Participació Activa i Social per Cerdanyola

EL PAS PER CERDANYOLA
El collectiu Participació Activa i Social és, en primer lloc, una eina per a la innovació de les formes
tradicionals de fer política. Des d’una perspectiva de transformació d’aquesta societat cap a una
d’igualitària i veritablement democràtica, el PAS aposta inequívocament per la democràcia participativa i
per la superació d’aquesta actual representativa.
Cada quatre anys s’elegeixen els representants a les institucions que decideixen sobre totes les coses
que ens afecten i sobre problemes nous sense consultar a la ciutadania i, de vegades, sense respectar el
propi programa. Tots els partits representen una classe política que acaba necessitant viure de les
institucions, prenent decisions minoritàries molts cops arrelades a interessos electoralistes, econòmics o
personals. La classe política serveix fidelment, amb diferents matisos, al veritable poder que es troba en
les grans corporacions i en les financeres nacionals i sobretot transnacionals.
Sabem que ara tots els partits prometen: habitatges barats, protecció de la natura, serveis públics de
qualitat, transparència, capacitat... Cada quatre anys el mateix. La seva supervivència depèn d’això.
Nosaltres, amb els nostres mètodes de treball, volem demostrar que hi ha un altra manera de fer les
coses.
La voluntat de la gent cal veure-la en totes i cada una de les expressions que les ciutadanes i els
ciutadans exercim en el dia a dia. Les nostres idees de renovació i participació es troben en la línia que
està emergint a nivell mundial de formes d’autoorganització i independència dels poders polítics i
econòmics.
Des del PAS fem una proposta de desenvolupament de mecanismes de participació veritablement
democràtics, però serà en el dia a dia, amb la implicació de la ciutadania, com es determinin els futurs
processos de participació.
Al llarg de la propera legislatura volem condicionar les decisions d’uns o altres. Des de la nostra
independència de collectiu local, serem lliures de manifestar el que l’organització assemblearia decideixi.
Els i les nostres portaveus a l’Ajuntament seran responsables de posar sobre la taula les idees, crítiques i
propostes que consensuadament l’assemblea oberta del PAS aprovi. Volem aportar la informació que ara
només reben uns quants privilegiats.
Serem implacables en aquelles propostes que considerem que atempten contra els interessos socials o
mediambientals de Cerdanyola i les que defensin interessos especuladors o clientelistes.
Exigim transparència informativa de les decisions preses en l’Ajuntament i que els pactes que es puguin
establir durant la legislatura surtin a la llum pública, incloent-hi la lletra més petita.
No espereu del nostre programa un butlletí de propostes disfressades i meravelloses, que ara es
presenten i després, arraconades, poca gent recorda. Les nostres són propostes que parteixen d’un ampli
debat obert que hem realitzat en els últims mesos. De ben segur que en falten, però el PAS continua
obert a nous suggeriments per tal de poder abordar, en tot moment i sense prejudicis, qualsevol tema per
compromès que aquest sigui, sempre que vetlli pels interessos del nostre poble.
En les properes eleccions no ens va el prestigi. Sabem que aquest canvi en les formes de fer política en
molts llocs va calant i es convertirà en un període no massa llunyà en un referent per a tota la societat.
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1. Propostes per a una Democràcia participativa popular

Com entenem la participació ciutadana?
La participació és la nostra senya d’identitat. I creiem que cal estendre aquest fort compromís ideològic
més enllà de les eleccions, de manera que esdevingui una prioritat en el govern i la vida de la nostra
ciutat. Cal, doncs, un compromís real amb la participació que, a Cerdanyola, els partits polítics mai no han
tingut. La “participació ciutadana” és un concepte que està de moda, però tots els partits existents
mantenen una retòrica sobre el tema que intenta amagar la seva por a la participació real. Nosaltres
apostem per fer una política social i efectiva a partir dels sectors i els moviments populars.
La participació, com a mecanisme, ha d’estar en mans dels ciutadans i les ciutadanes, ha de ser un mitjà
per recollir, posar en comú, debatre i acostar les opinions d’uns i altres. D’aquesta manera, coneixent i
contrastant les múltiples sensibilitats i punts de vista dels veïns i veïnes de Cerdanyola, aconseguirem
tenir capacitat per decidir sobre el nostre futur. La participació no pot ser, doncs, una eina al servei d’uns
interessos de partit.
I és que, de fet, participar és allò que tots plegats ja fem d’una manera o una altra. Participar és
manifestar-se, expressar-se mitjançant qualsevol tipus d’activitat que reveli les nostres preferències. Des
d’aquesta perspectiva, participar és també influir en les decisions polítiques, implicant-nos i compartint la
responsabilitat que això suposa.
Creiem que la participació ha d’anar esdevenint una realitat quotidiana en els nostres carrers, però també
dins de l’Ajuntament. Per això, som conscients que caldrà, d’una banda, educar-nos en la participació i,
d’altra, activar el teixit associatiu de la ciutat.
Després de tants anys d’obstacles i impediments des de les institucions, caldrà convèncer els ciutadans i
ciutadanes poc acostumats a participar de l’interès que comparteixin la seva veu. Però aquesta feina no
es fa d’un dia per l’altre: nosaltres obrim un camí; entre tots i totes decidirem cap a on volem que ens
condueixi i de quina manera.

Com ens organitzem?
D’acord amb el que hem exposat, en el PAS prenem les decisions en assemblea i és a través del
consens com arribem als acords, per tal que tots i totes tinguem veu i el PAS sigui realment un grup plural
i divers.
Les persones que volen treballar al PAS s’agrupen en comissions per tractar els àmbits que els són
d’interès.
Som solidaris amb tots els moviments de caràcter assembleari com el nostre i no depenem de cap
direcció o organisme superior extern a la localitat. No som polítics professionals i fugim de cúpules
dirigents.
En el PAS no desitgem la professionalització i, per això, hem establert estratègies per evitar-la. Hem triat
en assemblea els i les “portaveus” que faran arribar les nostres propostes a l’Ajuntament, però en el PAS
tothom pot ser càrrec públic, tothom pot portar la veu de l’assemblea en un moment i lloc determinat. Les
persones que facin de portaveus del PAS rendiran comptes de la feina feta en l’assemblea, i aquests
càrrecs electes seran rotatius cada any. Per altra banda, les remuneracions econòmiques que se
n’obtinguin seran invertides en la dinamització i el desenvolupament de les tasques i projectes del PAS.
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Un veritable Projecte de Ciutat...
Un veritable Projecte de Ciutat ha de comptar, per definició, amb la veu dels ciutadans i les ciutadanes
(de tots i totes, i no només d’uns quants), facilitant la recollida de les diverses necessitats i opinions, per
tal d’aportar idees noves i de futur que defineixin la ciutat que volem.
Des del PAS, defensem un Projecte de Ciutat basat en un treball continu a partir de la participació i la
promoció d’uns valors no autoritaris i antifeixistes, des dels quals s’incentivin els aspectes culturals,
patrimonials i els serveis públics de Cerdanyola.
Apostem per una opció defensada des de fa temps per molts collectius i ciutadans i ciutadanes de
Cerdanyola: el projecte Cerdanyola: ciutat de la universitat. Defensem, doncs, un model de ciutat
urbanísticament cohesionada i respectuosa amb el medi natural, directament imbricada amb la Universitat
Autònoma; una Cerdanyola interclassista, plural i solidària; una Cerdanyola, en definitiva, fermament
posicionada en front de les agressions territorials, ambientals i urbanístiques i els dèficits democràtics
que, fins ara estem patint.
Per fomentar una connexió més profunda amb la Universitat Autònoma cal que la relació entre les entitats
de la UAB i Cerdanyola sigui no només de formes, sinó de fons, de continguts. Cal, doncs, crear ponts
amb la Comunitat Universitària. Algunes propostes concretes passarien per:
•
•
•
•
•

fer una política d’habitatge que faciliti que els i les estudiants de la UAB s’installin a Cerdanyola;
restablir el transport públic i gratuït entre la UAB i el nucli de Cerdanyola;
collocar un punt d’informació a la UAB sobre Cerdanyola per fer arribar les informacions de la
nostra ciutat a les entitats i els i les estudiants;
collocar un punt d’informació a Cerdanyola sobre les activitats de la UAB;
establir nous convenis entre la UAB i Cerdanyola per posar a la pràctica aquests objectius.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cerdanyola s’ha de dotar de dos organismes clau per portar a terme una
política participativa en el nostre municipi:
•
•

una Regidoria de Participació Ciutadana independent de la resta de Regidories i amb capacitat
d’actuar i coordinar les actuacions de la resta;
una “Oficina de Participació Ciutadana”, amb caràcter permanent, que pengi directament de la
Regidoria de Participació i que es faci càrrec de dinamitzar i informar els ciutadans i les
ciutadanes de Cerdanyola (mitjançant una revista específica de difusió electrònica i en format
paper, penjant cartells i/o rètols informatius, contactant amb les associacions, les escoles, etc.)

Consultes a la població... per dur-les a la pràctica!
Pel que fa a la pràctica de la participació, creiem, en primer lloc, que les consultes locals,
independentment del mecanisme concret que s’utilitzi (enquestes, grups de treball, jurats ciutadans,
referèndums...), han de partir i/o facilitar un debat obert i participatiu. I això vol dir, entre altres coses:
•
•

que la informació i el llenguatge estiguin a l’abast de tothom, és a dir, amb suficient antelació i de
manera clara i fàcilment assequible;
i que es respectin i es posin a la pràctica els resultats que se n’obtinguin.
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Per altra banda, veiem que els mecanismes de “participació” que ens ofereix l’Ajuntament (els Consells
Municipals i el Ple) presenten importants mancances i, per això, caldrà repensar-los facilitant-ne l’obertura
a la ciutadania.
Considerem que els Consells Municipals són un element de participació imprescindible, sempre que es
faci una renovació de base del seu funcionament. Per això, proposem:
•
•
•
•
•

•

obrir la convocatòria: un número acordat (quòrum) d’associacions, entitats o persones
haurà de ser suficient per convocar els Consells;
ampliar la composició: cal popularitzar la composició dels Consells i fer-ne lliure l’accés;
facilitar l’accés a l’ordre del dia de forma senzilla: és a dir, amb antelació i possibilitats
de què es puguin proposar punts per incloure’ls;
millorar la difusió: que es la informació i el debat que s’hi generin sigui difosa i es treballi
per tal que veïns i veïnes vegin important els resultats dels debats;
establir ponts: fer posades en comú dels debats i les conclusions entre els Consells que
toquin temes relacionats (Consell de Medi Ambient amb el d’Urbanisme), i amb les
diverses Regidories;
territorialitzar els Consells: crear, a més dels Consells Municipals existents (organitzats
per temes), Consells de Barri de funcionament assembleari on es reculli la veu dels
veïns i veïnes, les AMPAs, les AAVV... Aquests Consells de Barri no poden ser
merament consultius, sinó que han de gaudir d’autonomia i poder de decisió per
esdevenir veritables espais de dinamització i presa de decisions des dels mateixos
barris.

Quant al Ple de l’Ajuntament, proposem millorar-lo com segueix:
•
•
•

•
•

ampliar físicament la Sala de Plens, per poder allotjar un nombre major de persones i facilitar,
així, una participació més àmplia;
caracteritzar el torn de preguntes com un punt més en l’Ordre del dia del Plens;
fer arribar amb suficient antelació l’Ordre del dia dels Plens a tots els collectius, ciutadans i
ciutadanes, per tal que tothom que pugui estar interessat en els temes que es vagin a debatre en
el Ple tingui l’oportunitat d’assistir-hi i dir-hi la seva;
regular el temps dedicat dins de cada sessió als temes administratius i al debat: dividir els Plens
en dues convocatòries, una pel fet administratiu i l’altra pel fet dels debats polítics;
fer una bona difusió de tota la informació dels Plens als ciutadans i les ciutadanes de
Cerdanyola;

Un model de participació popular per a Cerdanyola
Per poder escoltar totes les veus i fer efectives les nostres propostes, cal que ens dotem de mecanismes
per donar-nos la paraula els uns als altres. En aquest sentit, des del PAS hem dissenyat un model
participació veritablement popular, a la mida de Cerdanyola, que dóna el protagonisme a les ciutadanes i
els ciutadans i les entitats i associacions de la nostra ciutat.
L’estructura de govern de l’Ajuntament també es pot modificar. I aquesta transformació passa per atorgar,
com hem dit, un pes central a la Regidoria de Participació però, sobretot, als veïns i veïnes de
Cerdanyola, facilitant i incentivant la seva autoorgantizació en assemblees participatives.
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No només tenim uns objectius clars, sinó que som realistes. Partim de la idea d’allò que és fàcilment
assumible, presentant fórmules compatibles amb la vida quotidiana de la gent i assequibles a nivell
econòmic, aprofitant les organitzacions i els espais que ja tenim a Cerdanyola (locals de les AAVV en els
barris, espais públics com l’Ateneu, el Casal de Joves, els Centres Cívics i els locals municipals buits o
desaprofitats...) i profunditzant en la seva autogestió.
A continuació us oferim uns esquemes en els que hem tractat de reflectir el nostre model per a la presa
de decisions a Cerdanyola.
En primer lloc, exposem la nostra proposta per als CONSELLS DE BARRI, d’àmbit territorial. A
continuació, integrem en un altre dibuix els mecanismes de “participació” existents a l’actualitat (amb les
reformes plantejades) juntament amb els mecanismes innovadors que proposem. En altres paraules,
reorganitzem la presa de decisions en l’Ajuntament mitjançant la participació ciutadana per diferents
canals: els CONSELLS DE BARRI, els CONSELLS TEMÀTICS (antics “Consells Municipals” en els que
s’hi debatien temes transversals; ara ampliats tant pel que fa als canals com a les formes de participació),
el PLE de l’Ajuntament, i les ben poc usades CONSULTES POPULARS (especialment útils en temes
puntuals d’interès general).
Per fer operatiu aquest sistema caldrà acotar competències entre els Consells Temàtics i els Consells de
Barri. En els primers, en la mesura que continuarien penjant de les diverses Regidories, s’hi debatrien els
aspectes relacionats amb cada una d’elles, però, com hem dit, també s’hi podrien abordar temes que
afecten a més d’una (la idea és clara quan pensem en Urbanisme i Medi Ambient). En els Consells de
Barri, creiem que s’hi haurien d’analitzar els temes que les persones que hi participin creguin oportuns en
cada moment, tant si afecten a tota la població de Cerdanyola com si afecten especialment al barri.
Entenem que el poder real ha de partir de baix, dels barris i de la participació ciutadana, i és per això que
creiem que les aportacions d’uns i altres Consells haurien de posar-se en comú en l’ASSEMBLEA
GENERAL DE CERDANYOLA. Des d’aquest espai, es decidiria què fer, com i per quin canal, prèvia
ratificació per part de les assemblees de barri.
Tot plegat pot resultar una mica ambiciós, ho sabem. Però penseu que models com aquests ja estan
funcionant des de fa anys arreu del món, i amb resultats molt més justos i desitjables que quan es prenen
les decisions per les vies convencionals! La gestió dels pressupostos de l’Ajuntament de manera
participativa en són un bon exemple, per al que també tenim la nostra proposta!
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Esquema 1. ELS CONSELLS DE BARRI

Participació
oberta: veïns i
veïnes, AMPAs,
AAVV...

Participació oberta, o
bé mitjançant els i les
portaveus de cada
Assemblea de Zona

Participació oberta i
mitjançant els i les
portaveus de cada
Aseemblea i/o Consell
de Barri

Assemblea
de Zona A

Assemblea
de Zona B

ASSEMBLEA 1
–
CONSELL
DE BARRI 1

Assemblea
de Zona C

Assemblea
de Zona D

Assemblea
de Zona E

ASSEMBLEA 2
–
CONSELL
DE BARRI 2

Assemblea
de Zona F

ASSEMBLEA 3
–
CONSELL
DE BARRI 3...

Els Consells de
Barri haurien de
coincidir amb les
Assemblees de
Barri.
Si el barri fos molt
gran, seria
preferible realitzar
Assemblees de
Zona dins de cada
Barri. Els i les
portaveus de les
As. De Zona es
reunirien després
en les As. De Barri
(Consells de Barri)

ASSEMBLEA GENERAL DE CERDANYOLA
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Esquema 2. CAP A UNA VERITABLE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació
oberta: veïns i
veïnes,
AMPAs,
AAVV...

ASSEMBLEA 1
–
CONSELL
DE BARRI 1

Participació oberta als
veïns i veïnes i
mitjançant els i les
portaveus de cada
Aseemblea i/o Consell
de Barri

ASSEMBLEA 2
–
CONSELL
DE BARRI 2

ASSEMBLEA 3
–
CONSELL
DE BARRI 3...

ASSEMBLEA GENERAL DE CERDANYOLA

A tots i totes els
veïns i veïnes
de Cerdanyola
Participació oberta
als veïns i veïnes de
Cerdanyola i a totes
les entitats
interessades en els
temes que es
debaten

CONSELL
TEMÀTIC 1

CONSULTES
POPULARS
PLE DE
L’AJUNTAMENT
Participació oberta als veïns i veïnes de Cerdanyola,
a totes les entitats interessades en els temes que es
debaten i als partits polítics

CONSELL
TEMÀTIC 2...

El PAS Per Cerdanyola

7

Participació Activa i Social per Cerdanyola

Els pressupostos participatius
A Europa i al nostre entorn més proper, ciutats com Sabadell o Rubí, Albacete, Córdoba... estan elaborant
els seus pressupostos municipals en base al referent de participació ciudadana que ens ofereixen
diverses ciutats del Brasil, com Porto Alegre i Belo Horizonte. Aquest model de pressupostos participatius
ha esdevingut un dels eixos bàsics del programa de transformació política que defensem els moviments
socials alternatius.
Tanmateix, no hi ha fórmules directament aplicables. En cada cas, cal analitzar la situació i les
necessitats per trobar els mecanismes més adients de democràcia participativa.
Sovint, quan un Ajuntament decideix engegar uns pressupostos participatius es limita al capítol de les
inversions (equipaments, obres públiques...), però també és possible adoptar una perspectiva més global,
en la que hi tinguin cabuda les polítiques educatives, culturals, sanitàries, etc. La nostra opció va en
aquest sentit. I és que els pressupostos participatius han arribat a modificar governs, estan produint
canvis reals en les maneres de fer política.
A partir de les assemblees ciutadanes podem fer una diagnosi de la nostra ciutat per concretar les
necessitats i establir les prioritats. Els veïns i les veïnes de Cerdanyola són els més capacitats per fer les
propostes d’inversions, perquè viuen els problemes i les mancances de primera mà, perquè no estan
sotmesos a interessos especulatius ni elitistes, perquè saben, millor que ningú, el que els cal i el que
voldrien per Cerdanyola.
Creiem, doncs, que cal trobar la complementarietat entre l’acció ciutadana i les institucions locals.
Participant i creant espais de participació podrem trobar les respostes. Els pressupostos participatius són
una eina més en el camí que ens ha de portar cap a una veritable democràcia fonamentada en les
necessitats i les voluntats populars. Fem, doncs, diagnosi de ciutat, creem mecanismes de participació, i
duguem a la pràctica tot el que haguem acordat!
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2. Propostes per a la gestió municipal

La renovació de la gestió municipal entra de ple en el nostre plantejament global de proposta de
participació ciutadana.
Dins del propi Ajuntament cal també gaudir d’un disseny, d’un organigrama i d’unes pràctiques diferents
de les actuals. La relació entre les persones que des de diferents àmbits hi treballen poden ser diferents,
poden i han de ser modificades en benefici d’una millor convivència i uns millors resultats.
Els punts següents van en aquest sentit:
•

Eliminació de la figura de personal de lliure designació o càrrecs de confiança dels polítics, ja
que:
- els elevats sous que reben suposen, en realitat, una forma de finançament encobert
dels partits polítics;
- no s’assegura la competència professional en les matèries municipals a tractar;
- genera un greuge comparatiu amb el personal de l’administració.

•

Foment de l’ocupació pública amb concursos–oposicions oberts a la població, per tal de dotar
la corporació local de personal funcionari i laboral. Creació de llistes obertes, amb el màxim de
difusió possible, per cobrir llocs de treball de serveis municipals amb temporalitat manifesta.

•

Reconsideració dels sous dels regidors i de l’alcalde. Remuneració de l’alcaldia segons una
escala de funcionariat sense plusos. Supressió del caràcter dedicat de les tinences d’alcaldia.
Des de l’esquerra i des d’una perspectiva d’igualtat trobem immoral que un representant de les
classes populars tripliqui, quadripliqui o quintupliqui el sou d’un/a treballador/a al qual diu
representar.

•

Declarar la incompatibilitat de nomenaments públics dels càrrecs electes en l’Ajuntament,
Consell Comarcal, Diputació, Generalitat i empreses o organismes públics, fora d’allò
obligatòriament legal, per evitar l’acumulació de càrrecs i sous.

•

Rescatar els serveis públics actualment privatitzats com ara l’escola bressol, l’Altis, el Bosc
Tancat, etc. i eliminar, progressivament, les formes de gestió privades que té l’Ajuntament
tipus organismes autònoms, consorcis i empreses municipals, ja que no impliquen un millor
servei i es generen estructures jeràrquiques de personal alienes a l’àmbit públic com ara
gerències, direccions, etc. En definitiva, apostem per declarar l’estructura de Servei Municipal
com l’ens gestor preferent de la gestió municipal.

•

Aplicació de criteris de transparència màxima en els concursos públics d’assignació de
serveis, obres i treballs especialitzats.

•

Establiment de convenis de collaboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en
especial pel que fa a la realització d’auditories, consultories i estudis especialitzats per donar de
sentit la nostra proposta Cerdanyola la ciutat de la Universitat.
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3. Propostes per a un Pla d’Extensió de la Societat de la Informació a
Cerdanyola del Vallès

Els plans directors que s’han elaborat arreu Catalunya i l’estat espanyol sobre la implantació de les noves
tecnologies i la societat de la informació s’han demostrat ineficaços, atès que es basaven fonamentalment
en les expectatives de negoci de l’empresa privada a finals dels anys noranta. La bombolla especulativa
tecnològica s’ha desinflat i el desplegament d’infrastructures i serveis relacionats s’ha desaccelerat fins
arribar a un punt en què es troba gairebé paralitzat.
El PAS aposta fortament per reprendre aquest tema des d’una posició en la que el sector públic, en
concret en l’àmbit municipal, sigui el motor fonamental de la societat de la informació com a eina per
assolir un municipi més participatiu i més igualitari.
Els punts principals serien els següents, englobats en un projecte de desenvolupament d’un Pla
d’Extensió de la Societat de la Informació i les Noves Tecnologies a Cerdanyola.
Condicions necessàries per a la seva implantació:
•

Infrastructures. Desenvolupament d’infrastructures de comunicacions de titularitat pública, en
especial de fibra òptica per tot el territori aprofitant les obres de canalització que realitzen les
empreses de serveis en el municipi.
Tecnologies saludables per evitar futures afectacions a la salut. Presentació d’una ordenança de
regulació de les infrastructures de radiocomunicació en especial la telefonia mòbil.

•

Formació. Programes de formació (alfabetització digital) per als ciutadans i ciutadanes i per al
personal de l’Ajuntament en les eines telemàtiques. Prevenció de l’anomenada fractura digital
que suposa allunyar cada cop més de les eines culturals i de coneixement a amplis sectors de la
ciutadania que no disposen de recursos econòmics.

•

Administració pública. Implicació de l’administració en la difusió i la mplantació de les noves
tecnologies : extensió de centres d’utilització d’eines informàtiques i accessos a Internet en tots
els centres cívics i associacions de veïns.
Creació d’un nou portal web de l’administració municipal amb serveis reals telemàtics (tràmits,
informació útil, participació…) i un altre portal web de les entitats del poble a mode de seu virtual
de les mateixes.
Foment de la utilització de “programari lliure” a l’administració com a font de treball de tècnics
locals i com a lluita contra els interessos especulatius de les transnacionals, així com per protegir
la privacitat de les dades personals dels ciutadans i ciutadanes. Un avantatge d’aquesta opció és
que permet aprofundir en l’ús del català en els formats digitals que generi l’administració, ja que
les grans empreses de la informàtica i les comunicacions no generen ni continguts ni programes
en llengües minoritàries com el català.
Creació d’un servei municipal públic d’operadora de comunicacions, amb accessos de veu locals
i Internet gratuïts o de preu baix.

•

Informació i mitjans de comunicació. Promoció de mitjans de comunicació públics en format
digital més ecològics, més ràpids, més participatius: diaris electrònics com ara cerdanyola.info i
ràdios digitals.
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Objectius a assolir:
•

Participació ciutadana. Establiment de mecanismes telemàtics digitals de participació
ciutadana vinculant i decisòria, l’anomenada e – democràcia.
Extensió a la ciutadania de la signatura digital sota una cobertura tecnològica i legal de les
administracions públiques que permeti tant l’accés als serveis de forma telemàtica com la
participació ciutadana vinculant i efectiva.

•

Promoció econòmica social. Promoció econòmica i social basada en el model del projecte
Cerdanyola la ciutat de la Universitat.

•

Promoció dels serveis de sanitat i ensenyament públics. Facilitar l’accés a la salut i
l’ensenyament públics, potenciant la seva qualitat mitjançant accessos alternatius
complementaris als presencials: cursos d’ensenyament reglats, atenció telefònica o telemàtica
instantània, etc.
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4. Els Drets i les Llibertats Ciutadanes

Considerem com a drets i llibertats tots aquells aspectes que són necessaris per gaudir d’una vida plena a
tots els nivells i que, alhora, respecten el medi i les persones amb qui ens relacionem en el nostre dia a
dia.
En conseqüència, considerant com a drets bàsics de tota persona la sanitat, l’ensenyament, el treball, i
l’habitatge, pensem que hauríem de rebre una sanitat pública i de qualitat, de la mateixa manera que
hauríem de gaudir d’un ensenyament públic i gratuït que garantís, també, la qualitat de l’educació dels
nostres fills i filles, en totes les seves etapes. També defensem el dret a un treball digne i a un habitatge,
propi o de lloguer, assequible econòmicament per a totes i tots.

Els Drets i les Llibertats de les persones immigrades
Les nostres propostes sobre immigració per a Cerdanyola es concreten com segueix:
•

En primer lloc, que l'Ajuntament empadroni als i les sense papers, de manera puguin rebre
atenció mèdica i altres serveis.

•

Educació:
-

-

pressionarem des de l'Administració per tal que les escoles tinguin els mitjans
necessaris per garantir la integració d'infants nouvinguts, permetent-los adquirir el
nivell necessari per continuar els estudis amb normalitat (actualment no hi ha esforços
addicionals per a aquests, a part dels que pugui fer el personal que ja hi ha a les
escoles ).
exigirem una distribució òptima d'aquests infants en les diverses escoles.
exigirem una l'escola d’adults amb més mitjans, més personal i horaris més
flexibles, que permeti a totes les persones poder-hi accedir.
- volem potenciar l'escola plural i intercultural, enfront de l'atac del govern
central.

•

Treballarem per fomentar la participació intercultural de les persones immigrants en el teixit
social de la ciutat.

•

Informació:
-

cal trobar mecanismes per donar una informació objectiva que contraresti la
demagògia del govern, i permeti prevenir i evitar possibles xocs culturals i actituds
xenòfobes;
cal crear un Servei municipal de Mediació Intercultural encarregat de fomentar la
inserció socio-laboral, detectar les necessitats i problemes d'aquest collectiu,
denunciar les possibles discriminacions que puguin patir i informar-los dels seus drets,
els seus deures i els serveis de què disposen( educació, ajudes, sanitat). En base a les
observacions d'aquest organisme s'engegarien iniciatives que permetessin solucionar
els problemes detectats. Aquest organisme hauria de gaudir d'autonomia i iniciativa
pròpia per una intervenció directa amb l'immigrant. També fóra bo que part del seu
personal estigués format per immigrants.
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•

Creiem que cal garantir unes ajudes socials per a tothom, tant per a la població “autòctona”
desfavorida com per a les famílies immigrants.

•

Proposem la creació de llocs de trobada mixtes, on tota la població pugui conèixer directament
les cultures de les persones arribades de fora i on els i les immigrants es trobin a prop de la
cultura i societat autòctona, afavorint el tan necessari mestissatge per tal d'acostar les diferents
cultures i ètnies.

•

Proposem intervenir en l'habitatge, per evitar aglomeracions i mancances de salubritat que són
llavor de greus problemes tant per als mateixos inquilins i inquilines com per al veïnat.

•

Creiem que cal animar els sindicats perquè s’impliquin al màxim en la lluita contra els
abusos i horaris illegals que, a més, no permeten la participació social i cultural de la persona
immigrada.

•

Proposem l'organització dels diferents Ajuntaments per reclamar i denunciar les polítiques
d'immigració estatals.

•

Presentarem una moció per tal que l'Ajuntament de Cerdanyola es posicioni en contra de la
Llei d'Estrangeria, donant idees alternatives per a la millora dels drets i les llibertats de les
persones immigrants.

L’Educació és un Dret fonamental
Els últims anys la població de Cerdanyola ha crescut molt, s’han creat barris nous i se’n crearan d’altres
que acolliran una població majoritàriament jove i en edat de tenir fills i filles. L’Ajuntament de Cerdanyola
ha respost tard i malament, creant per al curs 2003-04 una única llar d’infants allunyada dels barris més
necessitats, amb uns preus molt elevats i amb una gestió privada. En pocs temps, aquesta problemàtica
que ara afecta de manera directa les famílies amb fills i/o filles de 0 a 3 anys pot esdevenir un conflicte de
gran magnitud que s’anirà perpetuant en la resta de nivells educatius. Aquest fet ja el podem comprovar
en la matriculació massificada de Preescolar en els centres públics per aquest proper curs.
Des del PAS proposem les següents mesures amb caràcter urgent:
•

La creació de noves places de llars d'infants, per tal d'atendre a tota la població d'entre 0 i 3
anys en centres de gestió pública. Quan les llars d’infants públiques són gestionades per una
empresa privada (el que alguns anomen “gestió mixta”), significa que si hi ha beneficis són per
l’empresa que la gestiona i si hi ha pèrdues les assumeix l’Ajuntament.

•

Exigim l’oferta pública dels llocs de treball en les llars d’infants, per tal que es doni feina a
persones del poble que ara mateix estan en situació de precarietat laboral treballant en centres
privats o privats concertats.

•

Proposem mobilitzar la ciutadania per tal de reclamar llars d’infants públiques a
Cerdanyola.

•

El desenvolupament d'un Projecte Educatiu de Ciutat, basat en la realitat i les necessitats
socioculturals i econòmiques de Cerdanyola del Vallés.

•

Obrir els centres educatius a les activitats extraescolars, dinamitzades des de les AMPAs i amb
monitors i monitores especialitzats.
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La Sanitat Pública: un dret ciutadà i un deure polític
Una ciutat que creix en població com es el cas de Cerdanyola d’una forma exageradament ràpida, fruït
d’una política urbanística descontrolada, necessita créixer també parallelament en serveis municipals
que atenguin als nous ciutadans i ciutadanes. Un dels serveis més necessitats per la població té a veure
amb una cobertura sanitària pública de qualitat.
En aquests darrers anys, hem vist com la massificació dels CAP’s , les males installacions de Fontetes i
del CAP II i el deficient servei hospitalari comarcal amb llargues llistes d’espera, acompanyats de les
privatitzacions de diversos serveis sanitaris per part de la Generalitat, han anat en augment. Per altra
banda el creixement en l’expectativa de vida ha incrementat el nombre de malalts crònics i de gent gran.
Tots aquests fets reclamen una exigència per part de l’Ajuntament d’una major i necessària inversió en
matèria sanitària per part del Servei Català de la Salut.
•

Apostem per la creació del moviment d’usuaris de la Sanitat per tal que, conjuntament amb les
administracions consensuïn el Mapa Sanitari de Cerdanyola, contemplant els principis de
proximitat, qualitat i sostenibilitat .

•

Defensem la sanitat pública i la seva qualitat i ens oposem a la privatització de qualsevol tipus
de servei.

•

Defensem una atenció sanitària adequada i propera a les ciutadanes i ciutadans: millora i
ampliació de les installacions a Fontetes i al CAP II.

•

Exigim, amb urgència, la construcció d’un nou CAP per a Cerdanyola.

•

Volem solucions a les llargues llistes d’espera de l’Hospital Taulí, pel que apostem per la creació
de noves places hospitalàries a la Comarca.

El PAS Per Cerdanyola

14

Participació Activa i Social per Cerdanyola

5. L’Urbanisme i el Medi Ambient

El model de Cerdanyola de l’actual Ajuntament, recolzat per la Generalitat i amb el beneplàcit dels
constructors, es basa en una idea clara: “tot l’espai possible no utilitzat és inútil”. Aquest, sens dubte, és
un model no sostenible, ja que hipoteca el futur del territori en ocupar-lo tot i destruir el patrimoni
irrecuperable de l’entorn que ens envolta.
L’afany de voler construir grans barris seguint el model del Sant Cugat residencial, representa la vinguda
de nous habitants amb rendes capaces d’afrontar l’alt valor dels habitatges, mentre que els i les nostres
joves, principalment, es veuen obligats a marxar a d’altres municipis amb preus d’habitatges més
assumibles.
La preservació del medi ambient durant aquests anys ha estat oblidada per part de l’Ajuntament, amb una
Regidoria sense cap pes específic ni econòmic, mancada de projectes i subordinada als poders de la
d’Urbanisme.
Cerdanyola necessita un canvi radical en la política urbanística i mediambiental. No valen les postures
tèbies que busquen “els mals menors”; cal una postura ferma i àmplia de defensa del territori i del nostre
medi ambient davant els que volen “ciment per tot arreu”.

L’agenda 21 local de Cerdanyola del Vallès
El manifest signat per diverses entitats i organitzacions, al que nosaltres ens afegim i que reclama “Una
Agenda 21 local de Cerdanyola del Vallès”, és el document bàsic per avançar cap al model de ciutat que
defensem.
El nostre Ajuntament parla i actua contradictòriament de forma reiterada. Per una banda aprova
manifestos en defensa de la Sostenibilitat i de la preservació dels espais naturals i, per altra, atempta
irreversiblement contra el nostre entorn (Via Verda, Collserola).
Estem posicionats de forma clara en contra del pretès desenvolupament del Centre Direccional per part
del nostre Ajuntament.
Denunciem la fallàcia que significa l’enquesta sobre el model de Ciutat, una consulta que només pretén
rentar la cara a una manca de participació de la ciutadania i desviar l’atenció sobre els grans projectes
especuladors aprovats per la “seva majoria”.
Recordem que el Ple municipal del nostre Ajuntament:
-

aprovà la Carta d'Aalborg en el Ple municipal d'octubre de 1996;
es va adherir a la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat en el Ple municipal d'abril de
1997;
es va comprometre a preservar el corredor ecològic de la Via Verda en el Ple municipal de
juny de 1997;
es va aprovar els estatuts i va nomenar un representant en la Xarxa de Ciutats i Pobles per a
la Sostenibilitat en el Ple municipal de gener de 1998;
va iniciar els treballs per elaborar l'Agenda 21 Local mitjançant la realització d'una Auditoria
Ambiental, iniciada el juny de 1998 i finalitzada el maig de 1999.
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L’Auditoria ambiental va recomanar que es seguissin les següents estratègies, no aplicades per part de
l’Ajuntament:
•

Limitar el creixement de la ciutat i l'ocupació del sòl preservant els espais lliures i les
connexions biològiques.

•

Conservar els valors naturals i paisatgístics.

•

Revitalitzar la ciutat a partir de la recuperació del riu Sec i del centre com a grans eixos de
transformació urbana.

•

Integrar la ciutat i els seus barris i millorar la comfortabilitat de l'entorn urbà.

•

Disminuir la incidència ambiental del trànsit dins la ciutat.

•

Disminuir el consum d'aigua i incrementar l'ús d'aigua de la pròpia conca.

•

Reduir la producció de residus i incrementar la seva reutilització i reciclatge.

•

Incentivar la reducció de consums energètics i l'aplicació d'energies alternatives.

•

Ambientalitzar la gestió municipal.

•

Implicar la ciutadania i els agents socials i econòmics en el desenvolupament de l'Agenda 21
Local.

El PAS es fa seus aquests punts i els defensarà a l’Ajuntament, al carrer i on faci falta per tal de fer la
ciutat respectuosa amb el medi i amb la ciutadania.

Per un altre Model de Ciutat
El PAS fa seu el model de desenvolupament anomenat “Cerdanyola Ciutat de la Universitat” en la
perspectiva de portar la Universitat en tots els seus aspectes més a prop del nucli de la nostra ciutat i dels
propis ciutadans. http://www.viaverda.dhs.org/triptic.html.
Aquest model limita i compacta la ciutat, evita l’ocupació dels terrenys de la Via Verda (connexió biològica
entre Collserola i Sant Llorenç del Munt), impedeix la construcció de túnels a Collserola i de vies ràpides
al seu voltant. I per sobre de tot permet un creixement equilibrat i sostenible.
•

L’expansió urbanística i el preu desmesurat del sòl han d’acabar. Cal fer una política
d’intervenció per part de l’Ajuntament en la nova construcció d’habitatges de protecció oficial
(VPO) de lloguer i de compra, assequibles per als i les joves de la nostra població. En aquesta
línia, és necessari fer un cens d’habitatges buits i implantar un impost que els gravi. Volem uns
barris equilibrats i socialment diversos.

•

Cerdanyola no pot perdre el seu patrimoni d’habitatge per l’afany especulador de les
constructores. Les facilitats per a la preservació i rehabilitació de les cases del nucli han de
permetre conservar al màxim aquests valors significatius.
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•

Cerdanyola no pot créixer més enllà dels 60 –65.000 habitants, davant dels 82.000 que
indiquen els darrers estudis demogràfics, si no volem ocupar tot el possible territori per ciment i
quedar curts en equipaments i serveis.

•

Defensem el principi solidari en el tractament dels residus comarcals. Per això subratllem la
necessitat, per una banda, que el ciutadà sigui conscient del que genera i, per altra, que
s’implementi un Pla Integral ecològic de recollida, tractament i transport a nivell local i
comarcal.

•

Volem l’equiparació a igual rang de les Regidories de Medi Ambient i Urbanisme, per tal de
permetre un desenvolupament sostenible de la ciutat.

•

Exigirem ordenances municipals que promoguin de forma obligatòria en els nous edificis les
installacions amb energies renovables per a la comunitat. Cal afavorir-ho també en els
edificis rehabilitats.
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