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1.

UN MUNICIPALISME DE COHESIÓ I OPORTUNITATS

2.

Les ciutats, els pobles i les seves administracions de proximitat han estat i són els primers
encarregats públics de donar les respostes més efectives a peu de carrer, de barri, als reptes i
les preocupacions de la seva ciutadania.

3.

Des del socialisme municipalista sempre hem treballat aportant equitat, prosperitat,
desenvolupament inclusiu i sostenible, participació i protagonisme a la ciutadania, i alhora
models de governança innovadors, d’acord a les noves exigències ciutadanes.

4.

Davant d’un model de política pessimista, grisa, limitada i monotemàtica per part d’altres
actors polítics locals, hem d’oferir una visió optimista, constructiva, desafiant, innovadora, de
projecte de futur i no de debat de passat per a les nostres ciutats i els nostres pobles.

5.

A banda dels nous reptes, dels quals els municipis són els espais més efectius i resolutius,
també estem davant d’una crisi de cohesió i governança que requereix una nova forma de
pensar i intervenir.

6.

Nosaltres, els municipalistes socialistes, som l’autèntica garantia del treball a prop de la gent i
transformador del territori demostrant que és, des de l’òptica local, on es construeix una
societat cohesionada i inclusiva, que vetlla per la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats,
l’equilibri territorial i la justícia social.

7.

Quan d’altres qüestionen la democràcia representativa i reclamen un model més participatiu,
s'obliden que els primers que van implementar models participatius directes com els consells
de barris, les audiències obertes, la concertació publico-privada i el pacte amb associacions i
entitats, vam ser nosaltres, les i els socialistes.

8.

Avui cal que centrem de nou el debat en nous aspectes sobre els quals venim treballant des de
fa anys des dels nostres ajuntaments, fent de govern o fent d’oposició.

9.

La nostra primera preocupació és la desigualtat, la manca d’igualtat d’oportunitats, els
problemes de segregació, la relegació territorial i la recerca de condicions de vida més dignes a
les nostres ciutats i els nostres pobles.

10.

Cal treballar per gaudir d’un territori amb bons serveis, sostenible ambientalment, que vetlli
per fer front al canvi climàtic, que sigui espai de convivència, que ofereixi oportunitats a
tothom -del món urbà, del món rural i dels pobles de muntanya-, per tenir serveis públics de
qualitat, que proposi un treball intens per tal que joves i grans hi puguin accedir, que vetlli per
una perspectiva de gènere en totes les seves actuacions.

11.

Per garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població, cal que oferim
espais per promoure un desenvolupament econòmic en un context de creixement inclusiu i
sostenible.

12.

Si bé els ajuntaments no tenim competències prou definides ni prou recursos per intervenir en
els grans temes de desenvolupament econòmic (infraestructures, inversions en R+D+i, xarxes
TIC), no renunciem a reivindicar, des de la proximitat real al territori, el nostre paper com a
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actors implicats en la planificació de tots aquests temes, i per tant, reclamar i reivindicar a les
administracions superiors el seu suport per al foment de la promoció econòmica.
13.

En un mateix sentit, el nostre paper és clau en la planificació i recerca de consens i concertació
en matèria educativa i de formació professional, de generació d’oportunitats en el mercat de
treball i de recerca d’aspectes d’emprenedoria i innovació i desenvolupament en els territoris.

14.

Per això cal treballar per tal d’assolir pactes en el territori orientats en quatre direccions:

15.

1. La millora i adaptació de la formació professional d’acord amb les necessitats de la població i
l’evolució del mercat de treball.

16.

2. La promoció d’espais d’igualtat d’oportunitats, d’accés a un mercat de treball el més
transparent possible, de polítiques d’igualtat de gènere per combatre la desigualtat salarial i
laboral, d’impuls d’un salari de referència arreu no inferior a 1.100 euros, i de difusió d’una
cultura contrària a la precarització, oferint estabilitat a través de pactes territorials per una
ocupació digna.

17.

3. L’oferta d’espais de creació productiva, fent tasques de promoció de l’emprenedoria,
actuant per captar inversions, cercant espais de suport a les PIMES locals, promovent el
comerç i el turisme de qualitat, vetllant per la necessària pervivència del sector primari agricultura, ramaderia i pesca- que ha de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient.

18.

4 .Per últim, el paper de les TIC i la innovació en la producció, però també en les relacions
socials, institucionals i formatives, és una fita que cal assolir.

19.

Amb aquestes polítiques per a l’ocupació de qualitat i el creixement sostenible i inclusiu, ens
proposem continuar donant espais perquè la gent pugui restar al territori i garantir per a
tothom una qualitat de vida per al present i per a les properes generacions.

20.

Les ciutats i els pobles són un “no res” si els ciutadans i les ciutadanes no poden apropiar-se
dels seus espais. Espais per viure-hi, espais per treballar-hi, espais per gaudir-ne, espais per
aprendre’n, espais per participar-hi. És molt important la vida cultural i associativa, la
participació, però també l’aprofitament per part de tothom de l’espai públic col·lectiu.

21.

Per al municipalisme socialista, la convivència i la cohesió han estat uns dels principals
objectius. Aquesta convivència es fa en base a compartir i gaudir espais comuns. Carrers,
equipaments, projectes culturals, places, equipaments esportius, casals de joves i gent gran,
escoles d’adults, llars d’infants, la pròpia escola,... Tots i cadascun d’aquests espais públics han
de tenir un marc de convivència, de compartir ciutat, i un marc de participació i creativitat,
oferint plataformes que permetin gaudir d’allò que el municipi ofereix.

22.

Avui els municipis, el món local en el seu conjunt i els seus espais urbans, són els protagonistes
i l'epicentre de totes les transformacions que viu el món global:

23.

En primer lloc, de les transformacions que suposa la sostenibilitat del planeta.

24.

En segon lloc, de grans transformacions en el terreny de la democràcia i de la participació.

25.

En tercer lloc, de les transformacions entorn de la creativitat, l'atracció del coneixement i el
talent, l'emprenedoria, les iniciatives col·laboratives i els projectes cocreatius.

26.

I, especialment, el municipi és l'espai per naturalesa de convivència, de tolerància amb la
diversitat i la pluralitat; és l'espai de la convivència intergeneracional; és l'espai on es reconeix
al veí com a ciutadà i com a copartícip en el projecte comú de construir dia a dia i realment, en
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la quotidianitat i amb l'esforç col·lectiu i conjunt, un espai comú cohesionat, on les diferències
no excloguin ningú per la seva condició econòmica, social o cultural.
27.

Per tant, reivindiquem que les ciutats i els pobles siguin l’espai per a una Catalunya
equilibrada, sostenible, participativa, de progrés, solidària i inclusiva, en el marc dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS). Uns objectius que formen part del nostre ideari i
dels nostres principis progressistes com són la lluita contra la pobresa, vetllar per la salut, la
cura del medi ambient, justícia social, igualtat de gènere i defensa de l’educació pública).

28.

Per reeixir en aquest objectiu, és fonamental que proposem avançar en models de governança
descentralitzats, col·laboratius, cooperatius, interactius i innovadors. La força de la innovació
ha d’estar present en totes les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i la interacció
amb la ciutadania. I això ho sabem fer, perquè ho hem fet durant els 40 anys de democràcia
municipal.

29.

Per avançar cal un país equilibrat. I en això cal que totes les institucions públiques compleixin
amb els compromisos necessaris per unes infraestructures i uns serveis de país sensibles a la
realitat de la proximitat i territorialitat de la ciutadania a la qual es deuen.

30.

En definitiva, els i les socialistes volem continuar defensant pobles i ciutats amb rostre humà
per poder seguir mirant els nostres conciutadans i conciutadanes amb dignitat i solucionar els
seus problemes diaris i vitals des de la justícia social, la igualtat i la solidaritat
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