Les festes i la cultura d’un poble són elements que faciliten algunes claus per entendre
els seus models d’organització social. La participació igualitària de les dones en tots
els àmbits de la vida del municipi, no serà una realitat fins que no es reconegui la seva
legitimitat i puguin fer-ho amb total garantia.

D’aquesta manera, hem de procurar que el nombre de dones, pel que fa a
l’organització i participació de les festes del municipi, augmenti, així com garantir que
els entorns festius esdevinguin espais no sexistes i lliures de perills. Per això, cal
articular mesures d’intervenció de prevenció que garanteixin que la participació de les
dones pugui ser realment igualitària.

Proposem:



Prevenir la violència masclista a les festes realitzant campanyes de sensibilització i
difonent un Protocol de prevenció i actuació en espais festius.
Incrementar la participació activa de les dones a festes, tant en l’organització com
en les societats i associacions que formen part activa de les festes.
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Impulsar activitats culturals i festes no sexistes, lliures d’estereotips.
Incrementar la contractació de dones en l’oferta cultural de les festes.
Impulsar l’oferta cultural feminista del municipi: secció sobre feminisme a la
biblioteca, promoció de referents històrics locals femenins.

7.5.

Hàbits saludables i esport

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com “un estat de complet de
benestar físic, mental i social i no només com a l’absència de malaltia” i proposa hàbits
saludables, a més d’una alimentació adequada, la pràctica d’exercici, descans, higiene
i eliminació d’hàbits tòxics, “la necessitat d’un equilibri intern, un nivell adequat
d’autoestima i acceptació, una adequada relació amb el medi natural en què s’integra i
molt especialment amb el grup humà del que forma part en l’àmbit familiar, laboral,
d’oci i de temps lliure”.

D’aquesta manera, doncs, apostem per recolzar l’apoderament de les dones
mitjançant el coneixement i cura del seu cos, així com garantir la igualtat en la pràctica
esportiva entre homes i dones.

Proposem:






Millorar el coneixement i cura del cos de les dones dissenyant un Pla integral de
Cures per a dones: físic, emocional i sexual. Així com fomentar l’ús de productes
saludables ecològics.
Prevenir les pràctiques de risc per la salut abordant les addiccions de les persones
joves i adolescents i les situacions de violència masclista associades a elles.
Impulsar l’activitat física i esportiva en les dones adultes i prevenir l’abandonament
de l’activitat física i esportiva de les joves.
Fer visible la realitat, l’esforç i les fites assolides per les esportistes, especialment
de les professionals, per tal de reivindicar la igualtat i dignificar l’esport que
realitzen les dones.

7.6.

Participació sociopolítica i econòmica de les dones

Des del reconeixement de la lluita i les fites del feminisme i conscients de la feina que
encara falta per fer, apostem per garantir l’accés i l’exercici dels drets de la ciutadania
per les dones, fomentant la seva participació en igualtat en tots els espais sociopolítics
i socioeconòmic i contribuint, així, a la construcció d’un model més igualitari en
l’organització de la vida comú, tot reforçant i recolzant la seva participació sociopolítica
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en l’espai públic, tant pel que fa al disseny com a la presa de decisions i seguiment de
les polítiques municipals.

Proposem:







Col·laborar amb el moviment feminista, associacions de dones i associacions
mixtes amb actuacions feministes per tal de conèixer les seves necessitats,
atendre les demandes sobre recursos i espais (Centre Cívic) de les associades,
actualitzar la informació de les associacions (Butlletí Corbera per la Igualtat),
participar en la difusió de les activitats de les associacions de dones i millorar les
subjeccions al teixit associatiu de dones (Atenea, Coses de dones, Dones amb
Coratge, Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera, Consell de Dones Sàvies).
Impulsar la presa de consciència feminista en moviments socials, culturals i de
cooperació, tot promovent projectes d’igualtat en associacions mixtes, en projectes
de cooperació, així com introduir la reflexió feminista en espais i esdeveniments
socioculturals del municipi.
Afavorir la participació de les dones en els diversos processos participatius
impulsats per l’Ajuntament.
Promoure el treball en xarxa amb altres moviments i organismes per a la igualtat i
cooperació amb altres països, promovent espais d’intercanvi d’experiències,
recursos i pràctiques feministes (Consell de Dones del Baix Llobregat).

7.7.

Autonomia i poder propi

Els processos socials neguen l’autonomia de les dones. La societat en què ens
formem valora les dones per la seva capacitat de fondre’s amb la resta. La feminització
de la pobresa, la violència contra les dones i la falta de drets en general, son algunes
de les expressions d’aquesta manca d’autonomia. Resoldre aquesta situació implica
abordar un procés transformador de la cultura. No pot haver autonomia econòmica
sense autonomia cultural. Fins i tot l’autonomia sexual ha d’abordar-se des del canvi
cultural.

El feminisme situa l’autonomia de les dones en el centre del que es s’anomena
democràcia de gènere. Que una persona, grup o institució s’autodefineixi autònoma
esdevé imprescindible, però no suficient. És necessari que sigui reconeguda i rebi
suport social, i això suposa la posada en marxa de mecanismes operatius, és a dir,
d’un pacte social.

L’apoderament “és un camí efectiu i sòlid de les dones que condueix a la sortida a
l’eliminació dels captiveris en què se les alinea personalment i com a gènere”.
“Anomenem apoderar-se al procés de transformació mitjançant el qual, cada dona, poc
a poc i, a vegades, a grans passes, deixa de ser objecte de la història, la política i la
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cultura, deixa de ser l’objecte dels altres, és a dir, deixa de ser-per-a-altres, per a
esdevenir subjecte de la pròpia vida, per-a-ella-mateixa, i en protagonista de la
història, la cultura, la política i la vida social (Marcela Lagarde).

Proposem:











Sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de promoure la igualtat i actuar sobre
les desigualtats i els estigmes que recauen sobre les dones; tot realitzant
campanyes els Dies internacionals.
Garantir una educació que afavoreixi el desenvolupament personal fora dels rols i
estereotips de gènere, treballant de manera coordinada, per a la coeducació, amb
institucions d’àmbit educatiu (Associacions de Mares i Pares d’alumnes, projectes
de sensibilització dins l’aula, sortides d’Aprenentatge i Servei, a les associacions
de dones...)
Intervenir per a una orientació professional dels joves sense biaixos de gènere.
Garantir la inclusió i millora en l’accés i ocupació de dones de col·lectius
desafavorits. Facilitar contractes amb dones formades en professions
tradicionalment masculinitzades.
Recolzar l’emprenedoria de les dones i difondre experiències d’emprenedoria de
dones (Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera).
Millorar la situació de les dones a les empreses fomentant la seva participació i
presència en processos de participació i llocs de decisió en l’àmbit empresarial.
Fomentar nous models de consum que afavoreixen la sostenibilitat i qüestionin els
models actuals de producció, reproducció i consum; recolzar el desenvolupament
d’iniciatives d’intercanvi i fomentar la participació de les dones als horts urbans i
cooperatives ecològiques.

Candidatura d’Unitat Popular

corbera@cup.cat
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