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1. GESTIÓ DEL TERRITORI
La planificació territorial, entesa no només com una actuació administrativa sinó com a espai de

participació democràtica i aprenentatge social, hauria de servir no només per ordenar l’entorn, sinó
també per ajustar els canvis del paisatge a les necessitats reals i als ritmes vitals de la vila de sa Pobla
i dels que hi viuen.

1.1.Un territori articulat en un sistema de pobles
La finalitat de les polítiques urbanes hauria de ser garantir l’articulació del territori com un sistema
de pobles amb límits urbans clarament definits, amb espais lliures i naturals que els separin, amb una

complementarietat de serveis que no obligui a dependre de Ciutat de manera sistemàtica i amb
xarxes de comunicació públiques que facilitin la seva interrelació i desenvolupament.
El model actual de transformació territorial suposa una pèrdua de valors socials i culturals

importants, ja que generalment a major transformació territorial menys transformació social i
cultural.

1.2. Model Energètic
Consideram que un dels objectius prioritaris de la política energètica ha de ser la moderació del
consum mitjançant la recerca de formes més responsables i respectuoses amb el medi ambient.
Creim que la promoció de la xarxa de transport públic, la priorització de les infraestructures

ferroviàries enfront de les carreteres, la reducció de les necessitats de mobilitat a través de polítiques
territorials i urbanístiques i la potenciació de l’ús de combustibles alternatius són opcions per les
quals cal apostar fermament.

1.2.1. Diversificació de les fonts: ús d’energies renovables
Des de Més per sa Pobla defensam que les energies renovables s’han de concebre a partir de centres
de producció d’energia propers als nuclis de consum, en contra d’alguns projectes que proposen
macroinfraestructures que requereixen grans xarxes de distribució energètica.

Pensam en reduir el consum d’energia primària a través de la implantació d’energies com la solar, la

minieòlica o la biomassa, però sempre tenint en compte la integració al territori dels elements
estructurals de les dues primeres (plaques solars i molins de vent), ja que una proliferació no
planificada podria comportar efectes negatius (contaminació acústica i/o visual).
1.2.2. Estalvi i eficiència energètica
L’estalvi energètic ha de ser un dels pilars de la política energètica i ha d’incloure tant canvis d’hàbits
com la millora de l’eficiència en l’ús de l’energia. Així, s’han d’impulsar canvis substancials en els
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hàbits de consum que permetin reduir la demanda d’energia i treballar per millorar l’eficiència en
tots els àmbits.

Proposam una xarxa de subvencions i ajuts per a la promoció de les energies renovables i l’estalvi i

l’eficiència energètica, simplificar-ne la tramitació i afavorir especialment les instal·lacions
distribuïdes a petita escala, gestionades directament per la ciutadania o l’ajuntament.
1.2.3. Propostes d’actuació concretes
La legislació vigent a l’estat espanyol permet que qualsevol persona o entitat pugui esdevenir

generadora d’energia a partir de fonts d’energia renovables, encara que en els darrers temps aquesta
activitat s’ha vist gravada impositivament. Per això consideram vital incentivar la instal·lació de
panells solars (situats sobretot a les teulades dels edificis públics) i petits aerogeneradors (sempre
amb previ estudi sobre les condicions meteorològiques i la idoneïtat de la zona) per obtenir

electricitat (per a edificis privats, empreses, instal·lacions municipals i enllumenat públic) o bé aigua
calenta i calefacció (en funció de l’opció instal·lada).

En la mateixa línia, s’ha de fomentar la instal·lació de xarxes elèctriques d’última generació allà on

sigui possible. Aquesta xarxes elèctriques han de permetre conèixer al detall i a través d’Internet el
consum dels abonats. L’anàlisi d’aquesta informació permetria als usuaris detectar en què estan
gastant més energia i trobar maneres de reduir-ne el consum.

Potenciació de les auditories energètiques a l’abast de tothom. Per oferir les solucions més adequades
a cada llar, cal oferir serveis i auditories energètiques a preus reduïts i, eventualment, de manera
gratuïta en el cas de persones amb ingressos baixos i d’entitats sense ànim de lucre.

Incentivació de concessió de crèdits tous i ajuts per a famílies (sobretot a aquelles amb menys

recursos), per tal de potenciar mesures d’estalvi energètic i poder posar-les en marxa. En aquest
sentit cal combatre des del municipi el fenomen dels «pobres energètics».

A la vegada, es proposen campanyes municipals de sensibilització/conscienciació ciutadana per tal de
promoure les bones pràctiques energètiques, i procedir a informar a la població dels ajuts i

descomptes per a l’adquisició i instal·lació d’elements i equipaments d’estalvi energètic que ofereixin
les diferents administracions.

1.3. Transport de persones i mercaderies
Analitzant les condicions orogràfiques de sa Pobla, podem dir que són òptimes per garantir el
transport públic (per la seva centralitat) i el tranport ecològic (tren, bicicleta...). Per això proposam:
•Millora de la connexió intermunicipal amb els pobles limítrofs de sa Pobla (Búger, Campanet,

Inca, Muro, Alcúdia i Pollença).
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•Augment de les freqüències del tren.

Electrificació del tren (més còmode, menys transbords,més ràpid, més ecològic)

•Potenciació de l'ús de la bicicleta.
•Creació d'aparcaments a l'entrada del poble com a element dissuasori del trànsit interior.
•Augment dels pàrquings de bicicletes, més seguretat per als propietaris amb la matriculació (per

xip o un sistema anàleg), campanyes ús bicicleta, més vigilància policial (en bicicleta) i
supressió del trànsit a les zones peatonals.

•Més pes de l’educació ambiental a l'escola i a l'Institut. Conscienciació i responsabilitat del

nostre territori.

•Incentivar que els propis treballadors municipals vagin en bicicleta.
•Repensar el planejament urbanísitic per afavorir l’ús de la bicicleta en detriment del cotxe.
•Imposició de sancions més severes al cotxes, i introducció d’una fiscalitat progressiva que

penalitzi als vehicles que més contaminen.

•Baixar el preu del transport públic fins a arribar a un preu simbòlic o a la seva gratuïtat.
•Millorar la connectivitat amb els municipis costaners propers durant els mesos d'estiu, tant per

afavorir els desplaçamaents laborals com els recreatius.

•Millorar l'accessibilitat i els vorals per facilitar la mobilitat de les persones amb diversitat

funcional.

1.4. Gestió del sòl no urbanitzable
Defensam la idea que una bona protecció i gestió dels espais agraris facilitarà que aquests
esdevinguin espais essencials d’interacció positiva amb la resta dels usos del nostre territori,
mantenint i millorant la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals i urbans.

També entenem que és important potenciar la recuperació d’espais naturals amb alt nivell d’impacte

i fomentar la creació d’espais de lleure que permetin gaudir de la natura amb moderació i sense
malmetre-la.

1.5. Gestió de l’aigua
Volem aconseguir una millora integral en tots i cadascun dels aspectes que condicionen la qualitat

de l’aigua com l’element d’un ecosistema fins a valors propers a les seves condicions naturals de
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referència, és a dir, minimitzant-ne les alteracions antròpiques, i conscienciar la població sobre la
necessitat de fer un ús responsable de l’aigua

En tot allò referent al tractament de les xarxes d’aigua, ens fixam en el marc europeu de normativa.
Així, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) ens presenta quatre grans principis sobre els que han de
guiar l’actuació sobre l’aigua:

1. Masses d’aigua: Principi de no-deteriorament i assoliment del bon estat integral de les
masses d’aigua superficials i subterrànies.
2. Gestió: Principi de l’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs.
3. Recuperació de costos: Principi de plena recuperació i internalització de costos dels serveis
relacionats amb l’aigua i l’ús dels espais aquàtics.

4. Participació: Principi de participació pública i transparència en les polítiques de l’aigua.
Amb tot, som conscients que des de l’àmbit municipal només es pot gestionar una part del cicle de
l’aigua, que inclou els aspectes següents:

1. La prestació i 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.

2. La realització de tasques de conservació i manteniment de la xarxa del clavegueram.
L’execució d’altres tasques relacionades amb el cicle integral de l’aigua.

3. Analitzar la transparència de les dades i la seva publicació actualitzada i entenedora.
4. Assegurar el bon estat de les instal·lacions de les infraestructures d’abastiment.
Entre els aspectes que pensam que s’han de desenvolupar des de l’administració municipal, hi ha:
Potenciar la formació en matèria d’aigua dins del que coneixem com la «nova cultura de l’aigua».
Fomentar mesures de minimització de consums.
1.6 Residus
Confiam en què hi ha una altra forma de tractar residus a la que tenim en l’actualitat a sa Pobla:
l’estratègia de residu zero, que ja fa anys que planteja l’opció de convertir els residus en recursos.
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Aquesta nova estratègia genera molts més llocs de treball que la gestió de residus convencional i és
tant o més viable econòmicament que les alternatives de gestió final de residus.

Per tal d’assegurar la robustesa d’aquesta estratègia i per generar benefici públic en lloc de privat, cal
articular-ne el desenvolupament en el marc d’un procés participatiu, decisori i de transparència, i
executar els serveis públics a través d’entitats públiques i no pas del sector privat.
Implantació de la recollida porta a porta
Implantar el sistema porta a porta, és una de les propostes que Més per sa Pobla considera essencial
en el marc del tractament de residus. D’aquesta manera es passa d’obtenir una mitjana del 30% de

recollida selectiva a una mitjana del 70%, amb nivells habituals del 80% (segons s’ha pogut observar
en diversos estudis1). A més, els nivells de materials impropis són molt baixos, la qual cosa facilita i
abarateix els processos de reciclatge, ja que no calen sistemes d’eliminació d’aquests impropis.

Les despeses globals de la recollida porta a porta comparades amb les de la recollida en contenidors
són equiparables en l’àmbit econòmic i els seus beneficis són molt superiors en els àmbits ambiental

i laboral. Si bé una ruta de recollida porta a porta és més cara que la que es fa als contenidors, també
s’efectuen menys recollides totals. A més, com que el rebuig minva fins a una tercera part, se’n

redueixen els costos de tractament, així com el cànon de residus, i s’incrementen les fraccions
reciclables, amb els corresponents ingressos procedents d’Ecoembes, Ecovidre –si s’escau–, la venda
de paper i el retorn del cànon de residus.

En l’àmbit ambiental es recupera molt més material i, per tant, disminueix la necessitat de matèries
primeres i l’impacte relacionat amb la seva producció. Des del punt de vista laboral, només amb la
recollida porta a porta es generen entre dues i tres vegades més llocs de treball que amb la recollida
en contenidors (cada cop més automatitzada), a més dels que es creen a les plantes de reciclatge dels
materials.
Les claus de l’èxit del sistema porta a porta són la retirada del carrer dels contenidors de brossa
barrejada. Com a criteri bàsic es proposa recollir 3 cops per setmana la matèria orgànica, 2 cops els

envasos lleugers, 1 cop el paper i 1 cop el rebuig, i mantenir els iglús de vidre al carrer. De tota
manera és possible ajustar les freqüències a les necessitats del nostre municipi partint de la
transparència en els costos, és a dir, per un major servei i, per tant, un major cost, majors taxes. Es

pot adaptar la freqüència de recollida, els horaris, el sistema de cubells de lliurament, i fer repercutir
en cada usuari els costos i els ingressos que el servei rebut ha generat.

1

Actualment, el porta a porta s’ha implantat en uns 100 municipis de Catalunya i dóna cobertura a uns 300.000
habitants. La majoria dels municipis que en disposen són petits i mitjans, però està demostrat que és possible implantarlo en grans ciutats: a Itàlia, per exemple, es practica a Torí (909.000 hab.) i s’està implantant progressivament en alguns
barris de Roma (2.740.000 hab.).
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Compostatge
Amb un adequat plantejament de miniplanta de compostatge municipal és possible assumir-ne el
cost del tractament, perquè s’eviten les elevades despeses de transport i entrada de residus que
ocasionen les grans plantes.

El tractament de la brossa orgànica en el mateix municipi fa molt més assumible la instal·lació d’una
miniplanta que no pas recórrer a un gran centre amb major impacte ambiental que, a més, tracti la
brossa d’altres municipis.

Fiscalitat ambiental incentivadora de la reducció de residus
Les taxes de la brossa de sa Pobla no diferencien els usuaris que minimitzen la seva producció de
residus o els que en fan una bona separació en origen.

A més de les típiques promocions de les bosses reutilitzables i les carmanyoles, cal fer una aposta

forta per la promoció de la venda de bosses adequades per aquest sistema de tractamment de residus
en els establiments comercials d’alimentació, drogueria, etc.
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Urbanisme
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2. MODEL URBÀ
2.1. Model urbanístic, urbanisme local al servei del poble.
Un poble centrat en les persones, és l’aposta que fa Més per sa Pobla. Per a les persones amb

mobilitat reduïda cal una millora d’infraestructures (marquesines a les parades d’autobús, ampliació
de voreres, equipaments adaptats com els sanitaris públics, canviadors per a nadons...) i eliminació
de punts de risc de l’espai públic (barreres arquitectòniques, obres mal senyalitzades...).

La competència urbanística és essencialment municipal, encara que des d’una perspectiva holística
no es pot entendre l’urbanisme sense l’ordenació territorial (competència del Consell Insular de
Mallorca).

L’urbanisme és una de les àrees d’actuació més importants d’un consistori, que fa precís tenir una
visió molt general i transversal tant del municipi com de la resta de regidories de l’ajuntament.

Els favoritismes, els subcontractes i els finançaments il·legítims de l’urbanisme local només es poden
abordar des de la intervenció de l’administració supramunicipal, per donar pas a un urbanisme al
servei del conjunt de la població, equilibrat, just i que repercuteixi en la inversió municipal.

Cal tenir en compte que l’urbanisme és un instrument transisciplinari, ja que abraça diferents
aspectes del coneixement humà: l’arquitectura (edificació i paisatge), l’enginyeria (infraestructures,

accessibilitat), el dret (es concreta en normatives legals), l’economia, el medi ambient, la sociologia, la
geografia...

2.2. Urbanisme com a eina social
L’urbanisme té una transversalitat que possibilita una integració millor dels diferents col·lectius. La
planificació urbanística ha de tenir presents les necessitats de la població, sense desfigurar la

identitat, l’arquitectura i l’estructura dels pobles i garantint l’accés de la població als serveis bàsics.
L’urbanisme ha de ser una eina al servei de la ciutadania.

Cal apostar per un urbanisme que aglutini la densitat de població en els espais urbans, és a dir, un

urbanisme compacte, que eviti la proliferació d’urbanitzacions disperses i zones especialitzades que
trenquen la cohesió social i que són contràries a la igualtat i la justícia social. La política urbanística
ha de ser un element integrador en tots els sentits; ha de preveure un desenvolupament urbanístic

sostenible i adaptar l’urbanisme a les necessitats de la ciutadania i no a l’inrevés, tenint sempre en
compte la variant de gènere, així com els drets de les persones a la mobilitat; per això ha de treballar

per millorar les infraestructures i eliminar els punts de risc de l’espai públic. A més, ha d’afavorir la
cohesió social, mitjançant la rehabilitació i la renovació del sòl urbà, com també la preservació i la
millora de les edificacions antigues i/o històriques, per tal de consolidar un model de territori
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globalment eficient. D’aquesta manera s’ha d’evitar el sorgiment de zones amb altes taxes d’exclusió

social. Tot plegat, l’urbanisme modifica la percepció i concepció que els ciutadans tenen de la seva
pròpia ciutat.
Amb espais oberts i públics, sa Pobla ha de ser un espai integrador, generador de col·lectivitats i

complicitats, i ha de parar especial atenció a l’ambient natural, la neteja, el mobiliari, la il·luminació,

el manteniment contra la degradació i la supressió de barreres que generen percepcions d’aïllament,
amb actuacions que fomentin el contacte entre les persones.

2.2.1. La política de sòl públic: equipaments, zones verdes i el dret a l’habitatge
El dret a l’habitatge hauria de ser la prioritat d’un ajuntament que vetlli per la millora de les

condicions de vida dels seus ciutadans. És fonamental que el municipi tingui una política de sòl que
permeti desplegar projectes urbanístics estratègics. Per això s’ha de fer:

– Oposició a la venda de sòl públic i tendir a augmentar-ne la quantitat disponible.

– Un acord amb la propietat per tal de definir les actuacions urbanístiques i vetllar pel seu
màxim rendiment social.
– Un pla estratègic municipal per a l’habitatge. En aquest document s’ha de definir la

política del sòl a utilitzar des de la institució, així com la política administrativa (impostos,

ajudes, etc.) a desenvolupar. També s’hi han de definir els diferents tipus d’habitatge
protegit (habitatge de protecció oficial, habitatge de promoció pública, habitatge social...),
el règim d’adjudicació (compra, lloguer...) i la forma de finançament (públic o privat).

Des de l’Ajuntament i altres administracions públiques cal lluitar contra l’especulació i, per fer-ho,
s’han de combinar les polítiques del sòl i les administratives. Aplicar l’expropiació de l’usdefruit
perquè un habitatge buit compleixi amb la seva funció social.

A més, caldria actualitzar el cadastre amb certa regularitat, per aplicar l’impost de l’IBI amb tot rigor
i, alhora, subvencionar l’impost per a la primera residència; en segon lloc, s’hauria de canviar la
política de subvenció a la compra de l’habitatge per una política de suport a les persones amb baix
poder adquisitiu per a l’obtenció d’habitatge, sigui de compra o de lloguer.

Quant a l’habitatge protegit, cal diferenciar-ne dos tipus: l’habitatge de protecció oficial, destinat a

les classes socials mitjana-baixa, és a dir, l’habitatge amb un preu marcat per les administracions però
amb un cert cost econòmic per a l’adquiridor, i l’habitatge social, destinat a les classes més baixes que
no poden assumir els costos de l’habitatge de protecció oficial. Ambós models s’han de fomentar
sense caure en l’error de crear ghettos o zones precàries, i treballar per l’equilibri intern del poble.
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2.3. Espais naturals a l’interior de la ciutat
Està demostrat que l’espai verd proporciona benestar, combat l’estrès i l’agressivitat i té efectes
antidepressius. És per això que una política encertada requereix que les regidories de medi ambient i
urbanisme treballin conjuntament en favor de la ciutadania i el medi.

És ben conegut que els espais naturals o les zones verdes contribueixen a contrarestar l’efecte

hivernacle, ja que absorbeixen CO2 i generen O2. A més, fixen la pols a les fulles i esmorteeixen els
sorolls propis del poble.

El sòl i el subsòl dels espais i zones verdes són terra. Contràriament al paviment i l’asfalt dels carrers
i voreres, la terra absorbeix l’aigua i contribueix a l’atenuació dels problemes que es poden generar
amb les pluges, ja que la terra filtra l’aigua o bé aquesta s’evapora. L’evaporació de l’aigua retinguda té
un efecte refrigerant. La vegetació també contribueix, i molt poderosament, a l’evaporació (segons la

Universitat de Lund, la transpiració d’un arbre pot equivaldre al funcionament de cinc aparells d’aire
condicionat durant 19 hores diàries).

2.4. Mobilitat urbana: el model de transport
Apostam per una nova política de mobilitat i transport a escala local i comarcal per afrontar els
reptes i els problemes. ës necessària una reordenació territorial que potenciï les distàncies curtes i la
transversalitat, que són els elements que possibiliten l’ús de transports menys agressius i més
democràtics, la reducció progressiva del trànsit motoritzat i el foment de sistemes de mobilitat amb
menor impacte ambiental.

L’ús del vehicle privat particular, la ideologia que fomenta l’associació del cotxe a la modernitat o a la
llibertat individual i les teories urbanes, vingudes principalment d’Europa, que ordenen les ciutats

amb connexions de xarxes de transport privat particular són idees que pensam que s’han de
combatre des de l’administració local.

És important que la gent tingui accés al poble de la manera més senzilla possible, fet que implica
repensar també l’espai públic i l’ús que aquest ha de tenir, sobre la base de saber què volem prioritzar
i com volem que sigui aquest espai públic, de manera que donem prioritat al vianant i a la mobilitat
amb transport públic col·lectiu.

Així, pensam que és necessari facilitar aparcaments dissuasius gratuïts als afores de la ciutat per

descongestionar el centre; realitzar un projecte de xarxes de carril bici racionalitzat, coherent i
connectat, que serveixi veritablement per guanyar mobilitat; elaborar plans integrals de mobilitat que
prioritzin els vianants, les bicicletes i el transport públic a tot el municipi. S’han d’establir directrius

de foment del transport públic, de defensa dels vianants i de l’ús de la bicicleta per sobre del vehicle
privat.
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Per tal que l’aposta pel transport públic sigui encertada en la seva aplicació; calen processos
participatius reals, que impliquin entitats, col·lectius i habitants del municipi.

Si entenem que finançar el transport públic és qüestió de voluntat política entenem que ens hem
d’encaminar a fer polítiques en l’àmbit municipal que aportin, entre moltes altres coses, diners per

poder invertir a potenciar-lo. I aquest pas l’hem de fer a partir de decisions valentes que
repercuteixin en el bé col·lectiu per damunt del bé individual.
2.5. Equipaments
Un ajuntament ha de vetllar per la millora de les condicions de vida dels seus ciutadans, per tant és
fonamental que el municipi practiqui una política de sòl que permeti desplegar equipaments
estratègics.

Pensam que és molt positiu un model d’hotel d’entitats autogestionat, una bona opció a la falta
d’equipaments per a les entitats, ja que es pot compartir un espai amb diversos col·lectius per
aprofitar millor les instal·lacions.

S’ha de donar veu a la voluntat del poble, però cal establir les prioritats en funció de la potencialitat
del teixit associatiu, responsable en gran part de la dinamització cultural de la vila. També s’ha de
parar especial atenció al jovent i, per fer-ho, promoure casals de joves autogestionats que els
permetin fugir de l’alienació en l’oci i poder potenciar els vincles i la cooperació tot compartint
espais

L’ajuntament també ha de mostrar-se disposat a acollir equipaments socials descentralitzats i de

gestió autonòmica: cases d’acollida per a dones maltractades, centres d’atenció i seguiment a les
drogodependències, centres residencials d’acció educativa, albergs d’acollida per a urgències socials...

Hi haurà ocasions en què des de l’ajuntament s’haurà de facilitar el sòl i pressionar l’ens autonòmic
per avançar en la realització d’aquests equipaments per evitar la saturació actual dels serveis públics,
tot promovent la descongestió per poder oferir un millor servei.

L’ajuntament s’ha d’encarregar que les escoles bressol garanteixin l’accés a tots els nens i nenes i n’ha
d’evitar la massificació. Pel que fa a l’educació primària i secundària, el consistori ha de facilitar la

instauració d’oficines municipals d’escolarització per tal de garantir la distribució equitativa
d’alumnes amb necessitats educatives especials en centres públics i concertats

En referència als equipaments esportius, l’ajuntament ha de bastir aquells que es considerin

necessaris per tal que les iniciatives privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva. Per

això s’ha de potenciar una política de manteniment regular dels equipaments municipals i promoure
que les tasques les realitzi la brigada municipal, tot evitant la contractació d’altres empreses. S’ha
d’evitar l’externalització dels serveis i treballar perquè aquests siguin de propietat municipal. Cal
14

saber fer veure que l’externalització del servei no serveix per a la seva millora sinó realment per
generar beneficis a una empresa privada.
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Democràcia
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3. RADICALITZACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA: RECUPERACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Introducció
Des de Més per sa Pobla creiem que la democràcia és molt més que anar a votar cada quatre anys
uns paquets d’opcions polítiques inamovibles i poc representatives de la realitat social.
La democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem. La introducció
d’elements democratitzadors i l’impuls d’estructures de caràcter comunitari ha de ser una prioritat.

Hem d’aconseguir, des de les institucions, la creació de canals de participació reals, efectius i garantir
que s’utilitzin i serveixin perquè els ciutadans auto organitzats executin polítiques per el poble.

És nccessària la lluita per la plena democratització de la vida social, política i econòmica del nostre
municipi. I, per això, la participació ciutadana ha de ser una de les nostres batalles: al carrer i als
ajuntaments.

Volem incitar a la innovació i l’experimentació d’experiències participatives i d’autoorganització que
condueixin la ciutadania a un protagonisme real i un major poder en la presa de decisions i el control
de la gestió de la política pública que enriqueixi el capital social de sa Pobla.

Considerem que és bàsic transmetre a la població la necessitat d’exercir el dret de ciutadania, la

conveniència d’implicar-se de manera activa i crítica en la política municipal per la via de la
participació directa. Així ens caldrà impulsar mesures que fomentin l’adquisició d’aptituds i valors
que permetin fer efectiva la democràcia participativa, i que enforteixin i dinamitzin el teixit
associatiu i, en general, els moviments ciutadans. És per això que la tasca de democratitzar i
popularitzar àmbits bàsics de la vida social, com ara l’oci o la cultura, hauran de ser, també, elements
primordials de la nostra acció política.

D’aquesta manera cal augmentar la informació dels ciutadans i les entitats associatives atorgant
diversos canals per afavorir l’autoorganització popular, dotar de mecanismes de gestió el teixit
associatiu i garantir que es portin a la pràctica aquests mecanismes.
3.1 Àmbits d’actuació per a la millora de la participació
Cal prendre el compromís de treballar una ciutadania activa i un teixit associatiu ric i dinàmic, a
partir de la incidència en els següents aspectes:
-

Pedagogia de la participació: impulsar programes que facin pedagogia i transmetin hàbits i

valors participatius, que permetin l’apropament dels infants i joves, i la ciutadania en general,
a la gestió dels afers públics. Aquest tipus de programes es poden basar en iniciatives

puntuals o estructures participatives bàsiques, que facilitin l’adquisició d’experiència en

aquest àmbit i que transmetin aptituds basades en el diàleg, la cooperació i les formes
democràtiques de presa de decisions.
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-

Enfortiment i dinamització del teixit associatiu. Volem la consolidació d’un teixit associatiu
viu, conformat per entitats dinàmiques, democràtiques i independents, per tal de:

● Tendir cap a l’establiment de polítiques de convenis i ajuts econòmics a les associacions,

plantejats de manera no paternalista ni clientelista i de manera que garanteixin la seva
independència i incentivin la cultura de l’esforç en la seva activitat.

● Vetllar pel funcionament actiu, divers, democràtic i no discriminatori de les associacions.
● Garantir la difusió de l’activitat pública de les entitats
● El contacte fluid entre els col·lectius permet un augment de la seva capacitat d’incidència

i afavoreix l’intercanvi de coneixements i experiències, fet que propicia l’enriquiment del
capital social en el teixit associatiu local.

● Habilitar mecanismes de participació i interacció entre l’administració local i la xarxa

associativa.
-

La democratització de la cultura i l’oci i la socialització dels espais públics.
Des de Més per sa Pobla creiem que cal donar suport a l’activitat i al desenvolupament de

grups i col·lectius culturals locals, prioritzar-ne la contractació en les programacions culturals
del municipi i establir mesures que n’assegurin la difusió de la producció. També volem

potenciar les iniciatives de cultura tradicional i popular –vinculades a les festes majors,
correfocs, etc –, que combinin l’activació ciutadana amb un desenvolupament cultural arrelat
al nostre territori.
-

L’articulació d’estructures econòmiques comunitàries. Defensem un establiment de les bases
que permetin avançar cap a la consolidació d’estructures econòmiques locals basades en la

democràcia, l'ètica i la solidaritat. Així doncs cal fomentar una major participació econòmica
del sector públic local en el teixit productiu, amb l’objectiu de tendir cap a models de
desenvolupament arrelats al nostre poble.

3.2 Democratització de les estructures organitzatives de l’Ajuntament
Cal dotar l’ajuntament d’una estructura organitzativa veritablement democràtica, basada en la
participació, la transparència i la informació i, per això s’aposta per:

●Una estructura organitzativa que garanteixi el protagonisme de la participació.
●Impulsar la creació d’àrees de participació que introdueixin la participació ciutadana en totes

les àrees municipals.
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3.3. La transparència en la gestió.
Considerem que aquesta és una qüestió cabdal per tal que la ciutadania pugui implicar-se en
condicions en la gestió dels afers públics. Per això és necessari que tots aquells actors ciutadans que
vulguin participar en la política local disposin de la informació necessària per tal de poder debatre i

valorar els temes municipals. Aquesta informació ha de ser garantida pel propi ajuntament el qual ha
d’elaborar les dades per les quals es puguin fomentar les anàlisis sociodemogràfiques, econòmiques i

polítiques. D’aquesta manera les polítiques que s’atenen a les dades s’adequaran a un context realista

i proporcional. Tots el ciutadans han de tenir dret a l’accés d’aquestes dades igual que aquestes
haurien de ser democratitzades amb un accés públic a través del web o full informatiu de
l’ajuntament.

3.4. La justícia social
3.4.1. Defensa dels serveis públics i dels serveis socials
Cal prioritzar les necessitats dels col·lectius més desafavorits al mateix temps que s’ha de poder

treballar en la línia de la sensibilització i la reivindicació política i social. S’ha de fer incidència en el
fer que les polítiques socials beneficien el conjunt de la ciutadania i combatre la tradició de
polítiques liberals i de sistemes caritatius que ha generat un nivell d’estratificació i fragmentació
socials que posen en risc la cohesió i la convivència ciutadana.

Cal lluitar contra l’exclusió social. És responsabilitat del municipi posar en marxa plans per a la

integració social. Tot i que són importants els plans adreçats a col·lectius concrets –plans d’acollida
als nouvinguts, d’ajuda als toxicòmans, als aturats de llarga durada...– cal fer una aposta molt seriosa
pels plans integrals o comunitaris que intenten incidir d’una manera global sobre els problemes de
tota la comunitat.

Cal que s’impulsar determinades actuacions en l’àmbit de la política social:
-

Consolidar els equips d’atenció social primària amb professionals qualificats i que entenguin
el treball comunitari en equip com l’única forma d’abordar les problemàtiques socials i de la
mateixa manera organitzar serveis d’atenció domiciliària amb prou dotació horària com per
poder donar una bona atenció a gent gran i famílies en l’àmbit domèstic i familiar.

-

Vetllar per una política d’ajudes econòmiques amb caràcter que eviti el clientelisme i eviti la
perpetuació de la precarietat.

-

Organitzar programes transversals i plans integrals amb prou garanties per tal que les
persones hi participin. Molt sovint els col·lectius amb especials dificultats resten allunyats del
disseny, del seguiment i de l’avaluació de les polítiques que se’ls adrecen.
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-

Apostar seriosament perquè el personal dels serveis socials del nostre poble gaudeixi d’una

estabilitat laboral suficient per tal de poder fer un seguiment de l’usuari amb professionalitat
i amb la cura que cal. En la mateixa línia, considerem primordial que el nombre de
treballadores sigui proporcional al nostre índex demogràfic.

3.4.2. Universalització del dret a l’habitatge
Des de Més per sa Pobla definim les línies d’actuació municipal en la política d’habitatge d’aquesta
manera:
-

Intervenir per tal d’abaratir al màxim el preu del sòl.

-

Consumir menys sòl i apostar per un poble compacte: fomentar la rehabilitació i la renovació
del poble construït per evitar la degradació i crear nous espais de centralitat que ens donaran
una millor cohesió social.

-

Fomentar una arquitectura més sostenible, incorporar les energies alternatives en els edificis
–energia fotovoltaica, entre d’altres– per tal d’obtenir la certificació energètica de classe A++
com a edificis de baix consum energètic.

-

Redefinir els paràmetres de l’habitatge social: l’actual política de HPO no respon a les

necessitats dels col·lectius més necessitats, ja que es mantenen els preus i l’administració

adquireix i construeix habitatges però els manté a preus molt propers als del mercat i
majoritàriament en règim de propietat; cosa que exclou els col·lectius que realment ho
necessiten.
-

Evitar els desnonaments per motius econòmics amb la creació de serveis municipals de
mediació amb la propietat i, quan no es pugui evitar el desnonament, oferir el màxim suport
a la família afectada i un reallotjament digne en règim de lloguer social.

-

Fer un cens de cases buides per trencar amb la invisibilització a la qual es veu sotmesa el
problema i impulsar, també, un cens de persones afectades, és el primer pas per poder
planificar l’ajuda necessària.

-

Fer actuacions tributàries per evitar que hi hagi pisos buits establint, per exemple, un recàrrec

a l’IBI dels habitatges buits, alhora que es creï un servei municipal d’informació i mediació
amb la propietat per fomentar-ne l’ús en règim de lloguer assequible.
-

Les propietats d’entitats bancàries, fruits de la despossessió de béns a les famílies pobleres,
seran cedides a l’ajuntament en el cas que romanin un període superior a un any per tal

d’afavorir l’accés a l’habitatge per part del col·lectius més necessitats. Ara bé, és una tasca
també de l’ajuntament evitar la creació de ghettos o de zones d’exclusió social – que malgrat
no existeixin a dia d’avui, s’ha de vetllar urbanísticament per evitar-les-.
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3.4.3. Promoció del cooperativisme i de l'economia arrelada al territori
El posicionament de Més per sa Pobla com a coalició d’esquerres ens porta a tenir present que les

polítiques públiques de promoció econòmica han de fomentar el cooperativisme i l’economia
arrelada al territori per tal de fomentar els drets laborals i una economia que defugi del model de
creixement continu imperant, que invisibilitza les greus conseqüències que aquesta suposa, i crea, si
més no, una dualització social, econòmica i cultural.

D’aquesta manera establirem una sèrie de criteris com per exemple la procuració de polítiques de

foment de consum de l’agricultura de proximitat, especialment l’ecològica, facilitant els canals de
distribució i punts de venda directa i fent la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals
(espais, cursos, convenis...) o també el foment del mercat municipal (abaratint aquells estants de
verdura i fruita del poble) en detriment del model de grans centres o supermercats.

L’atur és un dels problemes que requereixen una intervenció més urgent des de les administracions, i

tot i que les entitats locals no tenen competències legals sobre aquest tema, és la primera
administració a qui s’adrecen els ciutadans i les ciutadanes en situacions problemàtiques i, per tant,
els ajuntaments tenen una responsabilitat social que han d’assumir. Algunes actuacions d’ajuda als
aturats i a les aturades poden ser:

● Punts d’informació i orientació laboral: han de ser complementaris als que puguin existir

en altres instàncies institucionals i han de ser un lloc per orientar les persones aturades que
sovint no saben què poden fer, on s’han d’adreçar, etc.

● Ajudes a les persones aturades: descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals i

d’altres serveis, formació i serveis d’inserció laboral, etc. Sobretot a les famílies amb infants
que encara estudien, o a les famílies que tenguin cura de persones majors o persones
malaltes. No cal que sempre totes les ajudes siguin econòmiques, sinó que cal fomentar les
ajudes en espècie.
Un altre col·lectiu que està patint especialment els efectes de la crisi econòmica és el dels i de les

treballadores autònomes. Cal que els ajuntaments ajudin els treballadors autònoms per tal que

aquests treballadors puguin accedir als fons necessaris per continuar desenvolupant la seva activitat.

L’ajuntament ha d’intervenir activament en els tràmits necessaris amb l’entitat bancària negociant
crèdits tous i oferint-los garanties. Caldrà que l’ens municipal estableixi un protocol amb aquests
treballadors per aquests tràmits, des del coneixement que l’ajuntament no té una potestat directa per
aquest àmbit.

Cal fer estudis periòdics sobre desigualtats, pobresa i exclusió. Considerem que abans d’actuar cal
saber què passa i per què passa. L’ajuntament hauria de disposar de la informació necessària sobre
com està afectant la crisi les classes populars del municipi i, en funció d’això, prioritzar unes línies de
treball o unes altres.
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Per tal de fer un seguiment dels efectes de la crisi al nostre municipi cal impulsar taules municipals

sobre la crisi: compostes pels grups municipals i entitats associatives i les associacions de veïns i
veïnes; aquestes taules han de desenvolupar dues funcions bàsiques: observatori de l’evolució de la
crisi al municipi i generació de propostes per fer-hi front.

3.5. Finançament local i fiscalitat progressiva
Cal impulsar una modificació del finançament per tal que els principals ingressos dels ajuntaments
no depenguin de la construcció ni de les subvencions, mitjançant mocions i altres actuacions
institucionals.

A banda de l’augment de la despesa social cal adequar els serveis municipals a les necessitats que té,
ja que cal tenir en compte que no és millor el municipi que té més serveis sinó el que té els serveis
que necessita.

3.5.1. Propostes de millora en matèria pressupostària i fiscal
-

Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són ingressos que no tenen en

compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i, per tant, tenen una afectació més gran a
qui menys té. En qualsevol cas, es podrien establir sistemes de descomptes en funció de la
renda.
-

Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: impost de béns immobles,
impost de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació progressiva.

-

Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats.

-

Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones desocupades
sense ingressos, que cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una prestació baixa o
assistencial.

-

Incrementar la despesa social. Cal un augment dels recursos municipals destinats a educació i
sanitat (dins la mesura del que sigui possible) per dirigir-los als col·lectius més desafavorits.

3.5.2. Cohesió social
El repte social és incorporar la idea que la igualtat és una condició per a la llibertat i, per tant, cal ser
coherents, també, en el repartiment dels beneficis de l’activitat humana per evitar els problemes de la
desigualtat.
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En aquest sentit, cal superar l’actual concepció emprada pels successius governs municipals que

redueix la ciutadania i els seus drets a simples usuaris d’uns serveis personals, basant l’acció
municipal en l’assistencialisme vers determinats col·lectius en lloc d’encarar el repte de garantir la
igualtat efectiva entre tota la ciutadania, deixant de tractar-nos com a usuaris. Cal situar la

ciutadania com a subjecte de drets i deures més enllà de la seva edat, classe social, gènere i
procedència. En la mesura en què l’acció social municipal se situï en aquestes coordenades, tots els
col·lectius es veuran atesos, ja que les iniciatives s’adreçaran a totes les persones per igual.

Creiem que la garantia d’un exercici ferm dels drets a l’educació i la sanitat és una eina per superar la

cohesió social entesa en termes de serveis assistencials. D’altra banda, cal tenir present que el nostre

poble ha anat experimentant un canvi social i demogràfic, fruit de diferents processos migratoris,
que ha fet canviar el nostre poble.

L’arribada de persones procedents d’altres països s’ha de tenir en consideració perquè és un factor
important que, com d’altres, influeix en l’economia local, en les necessitats socials, en el pluralisme
cultural i religiós, en la prestació dels serveis públics i en qüestions relacionades amb la percepció del
poble que provoca aquesta nova composició social.

Cal tenir en compte, d’altra banda, que tot i que les competències respecte a la immigració són
estatals i autonòmiques, és l’administració local la que rep el major impacte ja que és la que ha de
resoldre en primera instància les demandes plantejades per la població immigrada. L’ajuntament ha
esdevingut l’administració gestora del fenomen migratori, ja que a part de la política municipal de

recepció i acollida, l’ajuntament és el principal agent en la gestió dels processos d’integració i no s’ha

d’oblidar que l’ajuntament ha d’afrontar la prestació de serveis sense tenir les competències expresses
ni els recursos suficients.

3.6. Polítiques educatives.
Apostam per un ensenyament públic. A banda de l’educació formal, cal prestar especial atenció a
l’educació no formal per al jovent, perquè és un dels elements fonamentals per a la cohesió social.

També cal tenir present els infants i joves d’origen immigrant, un col·lectiu heterogeni que presenta
necessitats educatives – formals i no formals– específiques que cal atendre. El centre educatiu és
l’únic espai de contacte obligatori entre els infants d’origen immigrat i la «majoria autòctona». És
inqüestionable, doncs, que els centres educatius han de donar resposta a la diversitat d’alumnes que
s’hi escolaritzen, oferint a tota la població els màxims recursos possibles en el marc de la
interculturalitat.

La capacitat socialitzadora de les entitats de lleure i la constant dinàmica de construcció i expressió
d’identitats col·lectives a través de diversos elements identificatius conformen un espai social de
relació i participació social que és obligatori tenir en compte.
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Els reptes de l’educació per als propers anys són, d’una banda, la necessària concepció de l’educació
com un espai de ciutadania on tots hi tinguem espai i on els factors com són la diversitat, la
democràcia o la cohesió social en siguin nous pilars. És necessari que s’implementin plans que

fomentin la col·laboració entre esplai/agrupament i escola com a agents educatius que treballen amb
el mateix públic. I molt especialment quan parlem d’educació per a la ciutadania, aquest procés ha de
tenir el suport de l’administració pública.

L’educació ha de ser entesa, cada cop més, com un element en el qual s’han d’implicar totes les
instàncies. Cal la col·laboració de tots els agents socials que treballen en el dia a dia amb els infants i

els joves. La corresponsabilització de tots els centres educatius, entitats de lleure, associacions, serveis
i administració davant dels escenaris educatius és de vital importància per iniciar un treball
comunitari i començar a considerar l’educació com un eix transversal en les actuacions dels
professionals, educadors i voluntaris, si de veritat volem arribar a plantejar uns objectius comuns.

3.7. Sanitat i qualitat de vida
Encara que en l’àmbit municipal es disposi de poques competències en sanitat, cal que l’ajuntament
treballi per pal·liar les problemàtiques existents i fer-les arribar a les administracions competents per

trobar les solucions més adients per tal que tothom pugui gaudir d’aquest dret universal que

anomenem salut, entesa per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com l’estat de benestar
complet en l’àmbit físic, mental i social, i no només com un estat d’absència de malaltia.
Defensam fermament el caràcter irrenunciablement públic de la sanitat ja que aquesta no ha de ser
rendible sinó un servei per a les persones.

L’ajuntament ha de poder impulsar les enquestes de satisfacció en relació amb la xarxa d’equipament
sanitari present al municipi.

Tenint en compte les limitacions competencials dels ajuntaments en aquesta matèria, Més per sa
Pobla fa una sèrie de propostes sobre l’àmbit sociosanitari, com per exemple:
-

Treballar per la millora de l’assistència sanitària domiciliària per pal·liar els possibles dèficits
que puguin derivar-se de la insultada llei de dependència.

-

Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les
escoles i des del mateix ajuntament.

-

Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, amb programes de
salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de l’ajuntament.

-

Treballar per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la prevenció dels

embarassos no desitjats, com també en les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i oferint
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un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la
ciutat.
-

Donar suport a les associacions de familiars i malalts.

-

Potenciar els serveis socials com a complement d’un bon servei sanitari.

3.7.1. Drogodependències
Aquest problema tan greu s’hauria de fonamentar en primer lloc en una política preventiva. Des de

l’ajuntament cal promoure campanyes d’informació sobre les drogues per poder incidir realment en
els rols d’aquells que consumeixen drogues, sobretot joves, sense saber els efectes reals que se’n
deriven.

Les campanyes involucrarien des de les escoles fins els agrupaments i esplais i altres agents socials
que toquin directa o indirectament la relació amb els joves.

Seria bo promoure des de l’ajuntament una formació de les persones que treballin amb la joventut, ja
que tenen accés als joves en un àmbit educatiu informal que por ser molt efectiu.

3.7.2. Promoció del lleure i de l’esport
D’altra banda, i des del punt de vista de la qualitat de vida que volem per el nostre poble i com a
elements 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. De la mateixa manera, s’ha de
defensar l’accés de totes i tots a la pràctica d’aquestes activitats esportives i de lleure, és a dir,
promoure la democratització a l’accés de les pràctiques esportives.
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Migració
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4. FET MIGRATORI
4.1. Plans de recepció i acollida i gestió de recursos comunitaris
Els plans de recepció i acollida d’immigrants són una de les dues qüestions elementals en què cal
basar una política municipal d’immigració: en la recepció i acollida, d’una banda, i en la gestió dels
recursos comunitaris, de l’altra.
Pel que fa a la planificació en la recepció i acollida d’immigrants, caldria apostar per una política

informativa i formativa sobre els recursos de la població als quals pot accedir el nouvingut, però de
manera general, no tan específica per a persones estrangeres.

En segon lloc, pel que fa a la gestió dels recursos, hi ha dues reflexions fonamentals a fer:
● La desconfiança vers el sistema que crea la falta de transparència en l’adjudicació d’ajuts, ja

que la gent desconeix quins criteris s’utilitzen en la política d’ajuts socials i això augmenta la
rumorologia i la xenofòbia.

● La necessitat de revisar el criteri socioeconòmic com a única base per a l’adjudicació, ja que
això crea cert immobilisme en la persona receptora. S’han de cercar criteris positius com la
recerca de treball, la formació, etc. En general, seria bo prioritzar que la gent es mogui, no
sols els immigrants, els receptors i els potencials receptors d’ajuts en general.

4.2. Defensa dels drets de la ciutadania de les persones immigrades
S’ha d’atendre la qüestió dels drets i dures de les persones immigrades considerant-les no com un
col·lectiu separat de la resta dels ciutadans sinó com a part de la ciutadania, i actuar en conseqüència.

Per posar un exemple, quan arriba el debat sobre el burca, queda clar que l’ús d’aquesta peça denota
una situació d’opressió de les dones barrejada amb algun element cultural que ho distorsiona, però el
cert és que el plantejament envers el burca en l’espai públic no pot ser de «burca sí» o «burca no».

Comparat amb la regulació de la prostitució, ambdues prohibicions en els espais públics suposen que

no s’escolta la dona ni es respecta la seva autonomia, d’una banda, i que se la considera la víctima
d’una situació discriminatòria però al mateix temps se la castiga, de l’altra. L’abolicionisme d’un i

altre fenomen en la via pública tracta, doncs, les dones de menors d’edat i, a més a més, a la pràctica
ambdós presenten problemes d’aplicació de l’ordenança. Per això, cal apostar per la derogació de les
ordenances i, si cal sancionar algú, ha de ser l’home, sigui el client o proxeneta de la prostitució de
carrer, sigui el marit que obliga dur el burca i, a aquest efecte, davant d’un delicte de coaccions, hi ha
el Codi penal, no calen més normes.

Un altre exemple d’aquesta discriminació és la negació del sufragi en les eleccions municipals. Des

de MÉS per sa Pobla entenem que aquest dret s’ha d’estendre a la totalitat de la ciutadania, sense

fer-ne cap mena de distinció per raó de la nacionalitat d’origen. S’han de realitzar les accions
institucionals que estiguin a l’abast en l’àmbit municipal per tal de forçar un canvi en la legislació
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que permeti estendre tots els drets polítics a la totalitat de la ciutadania.
4.3. Lluita contra la xenofòbia
S’ha de lluitar contra el debat simplista a favor o en contra de la immigració, on ens situa la dreta i té
camp per córrer el feixisme; cal desemmascarar aquest debat i dur el plantejament a qui beneficia i a
qui perjudica la immigració. D’aquesta manera podem mostrar com aquells que surten beneficiats de

l’existència d’aquesta bossa de mà d’obra barata són precisament els que articulen discursos contraris
a la immigració; cal denunciar aquesta contradicció i fer aflorar qui són els beneficiats i les víctimes
d’aquesta situació, per tornar a teixir les aliances naturals que condueixen a la unitat entre les classes
privilegiades i la unitat en el si de les classes populars.

Pensam que és ineludible exigir la igualtat de tracte en els drets salarials i laborals a les empreses que
contractin amb l’ajuntament.

4.4. Lluita contra el patriarcat
4.4.1. Polítiques d’igualtat
L’assoliment de la igualtat no implica un procés homogeneïtzador, tot el contrari. La igualtat com a

valor polític, parteix de la diversitat present en la vida humana i social i té com a objectiu que
aquesta no esdevingui motor de desigualtat i discriminació.

Les línies d’actuació en polítiques d’igualtat des d’un projecte socialista són:

● Lluita contra la violència masclista (la manifestació més brutal i mortífera de la desigualtat)
● Igualtat d’oportunitats al mercat laboral
● Mesures de conciliació de la vida personal i laboral (polítiques de nous usos del temps)
● Participació de les dones (paritat)
● Visió de gènere en totes les polítiques (transversalitat)

4.4.2. Violència masclista
És responsabilitat de totes les administracions públiques bastir de recursos la lluita contra la

violència masclista, tant per eradicar-la com per vindicar les dones i criatures que l’han patit. Des
dels pobles i les ciutats s’ha d’assegurar que hi hagi un pla i un protocol clar i actualitzat d’actuació.
Els plans han d’incloure:

● Actuacions i campanyes de prevenció i sensibilització de relacions abusives
● Formacions específiques en violència masclista per als i les treballadores públiques
(especialment mestres, personal sanitari, treballadors i treballadores socials)
● Protocol d’actuació en casos d’emergència
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4.5. Polítiques de joventut

4.5.1. Què són les polítiques de joventut?
Les polítiques de joventut treballen sobre qualsevol tema que afecti o interessi el jovent i tenen
vocació universal. El que les diferencia d'altres polítiques d'atenció a les persones és la seva capacitat
d'interlocució directa amb els joves, fet que ens porta a veure la necessitat de comptar amb un
sistema estable de coneixement de la realitat juvenil.

Així doncs, les polítiques de joventut es dissenyen a partir de les demandes i propostes dels propis
joves, així com de les necessitats que s'hagin pogut observar, i són portades a terme per professionals
especialitzats, amb la col·laboració d'altres agents com les entitats del territori.

Les persones destinatàries d'aquestes polítiques tenen entre 15 i 25 anys, tot i que es pot ampliar fins
als 30 anys.

4.5.2. Àmbits que componen les polítiques de joventut
Els àmbits de treball de les polítiques locals de joventut es divideixen en dos grans grups:
Àmbits propis de la condició juvenil: informació, dinamització i oci, promoció de l'associacionisme,
promoció de la participació, promoció del lleure educatiu, promoció de la creació i mobilitat
internacional.

Àmbits d'acompanyament o complementaris: accés a l'ocupació, accés a l'habitatge, suport a
l'ensenyament, mobilitat local i intermunicipal, salut i hàbits saludables.
4.5.3. Mínims d'una política de joventut
A partir dels àmbits proposats, definim els mínims que ha de tenir qualsevol política de joventut:
Serveis: informació, orientació i dinamització

Disposar com a mínim d’un servei d’informació juvenil de dimensió i abast proporcional al nombre
potencial d'usuaris, amb capacitat d’especialitzar el seu treball en 2 o 3 àmbits, la situació dels quals
expressi una necessitat específica del territori, així com d’un servei o programa de dinamització
juvenil que intenti donar viabilitat a interessos i inquietuds específiques dels joves.
Qualitat: mobilitat, creativitat i participació

Emancipació: habitatge, ocupació i educació

Disposar sempre de serveis d’informació, assessorament i orientació en el camp de l’habitatge,
l’ocupació i l’educació, per garantir sempre l’opció de derivar amb eficàcia i agilitat els usuaris als
serveis de més especialització i capacitat per atendre les seves demandes i necessitats. En concret, la
iniciativa de fer un seguiment dels processos de transició escola-treball ha de recaure de manera
permanent en una política de joventut, al marge que, per treballar-hi, calgui la cooperació amb altres

departaments. Finalment, un bon pla de joventut ha de reservar un espai per a la recerca de vies de
solució innovadores i ben específiques per als joves, reservant els serveis bàsics i universals als
departaments sectorials.
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4.5.4. Prevenció: salut, oci i valors
Cal disposar també de serveis d'informació, assessorament i orientació en el camp de la salut, en el

sentit més extens del terme, fet que implica disposar de recursos tècnics, en forma de professionals i
de programacions lúdiques que podran ser contenidor i transmissor de missatges de prevenció i de
valors que cal potenciar.

Totes aquestes accions hauran de comptar amb els recursos necessaris per ser portades a terme de

manera satisfactòria, tant en l’àmbit de recursos humans com infraestructurals o materials
(equipaments juvenils).

4.5.5. Idees i criteris que han de regir les polítiques de joventut
Les tres idees fortes que defineixen una política de joventut i la diferencien d'altres polítiques de
serveis a les persones són les següents:

Interlocució. La capacitat directa d'interlocució amb els joves és un dels trets diferencials de les

polítiques de joventut. Consisteix en el contacte constant amb el col·lectiu jove, la qual cosa
ens permetrà tenir un bon coneixement de la realitat, ser capaços d’adoptar una òptica juvenil,
anticipar problemes i dificultats i tenir vies d’aproximació als joves.

Acompanyament. És una forma de treballar que va més enllà de l’atenció puntual i la prestació

d’informació. La política de joventut ha de ser capaç d’acompanyar el jove en el seu recorregut

vital, més enllà del primer contacte.
Promoció. A través de la promoció juvenil, les polítiques de joventut han de generar serveis,
recursos i programacions que garanteixin als joves la possibilitat de viure i desenvolupar amb
plenitud la seva condició juvenil.
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Cultura i Festes
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5. CULTURA I FESTES: EINES DE CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT
5.1. Producció i socialització de béns culturals
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora,

solidària i dinàmica. Des de MÉS per sa Pobla 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 és, per tant, una
eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.

L’ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida cultural, sinó

que ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre les quals el teixit associatiu, l’administració
pública i les iniciatives particulars puguin bastir un projecte cultural enriquidor i alliberador per al
conjunt de la població.
La política cultural ha de partir del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, ha de
vetllar per evitar la dualització de la societat i per promoure una producció cultural i artística de
qualitat, i ha d’establir mecanismes de socialització del patrimoni comú.

La planificació democràtica de la política cultural hauria de permetre definir el conjunt d’elements
necessaris per promoure correctament la cultura. De manera variable segons el tipus de municipi
podríem concretar aquests elements en:

- Espais i infraestructures destinats a la producció cultural (sales d’assaig musical, teatral, etc.,
tallers i escoles d’art)

- Espais i infraestructures destinats a fer arribar a tot el municipi la riquesa cultural (sales de
concerts, auditoris, teatres, sales d’exposicions, centres cívics...)
- Mitjans de difusió de la producció cultural, com revistes locals o comarcals, ràdios,
televisions, pàgines web...

- Suport a les associacions d’artistes, escriptors, grups teatrals, musicals, col·lectius de

promoció de la cultura popular tradicional, etc.
A partir d’aquí, el nostre objectiu se centra en els següents punts:

1. Promoure una cultura pròpia, integradora i de qualitat, que fugi del comercialització i de
l’espanyolització i es basi en:

-Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l’agenda cultural dels espais

destinats a allotjar les activitats culturals.
-Expandir i acostar la festa major a tota la ciutadania, perquè tothom se la senti seva.

-Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els infants

en siguin un element clau, que se’n sentin protagonistes.

-Facilitar els equipaments culturals a les associacions de la ciutat, de manera que no

hagin de pagar per utilitzar-los.
-Potenciar la realització d’activitats culturals al carrer.

2. Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi l’accés a les festes de
tota la població, per això cal:

-Organitzar la festa major des d’una comissió de festes i entitats, amb el suport de
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l’ajuntament.

-Establir convenis amb entitats locals, en lloc de contractar empreses privades per fer

feines relacionades amb la festa major.

-Promoure la participació de diferents entitats amb equilibri i igualtat de condicions.

-Prendre consciència de l’herència de les nostres tradicions culturals i impulsar la

recuperació dels elements culturals perduts.

3. Adequar i garantir les necessitats d’infraestructures i espais culturals.Els equipaments
culturals han de ser espais que resolguin necessitats, sobretot en el camp de la creació
artística, per això:

-L’espai públic ha d’estar a disposició de la ciutadania, sense que taxes de qualsevol

tipus, en relació a entitats o associacions sense ànim de lucre, en regulin l’accés.

-El pla d’equipaments culturals ha de prioritzar els dèficits principals i de més

urgència, a l’hora de fer-ne el desplegament.

-S’han de crear solucions transitòries per establir i concretar opcions alternatives als

equipaments previstos a llarg termini.

-S’han d’impulsar casals de joves autogestionats, com a punt de trobada i de lleure,

per organitzar-hi activitats. Aquests casals alhora han de funcionar com a punts
d’informació juvenil.

-Els espais municipals s’han d’habilitar com a aules d’estudi públiques i s’han de

facilitar a les entitats perquè en facin ús.

4. Generar cultura i producció cultural al i des del municipi.
5.2. Polítiques de defensa de la llengua i identitat nacionals. Models integradors. Polítiques de
defensa de la llengua
La llengua catalana és l’eina bàsica de cohesió social. Aquest posicionament s’ha de concretar en:

La creació d’un pla plurianual de normalització lingüística municipal, redactat i desenvolupat de

manera coordinada per administracions i entitats que treballen aquest àmbit, que seran, també, les
que en faran el seguiment.

L’impuls d’una entitat municipal de coordinació de polítiques i actuacions de normalització
lingüística, que inclogui administracions i entitats, dotat d’un pla de treball i pressupost propi.
L’activació de programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català,
especialment adreçats als serveis d’atenció a la població nouvinguda i als serveis socials.

L’assegurament i el foment de l’ús del català a l’administració pública, al comerç i a la publicitat,

d’acord amb la Llei de política lingüística, el coneixement de la qual s’ha de garantir, així com el seu
compliment i la seva posada en pràctica. En aquest sentit, no s’han de donar llicències d'obertura a
establiments que incompleixen la llei.

El treball en la sensibilització lingüística de les persones consumidores així com en la sensibilització
i formació dels comerciants.
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Activitats de dinamització de l’activisme lingüístic en el món associatiu i la potenciació del

voluntariat lingüístic (parelles lingüístiques).
La fixació de clàusules d’usos lingüístics per a totes les contractacions i concessions de serveis
municipals a empreses, així com també la vinculació del compliment d’aquests usos a qualsevol
subvenció o ajuda pública donada a empreses o entitats.
5.3. Foment de la memòria històrica
Creiem que no hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit com a tal si no se’n
coneix el passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per posar-la
a l’abast de tothom. Pensem que el coneixement de la història és una eina indispensable per entendre

el present i pensar el futur, posant especial èmfasi en la importància que té aquest fet per a la
població nouvinguda. Per tant, des de MÉS per sa Pobla volem engegar polítiques per preservar i

desenvolupar la memòria, el patrimoni i la identitat col·lectiva.
En aquest sentit, considerem imprescindible eradicar qualsevol presència en l’espai públic de
referències lligades a la negació dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania, com a acte de
justícia, dignitat i respecte a la nostra societat. A més, també considerem totalment necessari adoptar

mesures per al reconeixement i la difusió de l’activitat de totes aquelles persones que han lluitat per a
la defensa de les llibertats democràtiques i nacionals, i per a la promoció dels escenaris, fets i
esdeveniments històrics lligats a la lluita en pro de la democràcia i els valors de justícia, igualtat,
alliberament nacional, social i de gènere. Per tot això, cal:

Apostar per un canvi de nomenclatura, ja que és més encertat parlar de «recuperació històrica» que
no de «memòria històrica».

Recuperar, també, la memòria local, tot i que el discurs dominant tan sols fa referència a la
recuperació de la memòria a escala nacional.
Promoure la recuperació històrica per aconseguir explicar tot el que va representar el franquisme:

tots el tipus de víctimes que va generar (econòmiques, culturals, intel·lectuals, nacionals, personals i
familiars).

5.3.1. L’espai públic com a espai de commemoració i memòria
Per tal d’aconseguir que l’espai públic esdevingui un espai de commemoració i memòria s’ha de
potenciar:

La democratització dels criteris de catalogació, per tal que des de la societat civil es pugui intervenir

en la política de catalogació del patrimoni. Això implica la difusió dels criteris de catalogació
patrimonial.
L’eliminació de la presència en l’espai públic de símbols i noms vinculats a la negació dels drets
individuals i col·lectius.

Les relacions entre universitat i municipis a través de convenis per a recerques, tenint en compte que
les entitats també poden jugar un paper important a l’hora de promocionar i protagonitzar
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recerques.

La difusió de la feina feta pels arxivers i treballadors museístics a la població en general.
La democratització dels sistemes de reconeixements públics a les persones (medalles d’or, fills

il·lustres, noms a carrers...). La societat ha de ser la protagonista a l’hora de proposar i emprendre
aquests reconeixements.

5.4. Suport al teixit associatiu
Creiem en una forta xarxa social de caire popular, com a principal garantia d’una ciutat viva i
participativa. L’ajuntament ha de tenir una relació amb el teixit associatiu que signifiqui una aposta
seriosa pel desenvolupament de la política associativa del municipi.

Cal tenir en compte que per aconseguir un teixit associatiu viu és imprescindible educar les persones
en la participació i destacar la importància d’establir vincles amb alguna entitat o associació del
municipi. En aquest sentit, ha de ser una prioritat arribar a la gent no associada a partir dels
projectes basats en necessitats reals, així com fer possible una millor visualització de les activitats de

les associacions. Perquè tota aquesta tasca sigui efectiva cal la coordinació i participació conjunta del
total d’entitats del municipi.

La relació de l’ajuntament amb les entitats ha d’anar més enllà del fet econòmic, cal una coordinació
i un diàleg ric i seriós. L’ajuntament ha de crear polítiques de promoció del teixit associatiu, oferir
eines, fer veure les necessitats del municipi a les associacions i pensar en les entitats que organitzen
actes i, fins i tot, organitzar-los conjuntament.

Algunes formes de relació de les entitats amb l’ajuntament poden ser:

Convenis, aquesta fórmula resulta més rendible en les entitats i associacions, així es poden evitar els
pagaments a llarg termini. Els convenis poden referir-se a un pacte en aportació econòmica, a la
cessió d’infraestructures, a l’assistència tècnica pels serveis de l’ajuntament, etc. L’establiment
d’aquests convenis ha de prioritzar el treball voluntari, la solidaritat, la promoció de la cultura
popular, l’enfortiment del teixit associatiu i l’autoorganització.

Equipaments i ús de l’espai públic. En cas de necessitat d’equipaments o d’ús de l’espai públic, s’ha

de tendir a possibilitar-ne la cessió sempre que sigui possible, tot i que el muntatge, el
desmuntatge,la neteja i la reparació, si cal, vagi a càrrec de l’associació, per tal que hi hagi la
corresponsabilitat necessària en qualsevol acord entre les dues parts.
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6. MÓN RURAL: CAP A LA REVITALITZACIÓ
6.1. Urbanisme
L’urbanisme és una de les àrees en què els ajuntaments tenen poder real i, per tant, en què es prenen

decisions que incideixen en el futur del municipi, encara que no sempre sigui de manera immediata.
Els criteris generals que cal tenir en compte són els següents:
●S’ha de tenir ben present que el planejament urbanístic és una de les matèries que poden

determinar més decisivament el model de municipi que tindrem en un futur, i no només en

l’àmbit estrictament urbanístic, sinó també en l’aspecte socioeconòmic –volem fàbriques?; i
granges?; quantes i on?–, ambiental, etc.
●S’ha d’aplicar amb el màxim rigor la normativa urbanística (POUM i NNSS). Hi ha la teoria,

força estesa, que «als pobles s’ha de deixar fer», en el sentit d’interpretar les normatives de

manera flexible. En el cas de l’urbanisme i d’aquelles matèries en què el mateix ajuntament té
capacitat normativa, però, permetre interpretacions de tot allò que pugui estar regulat de

manera clara és donar peu a situacions irregulars.
●Creació de la zona d’espai concertat (ZEC): es compra terreny a preu agrícola, però el benefici
que se n’obté només pot provenir del seu arranjament. Aquesta mesura impedeix l’especulació.
6.2. Habitatge
Potenciar els processos de rehabilitació d’habitatges al nucli antics.

Elaborar un cens d’habitatges buits en què en consti l’estat, i posar-lo al servei de la població.

Oferir el servei d’una borsa d’habitatge.
Assumir les funcions d’aval i mediació per garantir l’accés a l’habitatge, i detectar les situacions
d’abús o indefensió.

Facilitar la construcció de cobertes, granges i qualsevol infraestructura necessària per a l’activitat
agrícola o ramadera a les zones on hi hagi una demanda real en aquest sentit.
6.3. Medi ambient i defensa del territori
La preservació del medi i, per tant, la defensa del territori han de ser uns dels principals eixos de

lluita. En aquest sentit, cal combatre la tendència al «desenvolupisme» a ultrança que, sovint i de

bona fe, es defensa des dels ajuntaments com a resposta a la manca d’activitat econòmica. El model
de creixement que volem ha de ser respectuós amb el medi ambient, el territori i la qualitat de vida

de la majoria de la població. Igualment, cal evitar caure en un model de medi rural immobilista, que
acostuma a respondre a visions de l’ecologisme urbà i, sovint, «neorural»; que ignora, prescindeix o
s’oposa a qualsevol modernització de les formes de vida de la ruralia.
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6.4. Desenvolupament econòmic
La pagesia poblera respon a les característiques de la petita propietat pagesa. La presència d’un gran

nombre de petits propietaris provoca una situació de debilitat enfront de les empreses alimentàries
que controlen la distribució de la producció agrícola i ramadera. Actualment, al producte provinent

de la pagesia se li imposen preus molt més baixos del que seria just, i la diferència amb el preu que
en paga al final el consumidor va a parar a tots els intermediaris, que són els que fixen els preus als
productors i n’inflen els de venda per al seu benefici.

La situació actual ha comportat que cada vegada més persones dedicades a la pagesia hagin hagut de
plegar i, per tant, ha davallat el nombre de persones dedicades a l’agricultura i la ramaderia. Només
han restat aquelles persones que tenen una bona quantitat de terres, o bé un sistema de producció
industrialitzat (amb tots els problemes que això comporta, tant en el producte final, l’ecologia o el
que es podria anomenar «desruralització»).
Propostes d’acció municipal

Des dels ajuntaments és difícil incidir de manera notòria en el desenvolupament econòmic dels
municipis. No obstant això, no s’ha de renunciar a intervenir deixant-ho en mans del capital privat,
sinó que s’han de llançar propostes i donar suport a aquelles iniciatives que siguin beneficioses per al
territori i per a la seva gent.
Presentem les diferents propostes dividides per sectors:
- Sector primari:

- Per fer front a la feblesa amb què es troba la pagesia davant de les empreses alimentàries, s’ha

afavorir i impulsar l’associacionisme, per a la qual cosa cal organitzar-se en agrupacions de

productors, associacions de defensa vegetal, cooperatives, etc. A través d’aquest associacionisme i
de l’autoorganització es pot fer front a la situació d’explotació actual, i aconseguir que es pugui
rebre un preu just pel producte. En els municipis, conjunts de municipis o comarques on no
existeixen aquest tipus d’associacions s’haurien de promoure des dels ajuntaments i institucions
comarcals.

- A través d’aquest associacionisme pagès, s’ha de buscar obrir un mercat de distribució local en
què es pugui col·locar el producte sense passar per les mans d’intermediaris. En aquest aspecte
són molt positives les iniciatives com ara les cooperatives de consumidors o els mercats de
productes autòctons i de qualitat. Amb la reducció de l’àmbit de distribució i la potenciació del
consum dels productes autòctons, es redueixen els intermediaris que n’inflen el preu.

- Es poden promoure denominacions d’origen i de qualitat, de manera que es doti els productes
d’un distintiu al mercat que els faci més atractius.
- Pel que fa a la Producció Agrària Ecològica (PAE) actualment són moltes les dificultats amb
què es troben els productors, des de la necessitat de fer inversions importants per tenir la
maquinària adequada i el sobreesforç que comporta fins a la dificultat per col·locar el producte al

mercat. Així doncs, ara per ara és complicat un canvi del tipus de producció. En aquest sentit, és
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necessari:

-Fer pedagogia des de l’ajuntaments per tendir a una producció menys industrialitzada, que

persegueixi la qualitat i la distribució en àmbits més reduïts. Així, cal promoure la proliferació

d’un mercat de distribució més pròxim d’àmbit municipal, intermunicipal, comarcal o

intercomarcal, segons les característiques de cada lloc, per tal de donar una millor sortida als
productes ecològics i, alhora, engrescar la pagesia a fer el canvi en el tipus de producció.

-Una altra manera que té l’ajuntament de fer pedagogia és fer que, com a institucions,

esdevinguin consumidors de productes locals amb certificació ecològica. Així, en menjadors

que puguin dependre d’aquests organismes –escoles, hospitals, geriàtrics, menjadors socials,

etc.– i en actes institucionals en què se serveixin àpats o pica-pica s’haurien d’utilitzar, sempre
que sigui possible, productes ecològics certificats de procedència local.

- Sector terciari (turisme):
MÉS per sa Pobla ha de promocionar i incentivar un model de turisme integrat i respectuós amb
l’entorn.
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