COMPROMESOS

AMB EL VALLÈS

Idees de les CAV

TALLER: sostenibilitat i mobilitat
Problemes més greus que
tenim

Sota el nom “Idees de les CAV” es recullen alguns dels nostres plantejaments i
objectius compartits

comarcal que podem anomenar constituent i que es va celebrar a Cerdanyola
el passat 24 de febrer.

Cal recordar que fa més de cinc anys,
diverses candidatures de l’esquerra alternativa del Vallès Occidental tractem
de coordinar esforços per a elaborar i
oferir propostes alternatives al model
territorial, polític, social, urbanístic i
ecològic que s’imposa en la nostra
comarca. Com hem manifestat en altres
ocasions, partim de la nostra autonomia
com a grups locals arrelats a la realitat
més propera, però trobem punts d’unió
en els nostres plantejaments alternatius
i en les problemàtiques globals que hem
d’afrontar que van més enllà del nostre
municipi.

Aquella assemblea va ser convocada
inicialment per cinc grups político socials
de caràcter local, l’Alternativa Ciutadana
per Rubí, l’Alternativa d’Esquerres per
Badia, El Col∙lectiu Obrer i Popular de
Ripollet, l’Entesa per Sabadell, L’Altra
Veu de Castellar i Participació Activa i
Social de Cerdanyola.
Finalment van ser vuit els grups que van
decidir concòrrer a les eleccions municipals junts, ja que en el decurs de la
jornada s’hi van afegir les CUP de Sant
Cugat i Terrassa, així com Esquerra Alternativa de Barberà i l’Altra Veu no hi
va participar de la coalició, tot i continuar
coordinant-se amb la resta.

Després d’un treball conjunt, petit, però
continuat vam constatar la nostra coincidència en molts temes, que unida a
la necessitat que els nostres plantejaments tinguessin un ressò i representació major ens va portar a plantejar-nos
una col�laboració més estreta que ens
permetés concòrrer sota una mateixa
plataforma a les eleccions municipals.
La intenció va ser que cada candidatura
continués mantenint la seva autonomia
local, però fer un pas més en el nostre
compromís amb el Vallès i obtenir una
representació comarcal.
Per debatre sobre els nostres plantejaments compartits, sobre els objectius
de la plataforma comuna i sobre la seva
organització vam convocar una jornada

Aquí reproduïm les conclusions de la
jornada que són, per ara, les línies bàsiques del nostre acord i del nostre compromís. Excepte les qüestions organitzatives, les conclusions es van obtenir
després d’un treball en taller basat en
un petit guió de preguntes, i la posterior
posada en comú al plenari. Les conclusions doncs són una breu descripció de
com veiem la situació en quatre temes
centrals a la que afegim una sèrie de
propostes d’actuació.
Val la pena recordar que a més
d’aquestes conclusions també comptem amb un document anteriors en que
plantegem la nostra posició en el tema
de tractament de residus.

Mobilitat. Saturació de cotxes particulars circulant dins cada ciutat i
entre localitats diferents, i una infrautilització del transport públic. Aquesta
situació es dóna, sobretot, per la manca
d’alternatives clares recolzades des dels
governs municipals i també degut a la
cultura del cotxe (agafem el cotxe per
desplaçar-nos dins la nostra ciutat encara que aquesta sigui petita).
La privatització del transport públic dificulta que els ajuntaments puguin fomentar-lo com cal.
Sostenibilitat. Liquidació dels espais
agraris. Rius contaminats i en males
conndicions. Aigüa de boca de baixa
qualitat i sotmesos a empreses privades. Ús insignificant de les energies
renovables. Contaminació acústica i atmosfèrica per les autopistes i l’aeroport.
Construcció de noves infraestructures
viàries. Empreses contaminants.

Què proposem fer
• Hem de plantejar un canvi de paradigma de la mobilitat. Anar substituint
un model per un altre i mantenir al llarg
de l’any d’accions pedagògiques per la
mobilitat.
• Implicar la ciutadania en un debat ampli sobre les conseqüències del model de
mobilitat, una nova gestió del territori pel
que fa a la mobilitat, i anar en la direcció
d’un pacte social per la mobilitat a cada
municipi.
• Des dels municipis s’han de fer cumplir
les lleis relatives a medi ambient i afa-

vorir totes aquelles normatives que potenciïn l’ús del transport públic.
• Les autopistes. Tenir més autopistes no
és la solució a la saturació de les que ja
tenim, cal trobar una alternativa al cotxe
en els desplaçaments interurbans.Cal
que els ajuntaments presentin queixes
odenúncies a la Generalitat contra les
conseqüències de les autopistes.
• Dins les ciutats és possible limitar l’ús
del cotxe i guanyar espai urbà per a les
persones amb mesures com pàrquings
soterrats, una xarxa d’aparcaments
dissuasoris apartats dels nuclis i prop
de les estacions de transport col∙lectiu,
mesures que condicionin l’ús del cotxe
amb un mínim d’ocupants, i establir itineraris segurs per anar a escola.
• Cal trobar solucions per a la mobilitat
laboral (el desplaçament fins els polígons
o fins a altres ciutats). Potenciar autobusos, tramvies, metro…
• Cal millorar el transport públic abans
de prohibir el transport privat.
• La bicicleta no és una opció per a gent
gran o amb dificultats de mobilitat, però
sí per a una part de la ciutadania. Cal impulsar el disseny i execució d’una xarxa
comú de carrils bici a nivell Vallès.
• Una cimentera contamina com 8 milions de vehicles: cal denunciar-ho,
perquè els usuaris de cotxes no som els
únics responsables de la contaminació.
Però hem de ser conscients que els
cotxes contaminen des del moment que
es comencen a fabricar fins més enllà
del moment en que ens hem de desfer
d’ells.
• Defensar la preservació espais naturals
lliures. Són un valor afegit, cal dinamitzar-los, treure’n un profit per al municipi.
Afegir-se al PAV.
• Tenim un document aprobat en una jor-

nada específica sobre gestió de residus
on apostem pel model Residu Mínim.
Hauríem de portar-ho a cada govern
municipal. No és utòpic.
• Promoure ordenances que afavoreixin
les energies alternatives. Plaques solars
per escalfar aigua plaques fotovoltàiques, sobretot per a les noves construccions. L’administració ha de donar
l’exemple amb els seus edificis.
• Les empreses que contaminen, cal
que se les faci responsables de la contaminació del medi ambient. I no es fa.
Cal ser la veu per proposar mesures per
regular aquestes coses. És una qüestió
de determinar bé quin és el grau de responsabilitat. No cal caure en la culpabilització directa dels ciutadans. No tot
s’acaba en que triem el contenidor del
color correcte.
• Sobre l’aigua de boca, hauríem de poder plantejar alternatives més enllà dels
plans de les empreses gestores.
• El tema del soroll autopistes cal portarlo conjuntament al Consell Comarcal i a
la Generalitat.
• Jardineria ecològica i plantes autòctones.
• Fiscalitat ambiental, pot arreplegar tot
d’aspectes. No és normal pagar la mateixa taxa portant un 4x4 per la ciutat, el
consum d’aigua gravat de manera diferent segons la zona.
• Recuperació dels rius.
• Aplicar sistemes de reutilització de les
aigües, per a proposar a cada municipi.
• Cal trobar materials de referència respecte a les infraestructures viàries per
fixar les nostres posicions.
• Cal una inversió seriosa en política ferroviària potent.
• Disposar d’un llenguatge propi, allunyat
del que s’han apropiat els governants.

Els problemes més sentits per la població ha
de ser el punt de partida de la participació
democràtica. No hi ha democràcia si no es
pren en consideració la cultura organitzativa
del poble.
Pensamos que los problemas que atañen al
mundo a día de hoy se basan en la falta de
democracia en las estructuras de todo tipo:
Los gobiernos pueden ser muchas cosas
pero no democráticos. Se requiere una
mayor transparencia en sus gestiones y una
alternativa a un sistema que ha demostrado
ser poco garante del beneficio de su pueblo.
Hay que defender un sistema de equidad
social, de protección y mejora de los servicios sociales que nadie va a defender a no
ser que el ciudadano recupere su parcela de
poder mediante una profunda regeneración
democrática.
El mercado en sí ya no es que sea poco
democrático, es que no lo es
en absoluto. Ningún poder
legítimo tiene influencia sobre él y las transacciones que
en él se llevan a cabo se pasa
por alto cualquier mecanismo
o intento de regularización.
Facilitar la participació suposa disminuir la discrecionalitat de les elits i la imposició
dels seus interessos. Per
tant, la participació local pot
contrarestar l’immens poder
d’aquestes i dels lobbys que
circulen entorn d’elles.

Un nou estil de fer política, participatiu, obert,
no jerarquitzat ni professionalitzat, sense
personalismes i evitant que la dedicació a
la política esdevingui un terreny reservat
només per als professionals, la no professionalització, rotació, codi ètic.
Això no significa que la participació hagi
de desenvolupar-se principalment a les institucions sinó tot el contrari. Donat que la
estructura i el funcionament de les institucions polítiques existents no estan dissenyats
per facilitar la participació democràtica dels
ciutadans i ciutadanes, encara que procuren
mantenir certes formalitats i aparences democràtiques, la seva actuació, és la major
part dels casos, si no impossible, inútil i fins
i tot contraproduents, no servint, en general,
més que per ajudar a legitimar les mencionades institucions, amb el que s’aconsegueix,
precisament, el efecte contrari al teòricament pretès, al ajudar a consolidar la falta
de participació.

No hi ha democràcia si la població no té la
capacitat de triar i controlar als que li representen. Entenem que la democràcia no
pot durar només quatre minuts cada quatre
anys. L’establiment de canals de comunicació, suggerència, crítica i de decisió.
No hi ha democràcia sense informació ni
transparència administrativa.
Reclamem el dret a la informació amb Canals accessibles per a tots els ciutadans i
ciutadanes per tal de facilitar la implicació de
tothom en la política.

És en la proximitat local on resulta més possible construir espais (comunitats) en els
quals provem de viure junts, de sentir-nos
implicats en els conflictes i en la convivència
comuna, sense deixar de connectar-nos amb
dinàmiques globals de canvi. Formem part
d’un ampli moviment universal que treballa
conjuntament per un món millor. Los problemas pueden ser solucionados de una manera tanto más efectiva cuanto más cercano
está el órgano que decide la acción que se
toma para resolverlo del problema en sí.
La suma de esfuerzos locales ha de ser el
motor que impulse a los organismos primero
regionales, luego estatales y finalmente
mundiales a verse obligados a aceptar que
el ciudadano es la única unidad de poder y
que por tanto aquellos que rigen sobre los
ciudadanos han de estar supeditados a éstos, y no al revés.
Articulació de mecanismes
generals per a l’elecció de
preferències pressupostàries
públiques pels ciutadans.
Implicant-los en les diverses
fases de les polítiques públiques: Pressupostos participatius, nuclis d’intervenció
participativa, Assemblees de
barri, cogestió dels serveis
públics,
cooperativiesme,
Fòrums, Consells de ciutat,
Consells d’infants, Plens municipals participatius,

Parlem d’una democràcia on
l’autèntica depositària de la
sobirania sigui la gent i no els
poders públics o econòmics.
Una manera de governar que tracti la gent
com persones intel�ligents i implicades que,
per tant, comparteixin poder i responsabilitat.

com a simples instruments de gestió i de
transformació.

Participar no és, en principi, ni bo ni dolent, encara que tots i totes estem d’acord
en què la simple ampliació dels espais de
participació ja té un valor en si mateixa. No
solament es tracta que la gent hi participi
més. Així doncs, la democràcia participativa
hauria de ser aplicada a tots els àmbits de
la vida: la família, l’escola, les associacions
de ciutadanes i ciutadans, les empreses,
etc., i per descomptat en les institucions de
govern.
Promover la participación es una manera de
volver a implicar a la gente en lo político, de
recuperar el debate ciudadano, de recuperar
la impresión de que la política es parte íntegra de nuestras vidas y que al fin somos
dueños de nuestro futuro.
Entenem l’Ajuntament, el Consell Comarcal,

Establecimiento de ámbitos
de consulta-concertación con
asociaciones y grupos
Instrumentos de democracia directa o de
participación en las decisiones del conjunto
de ciudadanos
Incrementar la existencia o el uso de los
mecanismos de democracia directa o experimentar con otras fórmulas que permitan que
los ciudadanos participen de forma directa
en un proceso decisional concreto.
Donant continuïtat als moviments socials existents, actuant preventivament, innovant...,
per aconseguir que la gent participi, que la
gent faci política.
Experimentar, aprendre i acceptar els errors com part del camí. I en aquest sentit,
la utilització de les noves tecnologies de la
informació i comunicació, pot arribar a ser
molt significativa.

Organització i Finances
1. Organització
Tots els grups que decidim crear aquesta plataforma electoral comú tenim com
a base del nostre funcionament l’assamblea; per tant, els òrgans màxims de
decisió política són les diferents assamblees de cada localitat. Més enllà d’això
la plataforma comú es dota d’una organització que la fa operativa formada pels
organs següents:
L’ Assemblea comarcal
L’òrgan de debat dels temes centrals
comuns a la comarca i de decissió de
les línies bàsiques d’actuació unitaria és
l’assemblea comarcal. Aquesta assemblea s’encarregarà de disenyar les polítiques a realitzar i d’escollir els portaveus
que calgui. Els seus acords hauran de
ser ratificats per les diferents assemblees. L’assemblea serà convocada com a
mínim dues vegades l’any convidant a
totes les persones que formen part dels
grups membres de la plataforma.
Comissió de coordinació
Per la gestió de la plataforma comú es
crearà una comissió de coordinació formada per dues persones escollides per
cada assemblea local que es reuniran
mensualment. Aquesta Comissió coordinarà les campanyes conjuntes, servirà
de canal d’intercanvi d’informació entre
els diferents grups, concretarà els acords
de les assemblees comarcals i treballarà
amb els representants comarcals que es
puguin obtenir.
Per millorar la gestió d’aquestes responsabilitats, podran crear-se petites
comissions de treball en les àrees que
ho requereixin i amb la durada neces-

sària, comptant amb les persones interessades dels diferents grups locals que
formen la plataforma.
Evidentment, les persones que formen
aquesta comissió estaran subjectes a
les decissions de l’assemblea comarcal,
així com de la seva assemblea local.
Els acords al si d’aquesta comissió de
coordinació es prendran normalment per
consens. En cas que algun tema sobre
el que sigui inexcusable prendre una
decisió i no hi hagi acord es recorrerà
a la votació. Aquesta votació serà amb
un vot per cada una de les candidatures que formin part de la plataforma. En
qualsevol cas mai es farà cap votació per
obligar a una candidatura al seu àmbit
local. Si no hi hagués acord a un tema
que hagi d’anar al Consell Comarcal, la
plataforma, i per tant els seus representants no es posicionaran.
Órgans unipersonals
La nostra intenció sempre ha estat, i continua essent, la de ser una eina que permeti agrupar al mateix lloc tots els grups
que treballen per millorar el seu municipi
desde posicions alternatives d’esquerres, per posar en comú els nostres esforços en els temes d’àmbit comarcal i si
és possible amb una representació institucional comú al consell comarcal. Per
això ens registrem legalment com una
coalició, ja que és la forma més assequible d’arribar a aquests objectius; no perquè la nostra intenció sigui constituir-nos
com un partit més. Per tant, considerem
que els únics càrrecs unipersonals existents siguin només aquells que ens serveixin per cumplir les normatives actuals
en matèria d’organitzacions polítiques,

així com els consellers comarcals que
poguéssim obtenir.
Les persones que ocupin aquests càrrecs estaran subjectes a les decissions
de l’assemblea comarcal, així com de
l’assemblea local corresponent, podent
esser substituides en el moment que
aquests òrgans decideixin. En qualsevol
cas, el temps màxim de permanència en
el càrrec serà d’una legislatura
En cas d’obtenir representació comarcal,
les persones que siguin triades per ocupar els càrrecs estaran subjectes a les
decisions de l’assemblea comarcal pel
que fa a la seva permanència al càrrec i
a la comissió de coordinació pel que fa a
les opinions a expressar als òrgans del
Consell Comarcal. Aquestes persones
no rebran un sou per ocupar el càrrec,
però rebran les dietes corresponents a
les despesses que es puguin derivar de
la seva actuació al Consell Comarcal.

2. Finances
En cas d’obtenir ingressos per representació comarcal, aquests diners es destinaran a cubrir les despeses que pugui
generar la plataforma comuna, així com
les dietes dels consellers. També es destinaran part dels ingressos a col∙laborar
amb les candidatures que no obtinguessin representació al seu ajuntament.
Les campanyes o accions de la plataforma que suposin una despesa econòmica, seran sufragades amb els ingressos
que es puguin obtenir i, en cas que sigui
necessari, pels grups que en formen
part.

TALLER: defensa dels serveis públics
Una declaració de principis
Els serveis públics (sanitat, educació,
habitatge, transport, telecomunicacions, subministrament d’energia, aigua,
gestió de residus, medi ambient, espai
i sòl urbà, pensions...) són drets de les
persones. Estan concebuts per a satisfer les necessitats de les persones i per
a lluitar contra les desigualtats socials.
No han de ser una mercaderia ni poden
regir-se per criteris de rendibilitat i de
benefici econòmic, sinó per criteris d’interès social. Per això no
poden ser ni liberalitzats,
ni privatitzats.

ons laborals dels treballadors del sector
públic, els treballadors i treballadores
d’aquests serveis privatitzats tenen pitjors condicions laborals: menys sou,
contractes curts, contractació de treballadors immigrants ... fins i tot s’arriba a
utilitzar les entitats i el teixit associatiu
com a ETT fent que contractin personal
en pèssimes condicions.
La situació actual és crítica: la directiva
Bolkenstein, aprovada el passat mes de
novembre per la Unió Europea, perme-

La situació actual
Les privatitzacions dels
serveis públics les hem
viscut i les estem vivint
en tots els municipis. Tenim l’experiència que els
serveis públics privatitzats
provoquen un empitjorament del servei,
una pitjor atenció de l’usuari, empitjoren
les condicions laborals dels treballadors,
resultem més cars a la comunitat i a l’Estat i el seu control escapa dels ciutadans
– usuaris.
Una especial menció cal fer a que les
privatitzacions de serveis estan incident
de manera molt negativa en el mercat laboral i en els drets dels treballadors. Una
de les maneres que tenen les empreses
que gestionen els serveis de reduir costos és abaratir les despeses de personal. Així, davant de les millors condici-

trà a les diferents administracions avançar en la línia de les privatitzacions de
serveis donat que si fins ara ja ho han
fet, ara serà una directriu europea. Serà
la coartada que necessiten per implementar encara més les seves polítiques
de privatització de serveis.

L’arrel del problema de les
privatitzacions dels serveis
públics
El problema de base rau en l’economia
capitalista. Aquest és un sistema econò-

mic que per mantenir-se ha de créixer
constantment, ha de generar contínuament plusvàlues, necessita noves mercaderies amb les que fer el seu negoci.
No és d’estranyar, doncs, que quan es
comença a albirar que els recursos naturals són limitats, el capitalisme centri
la seva mirada sobre els serveis i els
drets a les persones com a nova font
de negoci i de generació de més i majors plusvàlues. Es tracta de posar en el
mercat els drets de les persones per tal
que es pugui continuant fent negoci. No
trigarem a veure aparèixer
multinacionals dels serveis
sanitaris, del tractament
de residus, dels serveis a
la gent gran, etc. D’aquesta manera, optar per una
alternativa anticapitalista,
suposa també optar pel
manteniment de la titularitat i la gestió pública dels
serveis a les persones.
Les administracions diuen
que volen reduir la despesa i el deute
públic i això ho fan privatitzant serveis.
Però més greu encara és que ens trobem amb què s’està produint un traspàs de diners públics per a fomentar el
negoci privat. D’aquesta manera l’Estat
construeix els equipaments per a donar-los en explotació als privats, per tal
que en facin negoci (p.ex. el nou hospital Cerdanyola – Ripollet - Montcada).
En una darrera fase les administracions
fins i tot estan cedint la construcció dels
equipaments a les empreses privades
perdent així tot el control sobre el servei
que prestaran.

TALLER: democràcia i participació
Anàlisi de la situació
No funciona, no tenemos participación
La baixa participació popular a les eleccions
Escàs interés que desperta la política al
ciutadà
La selecció de representants i la toma de decisions no han canviat des de fa dos-cents
anys. Els problemes que tenim, tenen poc
en comú amb estructures de decisió i administratives pensades per a d’altres temps i per
a d’altres tipus de problemes.

adecuada profundidad. Esto, que parece obvio, no suele suceder en el sistema actual,
pues la información se considera poder y no
se cede así como así.
Partits polítics sense programes definits per
no molestar a ningú i recollir el màxim nombre de votants i molestar-ne el mínim (falta
de voluntat política).
Així les coses, sembla coherent no tractar
(avui dia) de definir la Democràcia a partir
del concepte govern del poble. I si el poble

Que sus participantes manejen una información imparcial respecto a lo que afecta al
tema a debate. Esto requiere que todos los
participantes manejen la misma información,
por supuesto, y además que ésta proceda
de fuentes independientes, tratándose todos
los temas que puedan ser relevantes con la

Pero a su vez podemos identificar un gran
motivo tras ésta separación de la política del
ciudadano, un gran porqué: La acción del
capital sobre el poder gubernamental.

Què fem? Què és a
les nostres mans?
Una altra manera
de fer política

La democràcia actual tendeix
cada vegada més a reprendre
un caràcter gerencial, més
encara quan aquest caràcter
gerencial per evitar el debat
polític i inferir neutralitat tècnica on no la hi ha.
En sí un análisis de la situación actual de la democracia nos haría calificarla de
delegativa, por el hecho de
que en realidad no está representando a los ciudadanos. El sistema se
basa en la captación del voto cada cuatro
años y el posterior uso arbitrario del poder
que otorgan las urnas para llevar a cabo
cualquier decisión. Básicamente el ganador tiene carta blanca para actuar como le
plazca durante éste periodo siendo su único
limitante la necesidad de volver a ganar
en las elecciones siguientes cuatro años
después.

todos los demás ciudadanos de la región,
pero sin embargo no puede votar. Estamos hablando del colectivo inmigrante, por
supuesto. Un sistema no puede tildarse de
democrático cuando un importante sector de
sus integrantes no tiene ni siquiera derecho
a votar.

no participa, les elits dels partits polítics
s’apropia del funcionament del sistema representatiu.
(Apropiació del llenguatge) Des de ja fa un
anys, aquests conceptes, com tants d’altres,
se han vist afectats per la política de tergiversació, d’inversió de sentit, de confusió i
manipulació, en definitiva de prostitució del
llenguatge, per convertir-les exclusivament
en eines de dominació.
Otro punto importante es la cantidad de
gente que habita una región y que sin embargo no tiene derecho a voto. Trabaja,
paga sus impuestos y sobre él repercutirán
las leyes que apruebe el gobierno, como a

Apel∙lem a la participació
ciutadana com a mitjà de fer
efectiva la Democràcia. Entenem participació política
com totes aquelles activitats
voluntàries dels ciutadans i
ciutadanes individuals que
intenten influir directa o indirectament, a les decisions polítiques dels
diversos nivells del sistema polític.
Creemos que la Democracia Participativa
no es utópica. Ya se ha llevado a cabo, no
inventamos nada.
La major part de instruments participatius
institucionals són simples elements de control demo moviment social. Ens proposem
la seva transformació en autèntiques eines
creadores de democràcia radical.
Les candidatures són un mitjà perquè els
ciutadans i ciutadanes es puguin implicar de
manera activa en els afers comuns. Espais
per a la participació, per al debat i la reflexió
col�lectiva sobre temes ciutadans, una eina
per a l’elaboració de propostes.

6. Diferents especulacions
Hi ha una especulació per part de l’administració amb les vivendes de l’anomenada “protecció oficial” (que és la més
greu), però també hi ha una especulació
a nivell particular.
També cal repensar el concepte “especulació”: s’ha posat de moda als mitjans
de comunicació però els primers en
utilitzar-lo van ser el moviment okupa
antisistema. Actualment, es dóna un enfrontament de les classes populars vers
el moviment okupa, ja que els primers
han assumit el discurs capitalista. El capitalisme ha pogut amb la consciència
de les classes populars.
7. L’argument de la manca de recursos
municipals
Molts ajuntaments justifiquen la urbanització per manca de recursos. Abans, els
ajuntaments disposaven del 70% de la
recaptació de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE), però en canviar la
llei ja no tenen aquest ingrés. Aquest
argument, però, no és més que una excusa perquè tots els ajuntaments són
deficitaris, cosa que és lògica ja que els
ajuntaments no són empreses ni poden
funcionar com si ho fossin (no han de
guanyar diners, han de fer polítiques socials i això, evidentment, té uns costos).
El fet és que en la urbanització compten
més els interessos i les implicacions dels
polítics en aquest negoci que el tema de
l’IAE i la manca de recursos.
8. Cohesió social i xenofòbia
La població migrada més pobre ve a
viure als barris on l’habitatge resulta
més assequible, coincidint amb la població autòctona amb menys recursos.
Es produeix un xoc entre els uns i els
altres i l’aparició o l’augment de la xenofòbia. Però el problema real és que les
administracions no han augmentat els
recursos per tal de cobrir les necessitats
de tothom. D’alguna manera, hi ha una
promoció pública de la descohesió social i de la consegüent desmobilització
dels que menys tenen, enfrontant-los
entre ells. Els ajuntaments tenen una
responsabilitat important en aquesta situació, ja que són els que atorguen els
permisos de reagrupament familiar però
no preveuen donar els serveis necessaris, no planifiquen

9. Encariment de l’habitatge i expulsió
de la població
Davant del progressiu i desmesurat encariment de l’habitatge “ens fan fora dels
nostres pobles no per opció sinó per exclusió”

Propostes i alternatives
1. Habitatge de protecció oficial de lloguer
Es proposa que Badia pugui establir
convenis amb localitats dels voltants per
tal que la gent de badia pugui accedir a
VPO de lloguer i, secundàriament, de
compra.
Una possibilitat a nivell de la comarca, seria establir una xarxa de VPO de
lloguer que abastés els municipis del
Vallès.
2. Ocupació i okupació com a alternatives i formes de denúncia
L’ocupació també es contempla com
una forma de denúncia i com una alternativa real a la manca d’habitatges assequibles. S’apunta que cal considerar
el valor de diverses formes d’ocupació:
per una banda, les formes d’ocupació
dels Moviments socials Okupa (amb uns
principis ideològics i com a forma explícita de resistència i denúncia davant
l’especulació immobiliària pròpia del sistema capitalista) i, per l’altra, l’ocupació
tradicional com a forma de subsistència.
També es proposa l’ocupació d’espais
públics municipals com a acció de denúncia, aplicable a diferents temes. En
concret, es proposa l’ocupació de locals
municipals buits com a alternativa i fórmula de denúncia de la manca d’equipaments per a entitats i de l’especulació
que fan els Ajuntaments amb el patrimoni públic.
3. Recolzament a moviments socials de
denúncia
Recolzar el moviment “No tendrás casa
en tu puta vida”, sorgit des de les bases
i en aquests moments amb una àmplia
capacitat de convocatòria.
4. Estratègies d’acció immediata sobre
política urbanística i d’habitatge
Les estratègies d’acció immediata passen fonamentalment per:
• Denunciar l’existència de projectes

d’especulació urbanística
• Ocupar els habitatges buits
• Assessorament especialitzat i intercanvi d’informació
• Difondre entre la població el que està
succeint
5. Model d’autosuficiència i cohesió
Per aconseguir cohesió cal planificar
integralment les ciutats, de manera que
els habitants dels pobles puguin viure-hi,
treballar-hi i hi tinguin els serveis necessaris. Es tracta de bastir un model d’autosuficiència i cohesió social. Algunes
estratègies per assolir-lo passen per:
• Evitar la creació de barris gueto i/o barris allunyats.
• Assolir una autonomia econòmica. Una
possible estratègia passaria per atorgar
beneficis fiscals a les empreses que
ocupessin laboralment a població que
habita en els propis municipis.
• Reordenació dels actuals polígons no
planificats en termes urbanístic.
• Tenir en compte les noves infraestructures que caldran i les existents
6. Paper dels ajuntaments
• Fer estudis sistemàtics sobre habitatge en cada municipi: censos de pisos
buits actualitzats (actualment, només es
disposa de les dades del Censo de población y vivienda de 2001 www.ine.es),
condicions dels habitatges, condicions
dels ocupants dels habitatges...
• Gravar fiscalment els pisos desocupats.
• Que els ajuntaments reordenin el sòl
en funció dels interessos de la població,
i no del mercat o l’endeutament municipal
• Intervenció directa dels ajuntaments en
matèria d’habitatge protegit i lliure, amb
polítiques actives, decidides i compromeses enlloc de deixar-ho en mans del
mercat. Articular-ho al voltant d’empreses municipals.
• Per evitar els brots xenòfobs en les barriades més pobres, hem de demanar als
ajuntaments més recursos per satisfer
les necessitats de tothom. També hem
de lluitar contra el enemics reals.
• Rehabilitació dels barris vells degradats
• Moratòria dels projectes urbanístics en
vigor

Uns serveis a les persones
cada cop més degradats
Les conseqüències de les privatitzacions de serveis serà el progressiu empitjorament dels mateixos. Les empreses
privades que gestionen serveis públics
els interessa que aquest funcionin malament per tal que els usuaris es decantin
cap als serveis totalment privats. Això ja
està passant en aquest moments, concretament en la sanitat. L’objectiu és fer
veure a la ciutadania que lo privat funciona millor. D’aquesta manera els serveis
que quedaran en mans de l’Estat tindran
un caràcter merament assistencial, per
a la gent amb menys recursos i seran
de baixa qualitat. Qui s’ho
pugui pagar buscarà millor
atenció i anirà decantantse cap als serveis privats.
D’aquesta manera es vol
trencar la idea dels serveis
públics universals, per a
tothom en les mateixes
condicions.

Com és possible
que la gent no
reaccioni davant
l’empitjorament
dels serveis i les
privatitzacions?
En el taller descobrim diverses estratègies dels poders per tal que la gent accepti
les privatitzacions dels serveis públics:
> D’una banda s’està aplicant el pensament únic, fent entendre a la gent
que no hi una altra manera possible
de funcionar: “Privatitzar és normal
perquè s’està fent a tot arreu”; “el que
cal exigir és que els serveis funcionin”;
“lo privat funciona millor que lo públic,
perquè l’amo hi té més interès”...
> S’han apoderat del nostre llenguatge,
una vegada més. Ara parlen de titularitat pública dels serveis, quan la gestió
és privada, de control de les administracions, quan el control es perd cada
cop més...
> Les privatitzacions les estan fent governs que es diuen d’esquerres, quan

realment el que estan fent és una política de dretes.
> Hi ha la trampa de la democràcia representativa. Han anat transmeten a
la ciutadania que no cal preocupar-se
pels serveis que rebem, no cal que
fem res; ells, els professionals de la
política, ja ho gestionaran per nosaltres; ells saben el que es fan, nosaltres no.
> La manca de planificació en el creixement urbanístic, en la qual la darrera
cosa que es preveu són els serveis a
les persones, fa que apareguin dèficits
en els serveis públics de manera intencionada, i això aboca als ciutadans
i ciutadanes a usar els serveis privats.
Al Vallès en tenim experiències, com

ara la saturació de l’Hospital Taulí, la
qual està abocant als usuaris a usar
serveis sanitaris privats.
> Les empreses privades que actualment ja gestionen serveis públics els
interessa que la cosa no acabi de funcionar, per tal que els usuaris es passin a l’oferta privada. L’objectiu es fer
creure que la gestió privada funciona
millor que la pública.
> La perversió arriba al punt que quan
els serveis públics i els privats entren
en conflicte de competències, les administracions tendeixen a suprimir els
serveis públics per tal que els privats
continuïn fent el negoci.
> Els poders estan criminalitzant tot tipus de protesta. Protestar només causa perjudicis. No es poden tallar les
vies del tren, p.ex, per fer veure el mal
funcionament dels serveis de transport ferroviaris. No es pot fer vaga
per defensar els llocs de treball quan

l’empresa de serveis serà privatitzada;
“això perjudica als usuaris”...
> Finalment les administracions treballen sobre fets consumats pel que fa
ales privatitzacions. O no donen cap
més opció, o ho porten d’amagat fins
els darrer moment.

Què podem fer des de les
Candidatures per a defensar
la gestió pública dels serveis
a les persones?
1. Demostrar que els serveis públics privatitzats, no només empitjoren, sinó
que a més són més cars i en general
no funcionen millor. Cal fer seguiments a nivell local dels
serveis privatitzats per
anar-ho denunciant.
2. Reivindicar gestió pública directa dels serveis a
les persones.
3. Reclamar i promoure
organismes de control públic i ciutadà dels serveis
públics i cal que participem
directament en la seva
gestió.
4. Reclamar planificació
de serveis a nivell local
i comarcal. Quan es fan
nous plans urbanístics cal
reclamar la previsió de quins serveis
necessitarem i on els posarem.
5. Fer entendre que protestar, que defensar els serveis, és lícit i és bo perquè
permet millorar el que no funciona bé.
Fomentar la mobilització i l’organització dels ciutadans i ciutadanes en la
defensa dels serveis públics.
6. Posar sobre la taula el tabú de la
reversió al sector públic d’aquells
serveis gestionats actualment per
empreses privades. Cal recuperar pel
sector públic allò que s’ha privatitzat.
7. Denunciar la perversió de les administracions que diuen que amb la gestió
dels serveis a les persones “no volen
perdre diners”. Els impostos els paguem per això. No té sentit la lògica
mercantil en les administracions.
8. Ser conscients que som els únics a
nivells comarcal que defensem els
serveis públics front la privatització.

TALLER: habitatge i cohesió social
Es fa una lectura de les línies de treball
que s’han treballat fins el moment i dels
acords a què s’ha arribat per part de les
Candidatures Alternatives del Vallès.
En síntesi, a la trobada de 2004 es van
aprovar les següents propostes :
• Gravar fiscalment els pisos desocupats
• Afavorir fiscalment la rehabilitació d’habitatges
• Treure indústries del casc urbà i utilitzar
l’espai generat per consolidar el casc
urbà (ciutat compacta)
• Moratòria a nivell comarcal dels
grans projectes urbanístics
(tal com ho demana Salvem el
Vallès)
• Foment del lloguer a preus assequibles.
• Crear xarxes d’habitatges de
lloguer des de la societat civil
• Crear empreses municipals dedicades a la promoció d’habitatge vigilant la seva gestió
• Lluitar contra l’especulació en
la venda il∙legal d’habitatges
de protecció oficial
Seguidament, es revisa el guió per a la
discussió del taller i s’engega una dinàmica en dos blocs:
1. Exposar la realitat de cada municipi i,
a partir d’aquí, fer una anàlisi de la realitat comarcal
2. Pensar Alternatives a aquestes realitats i en mitjans o estratègies per assolir-les

Anàlisi de les situacions municipals
BADIA
Resulta molt complicat fer polítiques
d’habitatge reals perquè Badia del Vallès
es troba amb una limitació d’entrada pel
què fa a l’extensió del municipi (menys
d’un kilòmetre quadrat) i a les seves característiques (municipi dissenyat i composat íntegrament a l’actualitat per pisos

de protecció oficial de compra).
A principis dels anys vuitanta va haver-hi
una ocupació massiva d’habitatges desocupats.
Malgrat que els pisos són de protecció
oficial, el seu preu els fa inassequibles
per al jovent.
Alguns pisos i edificis han presentat problemes estructurals.
TERRASSA
Des de la CUP de Terrassa s’empra el
lema “Terrassa, la ciutat de les constructores”, parodiant el lema oficial de “Terrassa, la ciutat de les persones”.
En els darrers anys hi ha hagut un aug-

ment desmesurat de la població. A més,
amb les urbanitzacions que es preveu
construir al voltant del Quart cinturó,
es preveu que el 2008 es passarà dels
205.000 habitants actuals a 215.000 habitants.
El projecte de l’autopista anomenada
Quart cinturó es justifica pel procés
d’expansió de “La gran Barcelona”. Es
crearan ciutats i barris dormitori, alguns
en els antics polígons industrials. La
conseqüència serà la deshumanització
de la ciutat.
A Terrassa hi ha 3 corones: 1) el
centre històric (on els preus dels
habitatges són considerables); 2)
barris consolidats, creats a partir
de les migracions del 50’ a 70’,
actualment en procés de degradació (on els preus dels habitatges són els més assequibles),
ocupats per població autòctona i
nou vinguda amb pocs recursos;
i c) barris nous, creats als anys
noranta (urbanitzacions d’el�lit al
voltant del Quart cinturó, al Nord
de Terrassa; i requalificacions dels polígons industrials, al Sud)
S’està profunditzant el desequilibri entre
barris, restant a l’extrem més desafavorit les zones en què hi resideix la població nou vinguda procedent de països
empobrits (“nova immigració”) i la que
per raons diverses té menys recursos.
Aquests barris, que podríem anomenar
d’exclusió social, són les barriades tradicionals o històriques en què hi habitava
la població de classe obrera, provinent
majoritàriament de les migracions estatals dels anys cinquanta, seixanta i
setanta. Avui, els i les joves no tenen

possibilitat de canviar de pis per deixar
els barris degradats, amb la qual cosa
no poden abandonar-los.
A l’altre extrem, s’estan creant barris
nous al voltant del Quart cinturó. Aquests
darrers, són barris descohesionats de la
resta, i hi viu població procedent d’altres
localitats. Es requalifiquen grans espais
però amb una manca de serveis i espais
socials.

obligada a marxar cap a altres poblacions on els preus dels habitatges són
actualment més assequibles. En aquesta zona, a més, hi ha un greu problema
d’abocaments tòxics que el PAS i altres
entitats estem denunciant. Es tracta de
diferents abocadors legals i il�legals, que
s’han anat omplint tan en l’època franquista com en l’etapa dels ajuntaments
democràtics.

BARBERÀ i SABADELL
A la zona Nord de Barberà estan requalificant el sòl industrial, però no es
contempla cap mena de política social
en matèria d’habitatge. Hi ha un projecte
d’habitatges per a joves però representen menys del 2% de les noves edificacions. I tampoc es preveuen zones verdes
ni equipaments
Tant a Barberà com a Sabadell està
tenint lloc una expulsió dels o les joves autòctons com a conseqüència de
l’augment del preu dels habitatges i la
insuficient oferta de VPO. També està
tenint lloc una liberalització dels pisos
que havien estat de protecció oficial. Per
exemple, a la plaça de la Unitat hi havia
VPO que la gent va vendre al mercat lliure després dels 10 anys estipulats.

Anàlisi de la situació general

CERDANYOLA
A Cerdanyola també està tenint lloc una
degradació de les barriades construïdes
els anys 60 i 70, i, per contra, es preveu
realitzar grans urbanitzacions com la de
La Plana del Castell.
Si s’urbanitza a La Plana del Castell
Cerdanyola passarà a tenir un 50%
més d’espai ocupat desplaçat del centre ciutat, amb un increment de població
d’entre 10.000 i 12.000 habitants nous,
amb els desplaçaments que això comportaria. Aquest disseny s’enfronta a la
proposta de ciutat compacta i cohesionada que estem defensant des de les
CAV i els moviments ecologistes. En el
disseny d’aquesta urbanització, a més,
també es preveu l’ampliació de la connexió entre Cerdanyola i Sant Cugat, es
manté la reserva del Túnel d’Horta i es
parla d’altres vials, com el de Cornisa.
Els impactes ambientals sobre la zona
serien múltiples i irreversibles. Per altra
banda, en termes socials s’aprofundiria
en la manca de cohesió social, sense
solucionar les necessitats d’habitatge
de la població autòctona que es veu

(Vallès i més)
1. Desaprofitament dels habitatges desocupats
En tots els municipis hi ha molts pisos
desocupats. El sentiment que es recull
entre la gent és que els espais buits són
espais inútils.
2. Imbricació entre política de mobilitat i
política urbanística
La política de mobilitat està directament
relacionada amb la planificació urbanística. I totes dues tenen com a conseqüència l’eliminació d’espais naturals i
agrícoles. Amb l’argument de la necessitat de connexions o vies ràpides (Quart
cinturó, AVE, etc.) es realitzen noves urbanitzacions o promocions d’habitatges
que no tenen justificació per sí mateixes,
i que queden aïllades de les poblacions
a les quals pertanyen.
3. Conseqüències de la política urbanística d’expansió de la “gran Barcelona”
El projecte de “La gran Barcelona” del
PSC provoca una expulsió concèntrica
de la població cap al cinturó metropolità,
relacionada amb l’especulació immobiliària i del sòl. També provoca el desarrelament de la població que es veu obligada a marxar dels seus pobles d’origen.
En aquests moments, s’està urbanitzant
més que en l’època franquista. La ciutat
de Barcelona s’està esponjant a expenses del Vallès.
4. Formes de depredació urbanística
La lògica avui imperant és “destruir per
construir”. Tot el terrenys municipal està
en mans de grans constructores amb el
beneplàcit dels governs locals.
4.1 Nous barris dormitoris
A tot el Vallès s’estan construint barris
dormitoris en els que la gent només hi
resideix, però ni hi treballa ni hi fa vida.

És el cas de: la franja Nord de Terrassa,
el Nord de Sabadell, la Plana del Castell
a Cerdanyola, Viladecavalls, Castellar...
Cal repensar el concepte de “barris dormitori”: abans feien referència als barris
que no disposaven de serveis, mentre
que actualment malgrat que sí que tenen serveis i la gent hi dorm però no hi
treballa. Això té a veure amb el fet que
es tracta de barris que no estan tramats
amb el centre de la ciutat o el poble, són
barris desplaçats, mal comunicats i no
cohesionats socialment. Alguns exemples els tenim en el barris de Can Cuiàs
a Montcada o els planejats a la Plana del
Castell a Cerdanyola.
4.2 Urbanització dels polígons industrials i els marges de les autopistes
També hi ha el que anomenem la “moda
loft”. Consisteix en fer projectes el∙litistes
de ciutat en els antics polígons industrials (ex. El cas del 22@ a Barcelona) que
es transformen en vivendes de luxe o
oficines. Aquest tipus de projectes també comporten la destrucció de valors
arquitectònics i la creació de barriades
estàndard d’el∙lit (exclusives). És un estil
d’urbanització importat d’Europa i dels
E.E.U.U., però també té a veure amb
el model de la Unió Europea, segons el
qual en els nostres països no hi haurà
producció, sinó només serveis.
S’està instaurant també un model d’urbanització als marges de les autopistes. En
el cas del Quart cinturó, es veu clar que
l’objectiu no és només la creació d’una
infrastructura viària, sinó que aquesta
construcció serveix per poder urbanitzar
i augmentar, així, el valor del sòl.
4.3 Abandonament i degradació
Per altra banda, en alguns municipis
(Sabadell, Terrassa...) està tenint lloc
un abandonament dels centres històrics,
una degradació dels barris del voltant i
un augment de la demanda d’urbanització a l’extra radi.
5. Liberalització de la planificació urbanística
Sembla com si hi hagués una absoluta
manca de planificació, però aquestes
actuacions, al contrari del que pugui
semblar, no tenen a veure amb deficiències en la planificació sinó amb la seva
liberalització: no s’arreglen el barris degradats perquè no és negoci; prefereixen construir barris nous per crear nova
demanda.

