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Esquerra, ecologia i llibertat
a les ciutats i els pobles de Catalunya
Les prioritats d’ICV-EUiA per a les eleccions municipals de 2011 per a una sortida justa, solidària i ecològica
de la crisi econòmica.
CIUTATS I POBLES PELS DRETS SOCIALS
I LA COHESIÓ, AMB SERVEIS PÚBLICS
DE QUALITAT

1. Plans locals d’inclusió social (pobresa

zero), dirigits des dels serveis socials municipals, que articulin les polítiques de promoció econòmica, ocupació, educació, cultura,
serveis socials i habitatge i amb especial atenció a la infantesa amb risc d’exclusió. Programes d’habitatge amb serveis i amb la figura de
l’assistent personal per garantir l’autonomia
personal.

2. Vetllar pel compliment i l’aplicació de la

Llei de la Dependència i la Llei de Serveis
Socials. Treballarem perquè es compleixin els
compromisos del govern de la Generalitat amb
els ajuntaments quant a les prestacions socials.

3. Barris per viure i per conviure. Actuarem
amb plans de xoc en aquells barris on es concentren majors problemes d’exclusió social,
atur i risc de conflicte amb programes de rehabilitació urbana, d’intervenció social i educativa
i amb instruments de mediació i participació
ciutadana. Exigirem al govern català mantenir
el finançament de la Llei de Barris.

4. Contra la violència masclista. Impulsarem
campanyes de sensibilització social i atenció a
les dones per millorar la prevenció i contribuir
a modificar la percepció social a l’entorn de la
violència masclista.

7. Promourem equipaments i serveis cul-

turals locals amb una mirada inclusiva i
creativa de la ciutadania, tenint present els
equipaments artístics i les entitats, mitjançant
l’elaboració i aprovació del Pla d’Acció Cultural
Local.

8. Pel dret a l’habitatge. Reservarem un 50%
de les noves promocions a habitatge social i, almenys la meitat d’aquestes, en règim de lloguer.
Realitzarem plans integrals de rehabilitació del
parc d’habitatges amb mesures d’ecoeficiència i
amb l’objectiu de crear ocupació.

9. Ajuntaments al costat de la gent que pot
patir un desnonament per no poder pagar
la hipoteca, i no dels bancs. Exigirem el canvi de la legislació perquè la hipoteca no pot ser
una condemna per a tota la vida. Impulsarem
oficines per realitzar tasques de mediació, donar
assessorament i suport a les famílies amb problemes amb les entitats financeres.

10. Pacte contra el racisme i la xenofòbia.
Promourem un compromís de totes les forces
polítiques a no votar ni ser votats en els plens
d’investidura per candidatures racistes o que
promoguin el racisme i la xenofòbia. Reivindiquem el dret a vot de les persones migrades
amb tres anys de residència legal.

CIUTATS I POBLES PER UNA NOVA
ECONOMIA ECOLÒGICA I CREADORA
D’OCUPACIÓ

11. Per l’economia verda. Suport a les iniciatives locals d’economia verda i als projectes
empresarials innovadors. Projecte d’ecologia
industrial aplicats a polígons, introduint els
criteris ambientals en la gestió de l’energia,
l’aigua, els residus o l’ús de materials, així com
la innovació tecnològica. Programes de formació i assessorament a les PIME per a la millora
de la qualitat i la gestió ambiental i per a la innovació tecnològica.

12. No aplicarem la reforma laboral. No
Imatge de la convenció “A peu de carrer” del 26 de febrer

5. Reduirem les desigualtats en salut. Exigirem que el govern de la Generalitat compleixi
els seus compromisos quant a la construcció i
reforma d’equipaments sanitaris, per garantir
la qualitat de l’assistència arreu de Catalunya.
Promourem accions de salut pública en els barris amb més dificultats.

6. Una escola de qualitat per afavorir l’equitat.
Prioritzarem les inversions en les escoles i escoles bressol i n’exigirem el finançament compromès pel govern de la Generalitat. Promourem les oficines municipals d’escolarització i
les comissions d’escolarització per garantir que
no hi hagi cap tipus de segregació en l’accés a
l’escola per l’origen o el sexe.

col·laborarem amb les ETT, ni amb empreses de serveis integrals, ni amb agències de
col·locació amb ànim de lucre. Impulsarem
que els serveis locals d’ocupació funcionin
com a agències de col·locació, per fer front a
les agències privades de col·locació i garantir el
caràcter públic dels serveis d’ocupació. Inclusió
de clàusules socials en la contractació i subcontractació per part de l’administració local.

13. Una política justa de preus públics mu-

nicipals. Una política justa de preus públics municipals mitjançant la tarifació social que garanteixi l’equitat i que qui més té
pagui més.

14. Per la mobilitat sostenible i la salut. Re-

duirem la contaminació atmosfèrica i
acústica. Implantarem “zones 30”, crearem
espais lliures de cotxes, jerarquitzarem els carrers de forma que uns pocs assumeixin el

trànsit de pas. Promourem el transport públic,
els vehicles elèctrics i l’ús de carrils per a vehicles amb màxima ocupació, així com l’ús de la
bicicleta.

15. Ciutats i pobles capdavanters contra el canvi

climàtic i en les energies renovables. Impulsarem plans locals de lluita contra el canvi climàtic
Impulsarem plans de promoció d’energies renovables, teulades solars en equipaments públics,
edificis particulars i naus d’activitat econòmica,
instal·larem energia solar tèrmica a tots els equipaments amb gran consum. I promourem barris
independents energèticament, com s’està fent en
altres països europeus.

CIUTATS I POBLES PER LA QUALITAT
DEMOCRÀTICA, LA DIVERSITAT
I LA CONVIVÈNCIA

16. Ajuntaments amb parets de vidre i contra

la corrupció. Impulsarem la transparència
administrativa total dels ens locals. Garantirem
el dret a accedir a la documentació municipal.
Creació de Consells Assessors d’Urbanisme,
amb participació d’experts/es i teixit associatiu.
Demanarem les modificacions corresponents
del Reglament orgànic municipal per contemplar la publicació anual i al final del mandat
dels béns i activitats dels/les càrrecs electes i
càrrecs de confiança.

17. Facilitarem la participació, amb la Inicia-

tiva Ciutadana Municipal. Garantint per llei
autonòmica la seva regulació en tots els municipis per facilitar la presentació de propostes de la
ciutadania, així com les consultes ciutadanes municipals impulsades per la mateixa ciutadania.

18. Ciutats i pobles segurs per viure i conviure.
Elaborarem Plans locals de seguretat amb participació social, amb objectius i accions contra
la violència masclista, la seguretat viària i la
seguretat ciutadana. Promourem els procediments de mediació i conciliació com a vies de
resolució de conflictes amb la creació de la figura del Síndic municipal, entre d’altres.

19. En els ajuntaments continuarem sent

impulsors/es de les polítiques de memòria democràtica. Aprovarem Plans locals
d’actuació per impulsar una política global i
coherent de memòria democràtica impulsada
pel conjunt d’entitats culturals i centres educatius del municipi. Conèixer el passat, el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil
i del franquisme, la lluita per la democràcia i
els drets socials i nacionals esdevenen referents
ètics fonamentals.

20. Treballarem per garantir una ocupació

digna per a tots els i les joves. Orientació
i assessorament en les transicions adolescents
amb tutories personalitzades a l’ESO, garantint
que els que no continuïn estudiant rebin una
oferta dels centres de Programes de qualificació
professional inicial (PQPI) i orientació als nous
jaciments d’ocupació.
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Ningú pot retallar
les teves idees

Editorial

ICV-EUiA-EPM presenta les seves propostes per fer front a la crisi i a
les retallades socials des dels ajuntaments.
PER AIXÒ ICV-EUiA-EPM PROPOSEM:
Ciutats i pobles pels drets socials i la cohesió
Els ajuntaments han de liderar les polítiques
per l’equitat, contra l’exclusió social i la pobresa.
Volem uns ajuntaments que garanteixin l’accés
universal a serveis públics sanitaris, educatius i culturals.
Uns ajuntaments que siguin actius per garantir
el dret a l’habitatge, que promoguin l’habitatge social i de lloguer.
Ciutats i pobles per una nova economia
ecològica creadora d’ocupació

Concentració del 14 d’abril contra les retallades sanitàries

L

a crisi econòmica està colpejant amb força la
societat catalana, amb atur, precarietat i exclusió social. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, reben amb major
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que
està afectant amb força els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.
A Catalunya CiU, la dreta nacionalista, governa
en un context europeu i estatal de predomini tant
de les forces conservadores com de les polítiques
neoliberals que practiquen també governs de centreesquerra com el del PSOE a Espanya. Unes polítiques que estan atacant greument els drets laborals
i socials. En nom de les polítiques d’austeritat per
reduir el dèficit i l’endeutament de les administracions públiques s’està reduint l’Estat de Benestar,
amb el corresponent increment de les desigualtats
socials i del risc d’exclusió de part de la ciutadania.
No podem caure en la resignació ni en el fatalisme i, menys encara, en la trampa de la por que els
sectors conservadors estan promovent: por al que és
diferent, por a reivindicar drets per no perdre el lloc
de treball, por al futur,... Una por que afavoreix la
desmobilització, les sortides individuals davant la
crisi, la segregació i, també, la xenofòbia.
Els ajuntaments no es poden resignar a aplicar
les polítiques d’ajust pressupostari i a ser garants de
l’expansió urbanística quan se superi la crisi, com voldria la dreta. Per a ICV-EUiA-EPM els governs locals
han de ser protagonistes i impulsors d’una sortida de
la crisi socialment justa i ecològicament sostenible.
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Els governs locals han d’afavorir la generació de
nova ocupació, la formació dels treballadors i les treballadores i els projectes empresarials innovadors.
Uns ajuntaments que prioritzin la reducció de
la contaminació i dels gasos que provoquen el canvi climàtic, amb una mobilitat sostenible que limiti
l’ús del cotxe a favor dels i les vianants i del transport públic. La salut pública i la seguretat de les persones han d’estar per sobre de qualsevol altra consideració.
Ciutats i pobles per la qualitat democràtica,
la diversitat i la convivència
Cal establir una nova relació entre els veïns i les
veïnes i l’administració local. Ni els ciutadans i les
ciutadanes són clients ni l’administració és una simple dispensadora de serveis.
Volem uns ajuntaments amb les parets de vidre, capdavanters en la lluita contra la corrupció
i per la transparència, que garanteixin plenament
l’accés a la informació que generen. Uns governs
locals que liderin les polítiques de participació ciutadana.
PER QUÈ CAL VOTAR ICV-EUiA?
Votar ICV-EUiA-EPM és dir no a les retallades
socials i a la reducció de drets socials. És la millor
manera de frenar tant la dreta com les polítiques de
dretes del PSOE.
Votar ICV-EUiA-EPM és dir sí a un model de
pobles i ciutats basat en la justícia social, en una
nova economia ecològica i en la transparència i la
participació ciutadana.
Una ICV-EUiA-EPM més forta és la millor garantia d’uns governs locals generadors de cohesió
social i impulsors del canvi ecològic i, en definitiva,
constructors del país

.

El 22 de maig
vota contra
les retallades
de CiU i PSOE

E

l proper diumenge 22 de maig se celebren les eleccions municipals a l’Estat i a
Catalunya. Aquestes eleccions arriben en
un context de greu crisi econòmica, amb xifres
rècord d’atur al nostre país i on cada vegada més
famílies tenen dificultats per arribar a final de
mes o poden perdre el seu habitatge perquè no
poden pagar el lloguer o la hipoteca.
Les xifres d’atur i la precarietat laboral són
la prova més evident del fracàs de les polítiques
econòmiques que PSOE i CiU han posat en
marxa a nivell de l’Estat, especialment el fracàs
d’una reforma laboral que només ha servit per
poder acomiadar més barat.
Alhora, el canvi de govern a Catalunya i
l’arribada de CiU al poder han servit per desemmascarar el somriure de la dreta catalana i donar pas a una onada de retallades socials, especialment en sanitat i educació, quan el mateix
temps es prometen i es posen en marxa rebaixes
fiscals a qui més té. Es demana que els ciutadans i les ciutadanes s’estrenyin el cinturó, però
alhora les empreses de l’IBEX35 tenen aquets
any un rècord de beneficis i els seus empresaris
s’incrementen el sou un 20%.
A Catalunya, davant aquest context, ha començat a articular-se la resposta social. El passat 14 d’abril més de 20.000 persones van sortir al carrer per rebutjar les retallades socials de
Mas. Aquesta mobilització té continuïtat el 14
de maig.
Els ciutadans i les ciutadanes han de ser
conscients que si volem aturar les retallades socials i demostrar que exigeixen una sortida justa
i solidària de la crisi també han d’enviar un missatge molt clar el proper 22 de maig i fer que els
partits impulsors d’aquestes polítiques paguin
un cost electoral.
La resignació o l’abstenció només serà interpretada com un xec en blanc per a aquells que
ens governen a Catalunya i a l’Estat. Les receptes de sempre no serveixen per sortir de la crisi i
avui existeix una alternativa política clara que expressa una manera diferent de fer política, amb
idees i propostes que poden servir per fer front a
l’atur, el principal problema del nostre país.
Per això, el 22 de maig hem de portar la mobilització del carrer i a les urnes i animar la gent
a votar contra les retallades, votar ICV-EUIA
com a garantia que els ajuntament siguin el mur
de contenció contra les retallades socials

.
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“Donar una resposta local a la crisi
és la principal prioritat”
Entrevista: Marta Ribas

Per primer cop, candidata a l’alcaldia. Com
ho portes?
Ser cap de llista és un repte i una responsabilitat, però és un projecte d’equip i jo tinc molt
clar que la voluntat de transformar la realitat passa
pel compromís personal. I la ciutat és una realitat
tan propera que tot allò que voldria diferent salta
a la vista a cada pas, a cada minut, forma part de
la meva vida, de la vida dels meus fills, dels meus
amics, dels meus veïns i veïnes d’una manera tan
immediata, tan quotidiana que resulta impossible
no implicar-s’hi.

Arga Sentís Mate

Cap de llista a Tarragona
Filòloga catalana, sindicalista i postgraduada en Govern de la Ciutat, Drets Ciutadans
i Polítiques Públiques. Treballa al Centre de
Normalització Lingüística de Tarragona.

Suposo que l’objectiu principal a Tarragona
és recuperar la representació al Ple municipal perduda fa 4 anys...
Les passades eleccions municipals, després de
quasi 20 anys de govern de dretes, en què CiU va
governar amb diferents combinacions, de vegades
amb el PSC, d’altres amb el PP, havíem arribat a
un punt en què es respirava un aire de fi d’etapa i
una voluntat de canvi. I el canvi ens va deixar fora
de l’Ajuntament de la ciutat per un centenar de
vots, el vot útil ens va passar factura.
I s’ha notat, perquè durant aquests darrers quatre anys ha faltat una veu nítida i clara d’esquerres
i ecologista a l’Ajuntament de Tarragona que defensés coses que cap altre partit polític de la ciutat defensa. Aquesta vegada estic plenament convençuda
que el 22 de maig serem al consitori.

Com valores aquests 4 anys de govern socialista a Tarragona?
Han canviat molt les formes, l’Ajuntament és
més obert, més proper i el discurs és molt més
amable, i no em puc estar de reconèixer que això és
positiu, sobretot en comparació amb l’estil agressiu i prepotent de l’etapa de l’alcalde Nadal, de CiU.
Però no s’hi veu un canvi de model de ciutat, un
projecte definit, unes prioritats clares. Continuem
apostant per macroprojectes caríssims i oblidem
la quotidianitat. Continuem amb batalletes de
campanar amb els veïns i les veïnes en comptes
d’assumir la realitat metropolitana del territori i
apostar per sumar esforços per donar resposta a
necessitats que compartim, especialment per aconseguir un altre model de mobilitat. L’Ajuntament
no ha sabut prioritzar, no s’ha enfrontat als interessos dels qui sempre han tallat el bacallà en aquesta
ciutat i, volent acontentar tothom, no han estat capaços de prendre partit.
Quins són els principals reptes per als propers 4 anys a Tarragona?
Donar una resposta local a la crisi és la principal prioritat. Acabar amb la fragmentació urbanística i social de la ciutat, apostar decididament per
una mobilitat diferent, basada en el transport públic, buscant l’acord amb les ciutats veïnes. Hi ha
tantes coses per fer! Es tracta, en resum, de substituir la lògica dels macroprojectes i dels grans esdeveniments per la de les petites coses que canvien la
vida de la gent

.

“Les retallades a Lleida
són de Mas i Ros”
Entrevista: Marta Ribas

Actualment la coalició només té un regidor a
la Paeria. L’objectiu és recuperar els 3 representants aconseguits el 2003?
Efectivament. Des de fa quatre anys estem treballant amb aquest objectiu. Crec que representem
una sensibilitat pròpia i tenim clares unes prioritats
diferents de les que té el govern actual. I penso també que cada cop més persones s’adonen que tant
l’una com les altres són imprescindibles en el moment actual.

Ramon Camats Guàrdia
Cap de llista a Lleida

Doctor en Filosofia, escriptor i professor de
Psicopedagogia i Filosofia a la Universitat de
Lleida. És portaveu d’ICV-EUiA des de fa 2
anys, quan va substituir, per jubilació, la Mercè
Rivadulla.

En mobilitat proposem
completar i protegir el carril
bicicleta, fer els estudis previs
per a un tren-tram que ens
connecti amb els municipis
veïns.

Només mentre hi va haver
acord amb ICV al govern es van
iniciar polítiques sostenibilistes
a Lleida.

Presenteu una candidatura molt renovada.
La llista, de 27 candidats i candidates més tres
suplents, té 17 persones que es presenten a unes
eleccions per primer cop, 13 d’elles són independents. Tot plegat cal posar-ho en valor: hem aconseguit que un bon grup de persones s’adherissin
al nostre projecte. No és fàcil això en un context de
desafecció per la política.

Evidentment, l’objectiu també és que els vostres regidors tornin a ser decisius després
d’un mandat de majoria absoluta socialista.
Volem ser decisius, sí. Des de l’inici dels ajuntaments democràtics, el grup socialista mai no ha
aconseguit dues majories absolutes consecutives.
Només mentre hi va haver acord amb ICV al govern
es van iniciar polítiques sostenibilistes a Lleida: carril bici, recollida selectiva; polítiques d’igualtat: casal de la dona; polítiques participatives: reglament
de participació, etc.

Quines destacaries com les vostres propostes principals.
Tenim propostes de tota mena. Quant a mobilitat, completar i protegir el carril bicicleta, fer els estudis previs per a un tren-tram que ens connecti amb
els municipis veïns i permeabilitzi els eixos de la ciutat; quant a economia, reorientar el pressupost per
tal de conservar la inversió social i educativa (també
sotmesa a retallades, i aquestes no són de Mas sinó
de Ros); quant a cultura, crear un Consell de la cultura i de les arts per tal d’aconseguir, que ja toca, una
cultura menys dirigista i més participativa...

.
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“Volem combatre la resignació;
la indignació s’ha de traduir
a les urnes”
Entrevista: Marta Ribas

Quina valoració fa del mandat que s’acaba?
No ha estat un mandat senzill, el vam iniciar
havent de gestionar situacions complicades, com
el col·lapse de Rodalies o la sequera, i després van
arribar els impactes d’una crisi que ha esclatat imprevisiblement i que està afectant de manera rabiosament injusta les famílies i les classes treballadores,
mentre aquells qui la van provocar, el sector financer
i els especuladors, n’han sortit indemnes.

Ricard Gomà Carmona
Cap de llista a Barcelona

47 anys. Va treballar d’educador a Baró de
Viver i des de 1987 és professor de Polítiques
a la UAB. El 2003 i el 2007 va ser elegit a les
municipals de Barcelona i al llarg d’aquests
anys ha fet de regidor, actualment com a
responsable d’Acció Social i Ciutadania.

Com ha respost Barcelona a aquesta crisi?
Barcelona s’ha convertit en el contrapunt a la lògica de les retallades socials en què s’han instal·lat els
governs de CiU i PSOE, unes retallades que no tenen
res a veure amb la lluita contra la crisi, sinó que encara
hipotequen més l’horitzó de recuperació econòmica.
I davant d’això, Xavier Trias calla. No ha qüestionat cap de les retallades de Mas, no ha sortit
en defensa de Barcelona i esmola les tisores amb
l’objectiu de convertir-se en el braç executor de la
retallada de CiU a la ciutat, en cas que guanyi les
properes eleccions. Trias és la cara amable de la dreta a Barcelona, però les seves polítiques són profundament conservadores i antigues; i això es posa de
manifest en cadascuna de les propostes que fa.
Com afronta ICV-EUiA aquestes eleccions?
Amb optimisme i amb moltes ganes de combatre
aquesta lògica de la resignació que ens vol imposar CiU.

Ens volen fer creure que les retallades socials són
imprescindibles i que no hi ha alternativa, que no
s’hi pot fer res; i això és rotundament fals. Cal que
la gent en sigui conscient i es mobilitzi per defensar
els seus drets, com ja ha començat a fer. Nosaltres
estarem al costat de tota aquesta gent. Cal convertir
la indignació en lluita i esperança i això s’ha de traduir també a les urnes.
I això, com s’aconsegueix?
És qüestió de voluntat política, de coherència
i convicció. CiU governa al servei dels interessos
d’una minoria privilegiada, com s’ha vist amb la
supressió de l’impost de successions i l’anunci de
rebaixa de l’IRPF, que són regals fiscals per a les
rendes més altes, que es fan compatibles amb una
retallada social de conseqüències incalculables.
Però hem de recordar que no només CiU
s’ha deixat endur per la deriva neoliberal. Al govern de l’Estat hem vist com un partit que es diu
d’esquerres, i que ara s’escarrassa per criticar les
retallades de Mas, impulsava la congelació de les
pensions, la rebaixa de sou als funcionaris i una reforma laboral del tot inacceptable, que afavoreix la
precarització.
Si Barcelona ha quedat al marge d’aquesta tendència generalitzada, només s’explica per la presència determinant d’ICV-EUiA al govern de la ciutat.
Nosaltres som l’autèntica, l’única garantia que no es
farà pagar el preu de la crisi als sectors populars i als
col·lectius més vulnerables

.

“Lluitarem per la cohesió social
i contra la pobresa”
Entrevista: Marta Ribas

Per tercer cop et presentes com a candidat a
l’alcaldia i després de 8 anys amb responsabilitats de govern. Aquesta vegada, l’objectiu
és arribar a ser l’alcalde de Girona?
Per primer cop no es presenta un alcalde, alcaldessa, sortint, i això fa que les eleccions estiguin més
obertes que mai. Sense petulància, ICV-EUiA ens
postulem per arribar a un consens que ens donés
l’Alcaldia. Els anys de govern i el nostre coneixement
de la ciutat també ho fan més possible que mai.

Estem convençuts que en
les àrees que hem gestionat
s’ha notat aquest impuls i la
ciutadania ha reconegut els
avenços realitzats.

Joan Olòriz Serra
Cap de llista a Girona

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB,
doctor en Història per la UdG. Primer Síndic
de la Universitat de Girona. Professor d’institut
des de fa 30 anys. Actual cap del grup
municipal d’ICV-EUiA a Girona i segon tinent
d’alcalde del govern de la ciutat.

De fet, a Girona la presència d’ICV-EUiA al
govern ha marcat la diferència, especialment
en aspectes mediambientals i de cohesió social.
Fa vuit anys, amb la nostra presència al govern,
va començar un canvi després de molts anys de majories absolutes a la ciutat. Estem convençuts que
en les àrees que hem gestionat s’ha notat aquest
impuls i la ciutadania ha reconegut els avenços
realitzats.

Quins seran els reptes per als propers 4 anys,
a Girona?
Reforçar la cohesió social i crear les condicions
per sortir de la crisi sense fractura entre la nostra
comunitat; és a dir, lluitar contra totes les formes
de pobresa, millorar el capital social i generar
aliances per crear llocs de treball en la nova economia verda i el sector serveis.

Volem reforçar la cohesió social
i crear les condicions per sortir
de la crisi sense fractura.
També és una prioritat de la nostra coalició la
lluita contra l’atur. L’atur a Girona s’ha doblat en
els darrers dos anys des de l’inici de la crisi econòmica i els plans d’ocupació no poden absorbir el
número de persones, malgrat haver incrementat el
nombre de convocatòries.
També han augmentat les ordres de desnonament de famílies que no poden fer front a les seves
hipoteques i que perden la seva llar.
Amb prop d’un 19% d’atur a la ciutat, la situació econòmica està portant a la desesperança molta
gent, persones que cada cop necessiten més dels
serveis socials per poder viure dignament o simplement sobreviure.
Des de l’Ajuntament l’any 2010 els serveis socials han atès més de 5.700 persones i s’han atès a
domicili més de 1.500 persones

.
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CiU i PP eviten suspendre
les retallades en sanitat
Convergents i populars voten conjuntament al Parlament de Catalunya contra una proposta d’ICV-EUiA que reclamava al govern suspendre el pla de xoc i les retallades sanitàries. Ciutadans i Laporta també hi voten en contra.

L

a diputada d’ICV va reclamar al
conseller que demostri la seva
voluntat de diàleg i convoqui tot
el sector sanitari i els partits polítics
per tal de tornar a definir un full de
ruta amb noves mesures per reduir
el dèficit sanitari. “Boi Ruiz va tard i
cada vegada té menys credibilitat”.
D’aquesta manera, la portaveu
ecosocialista també va criticar el president de la Generalitat, Artur Mas,
perquè després de les mobilitzacions
s’hauria d’haver reunit amb els sindicats i la comunitat sanitària enlloc
d’atendre “les escoles de negoci”, i va
ironitzar que “segurament és aquest
el problema d’un govern business
friendly que veu l’educació i la salut
com un negoci”. Així mateix, la diputada va assegurar que “haurà d’escollir

si fa cas al que li diu el seu assessor
personal i el sector sanitari o al seu
conseller”.
“Esperem que a partir de la mobilització del 14 d’abril, i sobretot la del
14 de maig, es vegi forçat a parlar i a
prendre nota”, va dir Ortiz, que també
va posar damunt la taula la necessitat
de “buscar acords” perquè “cap política social es pot emprendre sense complicitat i girant l’esquena als treballadors i les treballadores”.
En una roda de premsa, Laia Ortiz
va detallar les propostes que incorpora la moció presentada per ICV-EUiA
al Parlament com a alternatives, com
suspendre el Pla de xoc i començar de
nou; més transparència en el sistema
perquè se sàpiguen els concerts i hi
hagi un rendiment de comptes públic i

La seguretat del futur,
el futur de la seguretat

F

a temps que la seguretat s’ha instal·lat de
manera permanent en el discurs polític a tots
els àmbits: global, estatal i municipal. Fins
fa poc, els discursos de mà dura semblaven donar
rèdits electorals a molts partits i la possibilitat de
prometre solucions fàcils a problemes complexos
seduïa candidats i electors.
Però els temps han canviat. Amb una crisi
econòmica i política enrocada en la quotidianitat de
totes i tots, la idea que multar rodamóns, enreixar
places, endurir el Codi Penal, mobilitzar la por al
voltant de l’incivisme i que assenyalar permanentment l’altre (jove, migrant, pobre) com a responsable de tots els nostres problemes pugui ser una
bona política ha deixat de tenir sentit. Quan els problemes reals s’imposen, quan el que no deixa dormir no és el soroll sinó la por veritable a perdre la
feina i la casa, a no poder donar un futur als fills, la
cortina de fum erigida al voltant del discurs sobre
seguretat cau pel seu propi pes. En pocs mesos, la
seguretat ciutadana i la immigració han passat de
ser les primeres preocupacions dels catalans a ser
les darreres.

Quan el que no deixa dormir no
és el soroll sinó la por veritable
a perdre la feina i la casa, la
cortina del discurs sobre seguretat cau pel seu propi pes.
Moltes formacions polítiques, però, segueixen
amb el discurs de sempre, incapaces d’adaptar-se a
un context que exigeix solucions reals, no de cartrópedra. Davant d’això, cal ser capaços d’entendre el
nou context i preveure les demandes que vindran.
En aquest sentit, s’imposen dues idees:
–

Cal redefinir la proximitat: fins avui, la proximitat que s’ha imposat en seguretat ciutadana s’ha
definit en base a la proximitat ‘física’ (patrulles
a peu, que són molt poc efectives pel que fa a la
disminució de la delinqüència) i la creació de noves faltes administratives molt allunyades de la
delinqüència però sancionades per la policia (incivisme). És una seguretat, doncs, que s’apropa al

comparable per veure per on s’escapen
els diners; posar seny en la reducció de
despesa farmacèutica introduint canvis
immediats, com substituir els medicaments per la versió més barata, perquè “no pot ser que funcionem amb
més de 6.000 medicaments i no sigui
l’administració qui controli aquesta
matèria prima del sistema”

.

ciutadà, sí, però no per servir-lo i escoltar-lo, sinó
per sancionar-lo. La proximitat del futur ha de basar-se en l’eficiència policial (menys carrer i més
investigació), la transparència i la responsabilitat.
–

Gemma Galdon Clavell, investigadora de l’IGOP-UAB

CiU i PP s’oposen
conjuntament a evitar
la disminució de les
prestacions sanitàries
i la qualitat del sistema
públic sanitari.

Cal entendre que molts dels problemes actuals
de convivència s’esvairan per si sols: l’onada de
migrants que hem viscut en la darrera dècada no
es repetirà en un futur proper, de manera que
el ‘xoc’ de veure un canvi sobtat en el paisatge
humà proper, que ha generat a cops incomprensió, recels i rebuig, és ja cosa del passat. En els
propers anys, l’escolarització comuna, el naixement de segones i terceres generacions i el
mateix procés de coneixement mutu farà que
les diferències lingüístiques i ètniques actuals
es desdibuixin. Molts estudis, de fet, demostren
que els canvis demogràfics importants i inesperats generen friccions en un proper moment,
però a llarg termini reforcen la comunitat.

El discurs de l’incivisme i l’estigmatització de
l’altre, doncs, té poc recorregut. Apareixeran nous
altres, sens dubte, i la voluntat d’utilitzar-los per
desviar l’atenció de les coses importants no amainarà. Però si en aquest nou context s’erigeixen veus
que exigeixen millors estratègies de seguretat i una
millor comprensió de com evolucionen les societats,
el sentit comú i les bones pràctiques podran anar
imposant-se a la mobilització interessada de la por
i la inseguretat

.
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ICV emplaça Mas i Zapatero a demanar
perdó per l’atur i la reforma laboral
Els secretari general d’ICV, Joan Herrera, recorda que aquesta reforma només ha servit perquè molts empresaris
acomiadin més barat i perquè 93 de cada 100 contractes siguin precaris.

E

l secretari general d’ICV, Joan Herrera, va
emplaçar Artur Mas i el president Jose Luis
Rodríguez Zapatero a demanar disculpes per
haver dut a terme una reforma laboral que “ha precaritzat encara més el mercat de treball”.
“Tenim 40.000 nous aturats a Catalunya, les
contractacions són més precàries i qui hauria de
demanar disculpes és qui va protagonitzar la reforma laboral”, va dir el secretari general ecosocialista, que va recordar que “aquesta reforma que ens
havia de treure de la crisi només ha servit perquè
molts empresaris acomiadin més barat i perquè
93 de cada 100 nous contractes siguin precaris”.
Herrera va fer aquestes declaracions en el marc de
l’acte de presentació dels candidats i les candidates
joves d’ICV-EUiA a les properes eleccions municipals, celebrat davant l’Institut Joan d’Àustria de
Barcelona, on va aprofitar per recordar que tant
Mas com Zapatero haurien de demanar disculpes
“sobretot als i les joves, perquè ara imposen unes
retallades desiguals i són incapaços d’aplicar una
fiscalitat justa”.
Acte de presentació dels candidats i les candidates joves d’ICV-EUiA, el passat 30 d’abril

Cartell editat per Joves

El dirigent ecosocialista va voler remarcar, en
aquest sentit, que les retallades que està duent a
terme el govern de CiU es plantegen a totes les
etapes de la vida. “Quan s’arriba a la universitat,
144 milions d’euros de retallades basades en una
lògica que s’assembla molt a la de David Cameron al Regne Unit, que farà que les classes mitjanes no es puguin permetre els estudis universitaris”.
Per tot això, Herrera va remarcar que ara més
que mai cal rebel·lar-se contra el 43% d’atur juvenil, “una xifra semblant a la de països del nord
África”.
El secretari general d’ICV també va explicar
que “cal rebel·lar-se quan les empreses de l’IBEX
35 tenen aquests any un rècord de beneficis i els
seus empresaris s’incrementen el sou un 20%.
Cal rebel·lar-se contra Telefónica quan vol fer fora
5.600 treballadors mentre bonifica els directius
amb 450 milions d’euros.
Cal rebel·lar-se quan el govern que es fa dir
dels millors aplica retallades en salut i educació
però és incapaç d’aplicar una fiscalitat progressiva”

.

L’únic pla de govern de CiU són les
retallades en educació i sanitat

L

a portaveu del grup parlamentari d’ICV-EUiA,
Dolors Camats, va assegurar en roda de premsa des del faristol del Parlament que “l’únic
pla de govern són les retallades” i que “el més destacable d’aquests més de 100 dies de govern són
els quiròfans tancats, les i els mestres que no seran
substituïts, els acomiadaments dels treballadors i les
treballadores dels serveis públics, o els instituts que
no poden pagar la llum”. Per això, la portaveu parlamentària va qualificar de “cortina de fum” el Pla de
govern 2011-2014 que el president de la Generalitat,
Artur Mas, va presentar públicament.

“És una estafa democràtica que la setmana
passada ens digués que ajorna les retallades a després de les eleccions i avui presenti un nou Pla de
govern que és una còpia deformada del programa
de CiU”.
Segons Camats, “Artur Mas necessitarà més de
4 anys per refer el que s’ha carregat en 100 dies” i
va advertir que si l’economia millora rebaixaran els
impostos a les rendes altes, desgravaran les mútues
enlloc de reobrir els quiròfans i les plantes que estan tancant i concertaran el batxillerat enlloc de recuperar la sisena hora per a l’escola pública

.

ICV rebutja els
acomiadaments
a Derbi, Alstom
i Yamaha

E

l secretari general d’ICV, Joan Herrera, va demanar al president de la Generalitat, Artur
Mas, i als consellers responsables, Francesc
Xavier Mena i Andreu Mas-Colell, que no acceptin
l’expedient de regulació presentat pels propietaris
de la planta de Derbi ubicada a Martorelles, al Vallès. “Cal una actitud de defensa ferma dels llocs de
treball per part del govern de la Generalitat”. Segons
Herrera, els motius de Piaggio per voler tancar la
planta de Martorelles “no són prou sòlids i l’únic
que busca és fer més viable la seva planta d’Itàlia a
costa de la feina dels treballadors i les treballadores
de Derbi”.

Herrera: “Cal una actitud
de defensa ferma dels llocs
de treball per part del govern
de la Generalitat”.
Per Herrera “si el govern de CiU vol ser amic de
la feina abans de ser amic de la gent que fa negoci a
costa de la feina de la gent, ha de dir no a l’ERO de
Derbi”.
El president del grup d’ICV-EUiA va exigir al
president que presenti, d’una vegada, el seu pla contra l’atur i que en casos com Alstom, Derbi o Yamaha utilitzi els instruments que té el govern per fer
política industrial

.

