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Crida als vallencs  
i vallenques 
 
 
 
“Fem-ho possible!” és la idea que ens acompanya a la gent de la Crida per Valls – CUP des del 
primer dia que ens vam trobar. És una mena de declaració d’intencions, és una voluntat 
compartida construïda a foc  lent, i és també una manera de ser.  
 

“Fem-ho possible” és el repte de transformar Valls i és alhora el somni de guanyar les eleccions. 

 

“Fem-ho possible” és la crida a la revolució tranquil·la de vallencs i vallenques. 

 

Durant els últims mesos molta gent de Valls ens ha preguntat què és la Crida per Valls–CUP, i 

difícilment es pot explicar des de la lògica de la vella política.  

 

La Crida per Valls – CUP ha fet possible un procés d’obertura i de confluència de gent de Valls 

superant l’esquema clàssic dels partits.  Ho hem fet possible, fins i tot transformant un partit 

amb l’arrelament i la trajectòria de la CUP. 

 

La Crida per Valls – CUP ha fet possible la construcció d’un projecte polític assembleari 

superant la temptació dels fitxatges estrella. Hem fet possible que la política sigui quelcom 

compartit i no una suma d’individualismes al voltant d’un líder.  

Hem fet possible que una candidatura electoral sigui un veritable espai de transformació, més 

enllà d’unes eleccions. Superar el trist electoralisme dels partits convencionals potser no és 

fàcil, però ho estem fent possible.  És possible no tractar la gent de Valls com a mercaderia 

electoral. És possible! 

 

La Crida per Valls – CUP ha fet possible que la política no siguin personalismes ni lideratges 

sacralitzats. És possible fer una candidatura capaç de renovar les cares, generar relleus i fer 

equip. És possible si realment hi ha un projecte col·lectiu al darrera!!! Hem fet possible que el 

Ciscu, la Paloma, el Jordi, l’Ester, la Cristina, el Tais, la Laura… estiguin acompanyats per una 

llista inacabable de persones compromeses que no busquem ni protagonismes ni micròfons. 

 

Fem possible que els representants polítics no vulguin ser professionals de la política. Fem 

possible que els regidors i regidores puguin conciliar la seva vida laboral, familiar i política, 

gràcies a que cap de nosaltres pretén fer carrera política ni viure d’això.  
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Hem fet possible l’elaboració d’un programa electoral amb la participació real de tantes i tantes 

persones. Les eleccions no són promeses grotesques, les eleccions són programes per resoldre 

els problemes de la gent. Sembla impossible, però no ho és, es pot fer política sense enredar la 

gent. 

 

Des de la Crida per Valls – CUP volem fer possible un procés d’alliberament nacional des dels 

municipis, superant els pactes als despatxos i les tàctiques ocultes. 

 

Des de la Crida per Valls – CUP volem fer possible una nova democràcia a nivell local. És 

possible superar la ficció democràtica en la qual vivim, és possible que la política no respongui 

només als interessos d’uns pocs. És possible que la política deixi d’estar en mans de les 

estructures despòtiques dels partits. 

 

A la Crida per Valls - CUP  estem convençuts que tot això és possible. Us oferim un programa 

electoral i un equip de gent per fer-ho possible. Però sobretot és un programa electoral on  

 

L’ALTERNATIVA ETS TU! Fem-ho possible? GOVERNEM-NOS!  
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Crida per la  
cohesió social 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
L’esclat de la bombolla immobiliària ara fa 8 anys va ser l’inici d’un camí per a moltes famílies 

ple de dolor, ràbia i frustració, en comprovar com aquesta situació els duia cap a l’abisme, per 

ofegar-se al mar de la misèria i l’exclusió social. Les reformes laborals, la llei d’estabilitat 

pressupostària, el rescat de la banca, el pagament del seu deute i l’execució de milers 

d’hipoteques bancàries ha estat sens dubte un atac molt greu a línia de flotació de la classe 

treballadora. 

  

L’aplicació durant aquests darrers anys de les polítiques neoliberals marcades per la troica, 

juntament amb les lleis executades pels diferents governs de l’estat espanyol o pels diferents 

governs autonòmics han estat molt dures per als destinataris, és a dir, la classe treballadora. 

  

En conseqüència, l’atur de llarga durada, sense percebre cap emolument, que porta a 

situacions de pèrdua integral: habitatge, relacions socials i col·lectives, desestructuració 

familiar, autoestima, etc. abocant la persona a la pobresa i la marginació. 

  

La conjuntura econòmica i les polítiques adoptades han incrementat les desigualtats socials 

reforçant un sistema de classes en què les situacions de marginalitat i de pobresa afecten cada 

vegada a una proporció més important de la ciutadania. 

  

Des de l’òptica neoliberal imperant, les situacions d’exclusió s’atribueixen al fracàs o a l’èxit 

individual de les persones. En la lluita contra la pobresa i l'exclusió social als Països Catalans, 

des de la Crida per Valls - CUP hem de defensar la consolidació dels drets socials, frenant el 

discurs estigmatitzador i culpabilitzador que transfereix a les persones la responsabilitat de les 

seves situacions vitals. No es poden trobar solucions individuals a problemes estructurals. Les 

tensions socials que es deriven de les polítiques neoliberals han de ser contestades amb 

resistència a les institucions, però també amb iniciatives comunitàries i de solidaritat i suport 

mutu als carrers i als barris. 
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ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania, no hi ha cap dubte que els vallencs 

i vallenques el consideren un punt de referència a l’hora de resoldre qualsevol qüestió que els 

afecti, tant en la vida privada com en la col·lectivitat. Davant d’aquesta circumstància, els seus 

representants tenim l’obligació de desenvolupar polítiques i accions que ajudin a superar i 

prevenir situacions de risc social. 

 

Tanmateix, l’equip de govern s’ha limitat a oferir un model assistencial i de beneficència, 

atenent de forma individual molts problemes que són col·lectius, basant la seva política social 

en la confusió entre la inclusió social i la inserció social, i obeint a criteris de mercat la 

distribució dels recursos. 

 

Les polítiques socials de l’equip de govern no són apoderadores de les persones en situació de 

vulnerabilitat, i en cap cas resolen el problema. La mostra és que seguim tenint un 20’42% de la 

població que és usuària de serveis socials, xifra que, en comptes de reduir-se, té tendència a 

incrementar. A més, tenim un Pla de Seguretat que penalitza les expressions de situacions de 

pobresa al carrer, les escombra, i conté els problemes socials. 

 

Mentrestant, l’equip de govern va traient el rèdit electoral pertinent amb la utilització de la 

pobresa i les seves polítiques caritatives com a propaganda, convertint la misèria en espectacle, 

amb marcadors, fotografies i festes, on els qui passen gana no hi són convidats. 

Les reformes de les administracions públiques empreses pel govern espanyol també generaran 

un impacte sobre la capacitat de resposta dels municipis a l'empobriment de la ciutadania i el 

sorgiment d'espais de marginalitat. Cal fer un seguiment de la reforma de la Llei de Règim Local 

i dels canvis que provocarà sobre els serveis socials municipals. 

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

La reducció de la pobresa no depèn de polítiques específiques dirigides a pal·liar-ne els efectes 

sinó de les formes de producció i repartiment de riquesa i de les polítiques de protecció social.  

 

Cal canviar polítiques laborals, fiscals i migratòries, alhora que es garanteixen els drets socials a 

través d’una sanitat, una educació i uns serveis socials públics i universals. La primera tasca és 

doncs denunciar un empobriment generat per les anomenades polítiques d’austeritat, 

materialitzades en les retallades dels serveis públics i les privatitzacions. 

Prioritat a les polítiques socials 
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Definitivament, l’Ajuntament ha de tenir com a prioritat les polítiques socials: 

 

• Cal desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva: cal una 

tributació progressiva. 

 

• Cal redistribuir les dotacions pressupostàries, prioritzant les de matèria de serveis socials, 

hem de dotar d’un pressupost social a totes les àrees de l’Ajuntament i han de 

desenvolupar un treball transversal i de treball en comú real per la lluita contra les 

situacions de pobresa i exclusió social. 

 

• És imprescindible mantenir les competències municipals davant el perill que hi ha que les 

noves reformes de l’Estat Espanyol les deleguin al govern de la Generalitat. 

 

• Cal que aquests serveis s’ofereixin de forma municipalitzada sense donar peu a la lògica 

externalitzadora del mercat. 

 

• Promoure la coordinació supra-municipal dels serveis socials i establir programes 

comuns amb els serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 

 

• Crear un Observatori de la pobresa i l’exclusió social, per tal de conèixer quina és la 

situació real de la qual partim, i que permeti establir indicadors periòdics sobre l’estat de 

les condicions de vida a Valls, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents per 

a afrontar les diferents situacions. Per a fer intervencions directes en els problemes cal 

que coneguem de quina situació partim, especialment amb col·lectius dels quals gairebé 

no tenim dades com són la gent gran que pateix la pobresa, les persones nouvingudes o 

estrangeres, la pobresa infantil, les persones amb addiccions socials, les treballadores 

sexuals, etc.  

  

 

Finalitzar amb el model neoliberal de gestió de la pobresa 

• Entendre els problemes socials no com a individuals, sinó com a col·lectius. Per tant, 

idear polítiques col·lectives de solucions i no polítiques individualitzadores 

assistencialistes i d’estancament. 

 

• Impulsar intervencions comunitàries als barris. L’Autonomia personal de qui pateix 

situacions d’exclusió social severa depèn de tota la comunitat. L’apoderament passa per 

la ciutadania completa i la participació. 
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• Recuperar l’espai públic per a l’ús comú. Lluitar per crear un dret a la ciutat i frenar 

l’apropiació de l’espai públic per part dels interessos corporatius. Nous espais signifiquen 

noves interaccions i possibilitats d’inclusió. 

 

• Impulsar el dret a l’alimentació com a dret inalienable. Donar suport a iniciatives 

autogestionades de producció alimentària en horts urbans i de distribució alternativa que 

superi el caràcter estigmatitzador i justificador de la distribució alimentària moderna que 

promouen el Banc dels Aliments i els Recaptes. Qualsevol cosa no és millor que res. 

 

• Establir unes polítiques culturals i educatives enteses com a element integrador i de 

cohesió social. 

 

• Teixir xarxes de suport mutu en forma d’assemblea de persones aturades i treballadores 

precàries. 

 

• Impulsar polítiques comunitàries d'atenció a la dependència i de solidaritat veïnal, amb 

una especial atenció a la gent gran. 

 

• Les Administracions Locals com a exemple d’una contractació i condicions laborals 

dignes. 

 

• Creació de fons socials municipals per a l’economia social i cooperativa. 

 

• Seguretat ciutadana entesa com la seguretat de no caure en situacions de pobresa i/o 

exclusió social. Protegir especialment aquells col·lectius que pateixen problemes 

addictius i de salut mental. 

  

 

Reformulació del Consell Econòmic i Social (CESV). 

El CESV no pot només tractar temes econòmics, com ha fet fins ara, cal que sigui un espai on 

entitats econòmiques i socials puguin treballar conjuntament com resoldre les situacions de 

pobresa que es pateixen a Valls. 

 

Ha d’esdevenir una eina de treball, assessorament, suport i seguiment de les àrees de 

l’Ajuntament que treballen amb aquestes problemàtiques com són educació, treball, formació, 

serveis socials, participació. 
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POBRESA INFANTIL 
 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
La pobresa infantil constitueix un problema social de primera magnitud a causa de les 

conseqüències individuals en les persones que la pateixen i a la repercussió que té sobre la 

cohesió social. Les societats capitalistes legitimen les desigualtats socials a través del mèrit i de 

la igualtat d’oportunitats. És a dir, assumint que totes i tots gaudim d’una posició de sortida 

similar garantida per l’educació pública i uns serveis bàsics, gaudirà de major riquesa aquell que 

més talent tingui i més treballi. Ja és discutible que entre el gruix de la societat “normalitzada” 

es compleixi el principi d’igualtat d’oportunitats, però l’existència de la pobresa i l’exclusió 

social entre els infants evidencia, sense cap mena de discussió, que hi ha persones que 

parteixen amb uns desavantatges socials evidents ja des del naixement. 

 

L’augment del nombre d’hores que dediquen les persones adultes d’una llar al treball 

mercantilitzat ha comportat una disminució del temps disponible a les tasques de cura de la 

família i dels infants. A banda de la sobrecàrrega més que documentada de les dones, que 

assumeixen una doble jornada de treball massa sovint no reconeguda, això té una repercussió 

directa en la qualitat del temps dedicat a les criatures i les activitats educatives. 

 

L’estancament dels salaris reals i la precarització dels mercats laborals ha fet sorgir noves 

formes de pobresa que no tenen perquè estar vinculades a una situació d’atur o d’exclusió del 

mercat laboral. Cada cop són més les persones que, malgrat tenir una ocupació, no poden 

sortir de la situació de pobresa en què queden a causa dels seus baixos ingressos. Els pares i 

mares que es troben en aquesta situació, no disposen del temps necessari per a les tasques de 

cura o per a implicar-se en l’educació de fills i filles, però tampoc poden contractar aquests 

serveis al mercat. Requereixen, doncs, el suport de xarxes comunitàries o familiars de vegades 

inexistents o molt febles. 

  

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

La gestió de la pobresa neoliberal no resol el problema més greu, el de la pobresa infantil. Una 

mostra d’això és: com pot ser que havent-hi tantes donacions d’aliments, el Síndic alerti del 

greu problema de malnutrició que pateixen els infants del nostre país. Decididament, cal anar 

més enllà de les polítiques de donació d’aliments, cal anar més enllà del programa llet i 
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farinetes, ja que el problema és molt més estructural. Aquests infants viuen en entorns familiars 

que tenen moltes dificultats per atendre’ls i, moltes vegades, l’alimentació no els arriba. 

 

I una problemàtica porta a l’altra, hi ha estudis empírics que confirmen que una alimentació 

deficient influeix en el desenvolupament cognitiu i en el rendiment escolar dels infants, i els 

dèficits educatius tenen una relació molt estreta amb l’estructura d’oportunitats laborals de les 

persones i el fracàs escolar és una variable molt rellevant per a explicar la pobresa i l’exclusió a 

la vida adulta. La probabilitat que els infants pateixin trastorns mentals també augmenta si viuen 

situacions de pobresa o privació econòmica durant els primers anys de vida.  

 

La incidència de desordres de conducta, de problemes d’adaptació social i de depressió 

infantil, és molt més alta entre els nens i nenes en situació de pobresa que entre la resta de la 

població infantil. I, més enllà de l’entorn familiar, també hi ha l’entorn social, créixer en un barri 

amb el teixit social debilitat, on les relacions interpersonals són escasses o conflictives i on no 

existeixen recursos comunitaris, esdevé un factor d’exclusió en la mesura en què la família no 

troba el suport de l’entorn i l’infant i posteriorment l’adolescent no sent cap tipus de control 

social per part de la comunitat. 

 

Tota aquesta suma de factors que comporten les situacions greus de pobresa infantil que 

pateixen vallencs i vallenques, no es resolen només amb beques de llibres i menjador, que són 

imprescindibles igual, però que només perpetuen el problema, sense resoldre’l. 

 

L’equip de govern no s’ha pres seriosament el greu problema de segregació escolar, així com 

tampoc ha apostat perquè les zones amb més pobresa infantil, com el barri antic, tinguessin 

projectes comunitaris forts. Les úniques mesures que s’han pres han estat assistencials, que 

sense un treball comunitari i amb les famílies, el problema, lluny de resoldre’s, es cronifica. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Pla Municipal de la Infància 

L'elaboració d'un pla municipal d'infància que doni coherència a totes les polítiques, programes 

i serveis per a la infància i estableixi prioritats i objectius mesurables i temporalitzats. El pla 

hauria de posar especial focus en aquelles situacions de més exclusió i vulnerabilitat, a partir 

d’una anàlisi basada en dades municipals. També és clau que identifiqui clarament la 

coordinació d’àrees dins l’ajuntament per avançar en la transversalització de la infància en 

l’acció de govern 
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També, cal avançar en la posada en marxa d’avaluacions de l’impacte en la infància de les 

principals normatives i polítiques locals en els processos de presa de decisions. 

  

Millora de la inversió en infància 

La millora de la inversió en infància municipal i el compromís a elaborar pressupostos amb 

perspectiva d’infància en els quals es prioritzin les polítiques i serveis adreçats als infants i les 

seves famílies, amb focus en l’equitat. Més i millor inversió en infància és una condició 

imprescindible per trencar el cicle de desigualtats i combatre la pobresa infantil. Més enllà de 

les dades pressupostàries, és fonamental disposar de dades clau sobre la infància a Valls per 

tal de fer-ne un seguiment, avaluar-ne els impactes i orientar millor les actuacions i, per tant, la 

inversió. L’Ajuntament de Valls ha d’invertir de forma decidida en la resolució de la segregació 

escolar o la creació de projectes comunitaris als barris amb més infants en risc d’exclusió 

social. 

  

Recursos adequats per a les famílies amb infants en situació de pobresa 

Les famílies amb infants en situació de pobresa han de veure reforçades les ajudes i suports, 

cap nen s’ha de quedar sense sostre, sense subministraments bàsics, en els criteris de 

contractació municipal cal tenir en compte si l’adult té infants al càrrec en situació de pobresa, 

reforçar els serveis educatius de 0-3 anys donant suport a la criança i educació en espais 

familiars, reforçar l’atenció bàsica i d’emergència social a aquestes famílies. 

  

Accés dels infants en situació de pobresa a activitats de lleure, culturals i 

esportives 

Assegurar l’accés a un mínim d’activitats de lleure educatiu, culturals i esportives, així com la 

participació en associacions, tot afavorint la igualtat d’oportunitats, amb programes de suport i 

de preus públics bonificats, en especial, durant les vacances escolars d’estiu. 

  

Participació dels infants en situació de pobresa 

Promoure que els infants en situacions d’exclusió social s’expressin en els consells, en els 

centres educatius i en els mitjans de comunicació locals per assegurar que les seves opinions 

són escoltades i tingudes en compte, tot recollint la diversitat de situacions de la infància a 

Valls. 
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FEMINISME I ALLIBERAMENT  
DE GÈNERE 
 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
 

Definim el sistema patriarcal com aquell que es basa en una organització social on el col·lectiu 

homes ostenta el poder sobre la resta de col·lectius, ja sigui de manera clara o de manera 

soterrada. 

 

Aquesta organització social implica una divisió de funcions i àmbits socials en relació al sexe 

que estan tan estesos i tan arrelats que moltes vegades no ho apreciem. Des de fa segles a les 

dones se’ns reserva part de l’àmbit privat (tasques de la llar i cura dels infants, gent gran i/o 

persones dependents) i als homes a l’àmbit públic (on es gestiona el poder) i la part de 

decisions de l’àmbit privat (com fer les grans compres). El procés de socialització i cultural que 

implica la vida ens educa per realitzar aquestes tasques socials assignades en funció al sexe i 

amb ella van adjunts tot un seguit de valors i actituds (rols de gènere). 

 

També entenem que el sistema patriarcal és base del capitalisme i que aquests dos es 

retroalimenten constantment. Així que com a Crida per Valls - CUP tenim molt clar que hem de  

treballar per la supressió del sistema patriarcal i capitalista que condemna a les persones i, en 

especial a les dones, a una vida d’opressió, però entenent que la supressió del sistema 

capitalista no acabarà amb el patriarcat ja que aquest produeix les seves pròpies opressions. 

 

Així doncs, el posicionament ideològic de la Crida per Valls - CUP és la perspectiva feminista 

revolucionària, és a dir, com a dona, com a treballadora i com a ciutadana d’un país oprimit.  

 

Treballarem des d’aquesta perspectiva contra les desigualtats de sexe-gènere, les desigualtats 

laborals i l’alliberament nacional dels PPCC. 
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VIOLÈNCIES DE GÈNERE 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Les violències de gènere són les violències que s’exerceixen contra les dones només pel fet de 

ser dones. És una injustícia que es comet ací i ara, en la nostra quotidianitat, al nostre poble, i 

les xifres ens indiquen que no s’està fent tot allò necessari per solucionar-ho. La societat i la 

cultura estan fetes per veure les dones inferiors als homes i això genera una violència 

estructural que s’ha de canviar des de les arrels. És, per tant, un problema universal que afecta 

totes les classes, grups socials i ètnies, t’han estès i interioritzat que per solucionar-ho 

necessitem un canvi profund de les relacions entre homes i dones.  

 

La violència contra les dones és una de les violacions dels drets humans més habitual de les 

que es cometen als Països Catalans, sent una de les conseqüències més greus del sistema. És 

important tenir en compte que la dependència econòmica de les dones de classe obrera 

dificulta, encara més, la situació envers la violència d’aquestes dones. 

 

És un problema públic que requereix de la intervenció de les administracions públiques i 

pensem que el municipi, com a entitat pública més propera a la ciutadania, és imprescindible 

per treballar qualsevol transformació i aquesta, per ser radical i de base, necessita la important 

tasca dels ajuntaments per implicar els pobles. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Des dels municipis es treballa la violència de gènere des de la condemna dels fets més visibles i 

dolorosos. Estem cansades i cansats de concentracions a les places dels nostres pobles 

lamentant morts i veure que no es fa res per solucionar el problema. La joventut té els mateixos 

patrons de comportament que la gent gran, les víctimes són joves i de qualsevol àmbit 

socioeconòmic i això ens mostra molt a les clares que alguna cosa s’ha de canviar.  

 

Creiem que ha arribat el temps de la prevenció. 

Que els ajuntaments mitjançant els consells de dones es dediquin a fer actes sols els dies 25 de 

novembre i el 8 de març no ajuda a res. Al contrari, ni baixa el nivell de víctimes ni es soluciona 

el masclisme. Sols es busca una foto dos cops a l’any mentre un degoteig de dones pateixen 

tot el pes d’un sistema que les assenyala com inferiors i culpables de ser com són.  

Jornades de dones sense cap finalitat de canvi social, correfocs de dones o qualsevol mostra 

de folklore femení no aporta res a les solucions que es necessiten. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

Educació per prevenir 

La base de les transformacions clarament és l’educació i no sols d’infants ni d’adolescents, de 

tota la societat. I no sols l’educació reglada i obligatòria, necessitem una educació global. Les 

causes del masclisme i de la violència de gènere són tan profundes que ja està bé de 

condemnar i prendre mesures quan tot  ha passat. Ja ha arribat l’hora de prevenir i agafar el 

problema des dels seus inicis, des de les seves arrels. Totes les solucions de futur passen per 

canviar la visió social d’homes i dones, pel canvi profund, per la prevenció. Sabem que és fer 

allò més difícil, allò més lent. Sabem que és el que més oposició social pot tenir, però també 

sabem que és l’únic camí que pot tenir resultats a llarg termini i per això la nostra aposta.  

 

L’ajuntament, com a administració més propera a la societat, ha de disposar de mecanismes 

per treballar la igualtat amb força i de manera clara. La millor eina que trobem és una regidoria 

d’igualtat amb diferents gabinets que treballin amb totes les tasques que ens semblen 

bàsiques, com educació, suport a de les víctimes o denúncia del sexisme. 

 

En temes d’educació s’ha de posar a disposició de les escoles o instituts tot un seguit de 

recursos per educar en la igualtat. La prevenció comença en l’educació dels nens i nenes 

promovent les relacions de respecte i la igualtat de gènere. Sense dubte el treball amb la 

joventut no sols aconsegueix un progrés ràpid, també, i és allò més important, un progrés 

sostingut en matèria de prevenció i eradicació del masclisme i de la violència de gènere. Les 

intervencions que fan les administracions solen passar per alt les primeres etapes de la vida, 

quan es formen els valors i normes relatives a la igualtat de gènere. Curiosament les etapes de 

l’educació on els ajuntaments tenen més a dir. 

 

Així és clar que s’ha de tenir un gabinet tècnic que pugui fer tallers als centres amb regularitat 

per poder veure les evolucions i els resultats així com indicadors de masclisme per prevenir o 

denunciar. Els tallers en igualtat s’han demostrat que són la millor eina per desemmascarar el 

sexisme, per posar la societat davant del mirall i que vegi la injustícia. 

 

Des d’aquest gabinet tècnic haurien de sortir materials didàctics que donin suport als 

programes preventius que es facin als centres educatius, i haurien de promoure realitzar 

activitats escolars i extraescolars que impliquin tota la comunitat educativa (alumnat, 

professorat, mares i pares) per afavorir la prevenció d’actituds i situacions de masclisme o 

violència de gènere, i permetin la detecció alhora que s’aprengui a resoldre conflictes. 
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Un altre aspecte important és treballar amb homes i nens, cosa que accelera el progrés en 

matèria de prevenció i eradicació de la violència contra les dones i nenes. Ells han de començar 

a qüestionar les desigualtats i les normes socials profundament arrelades que mantenen el 

control i el poder que els homes exerceixen sobre les dones i que, clarament, reforcen la 

tolerància cap a la violència de gènere. Sense ells no es pot fer cap canvi i hauríem d’agafar el 

camí per adoptar noves masculinitats que generin una societat més justa i més igualitària per a 

tothom. 

 

No hem d’oblidar la importància de formar a les persones que treballen en els serveis essencials 

especialment la policia local, els treballadors socials i el personal de salut, per garantir el 

compliment de normes i protocols de qualitat. Aquests serveis han de ser confidencials, 

sensibles i adequats a les dones que puguin tenir qualsevol problema. 

 

Espais públics segurs 

Des d’un ajuntament també s’hauria d’aconseguir que les llars i els espais públics siguin molt 

més segurs per a les dones i nenes. 

 

Distribució de recursos perquè la dependència econòmica deixi de ser un 

factor de risc. 

Procurar ajudar amb els recursos municipals l’autonomia econòmica de les dones. 

 

Apoderament femení 

Augmentar la participació de les dones i el seu poder de decisió, tant en les llar com en la vida 

pública i la política. 

 

Prevenció de qualsevol violència sexista 

Que l’ajuntament tingui un servei de prevenció no sols de la violència de gènere, també del 

masclisme podent denunciar qualsevol mostra de sexisme a la societat, als mitjans de 

comunicació o les entitats vallenques per poder eradicar el sexisme estructural, aquell que no 

es veu i que viu soterrat a la nostra societat. 

 

 

Actuacions permanents que comportin canvi social 

Augmentar la consciència pública i la mobilització social per posar fi a la violència contra les 

dones i les nenes, i per permetre a les dones i a les nenes que són víctimes de violència trencar 

el silenci i buscar justícia i suport. 
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Fer campanyes regulars fora dels períodes clàssics del 25 de novembre i el 8 de març 

d’igualtat, així com d’encoratjar a les dones a denunciar possibles violències masclistes i a 

trencar els cercles que les van tancant del món abans de que sigui massa tard. 

 

Donar contingut de transformació social i legitimitat al Consell de Dones 

El Consell de Dones com a eina activa en la defensa dels drets, salut, seguretat i dignitats de les 

dones. A Valls tenim el Consell de dones i, és molt important que, a banda de tota la feina que 

es pugui fer des del SIAD, des del Consell es puguin treballar els problemes específics que 

atempten contra les dones com són la violència de gènere, la nova llei de l’avortament que el 

govern espanyol vol aprovar, els masclismes que trobem en la vida quotidiana, etc. Diferents 

formes de violència que es troben dia a dia en la nostra societat i que cal afrontar des d’aquest 

fòrum participatiu.   

 

La lluita contra violència de gènere també en l’àmbit laboral o institucional 

L’Ajuntament de Valls ha de vetllar perquè la qüestió de la violència de gènere no recaigui 

només en el maltractament físic o psicològic de les dones per part dels seus marits, sinó que 

les dones també pateixen violència laboral, a les seves feines, per exemple, o violència 

institucional, amb determinades lleis que les sotmeten a no poder decidir sobre el propi cos, per 

exemple, com la propera llei d’avortament. L’Ajuntament de Valls ha de poder actuar 

específicament amb aquests col·lectius des d’un punt de vista integral, ja que la violència de 

gènere no només és a l’esfera familiar, sinó també a la laboral i social.  
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ALLIBERAMENT LGTBI 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
L’alliberament LGTBI i la defensa dels drets de les persones LGTBI ha de ser un eix fonamental 

de la nostra lluita contra les desigualtats. Aquesta lluita s’ha d’enfocar , no com una qüestió 

sectorial, sinó en base a la defensa dels drets de les persones LGTBI, amb una perspectiva 

interseccional, és a dir, tenint en compte que les persones LGTBI estem travessades per 

múltiples identitats de gènere, (ètnia, classe social, edat, origen i tenim capacitats diferents i 

vivim en contextos diversos), i a través de la lluita contra l’heteronormativitat i el binarisme 

sexual, entenem que aquests són les principals fonts de discriminació. 

  

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’equip de govern mai ha tingut en compte aquest col·lectiu de forma específica, mai s’han fet 

polítiques adreçades al seu alliberament i la defensa dels seus drets, per tant, ha estat fins ara 

un col·lectiu completament invisible. 

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Importància dels LGTBI dins del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS) 

Valls ha de dur a terme accions concretes dins del PLICS que garanteixin els drets universals 

del jovent LGTBI. Una de les possibilitats seria crear polítiques que afavoreixin el lloguer social a 

aquestes persones, ja que moltes tenen problemes per poder continuar vivint amb la seva 

família. 

 

Defensar polítiques de joventut que puguin construir espais per poder expressar-se 

sexualment d’una forma lliure. 

 

Incidir en la importància, l’eficiència i el desenvolupament dels diferents plans d’igualtat de 

Valls, que han de contenir el reconeixement d’aquest col·lectiu, entendre la seva situació de 

vulnerabilitat i proposar accions educatives que tractin de manera adequada el col·lectiu. 
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TREBALLADORES SEXUALS 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Les treballadores sexuals, que també es consideren víctimes de la violència de gènere, en gran 

part, són aquelles que es prostitueixen perquè no tenen més remei, perquè les seves vides han 

arribat a un punt de vulnerabilitat que no tenen cap altra opció, el gran motiu per a treballar del 

sexe, és la misèria. La majoria són estrangeres provinents de països empobrits, sense recursos 

ni formació, i en un 90% han estat objecte de tràfic per part de màfies que les extorsionen per 

obtenir enormes beneficis. Aquesta també és una situació que afecta dones vallenques, i des de 

l’Ajuntament hem de ser conseqüents davant d’aquest drama.  

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

A Valls hi ha treballadores sexuals i l’Ajuntament de Valls mai ha realitzat cap tipus d’actuació 

envers elles, és un dels col·lectius invisibilitzats que s’ignoren des de la institució, tanmateix són 

ciutadanes iguals que tothom i han de tenir la seva protecció, consideració i atenció.  

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Localització, seguiment i cerca de solucions per a les dones que es 

dediquen a la prostitució a Valls.  

Des de l’Ajuntament de Valls s’ha vetllar perquè es faci un treball important per a detectar les 

dones que pateixen aquesta situació i l’Ajuntament ha de tenir-hi una resposta i solució 

precises. Cal que aquestes vallenques estiguin protegides, per a això, és necessari que se’ls 

ofereixi una tarda de ginecologia a la setmana gratuïta, oferir-los informació, preservatius, 

psicologia, protecció legal si la necessiten, etc. i en la mesura que sigui possible poder fer un 

treball específic per a aquelles dones que vulguin optar per altres opcions que no sigui la 

prostitució.  

  

Descriminalització del col·lectiu de treballadores sexuals. 

També és important que des del l’Ajuntament, juntament amb el Consell de dones, es treballi 

per la descriminalització d’aquest col·lectiu i que la població vallenca no estigmatitzi aquestes 

situacions, reflex de la pobresa en la majoria de casos. 
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PERSONES NOUVINGUDES I/O 
D’ORIGEN ESTRANGER 
 

 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Les persones d'origen estranger han estat les primeres en rebre les conseqüències de la 

destrucció massiva de llocs de treball. Fruit de dinàmiques laborals perverses i de la vulneració 

sistemàtica dels seus drets durant l'etapa de creixement econòmic, s'han hagut d'afrontar a 

l'atur sense protecció social, sense xarxes de suport comunitàries i sense capacitat de 

mobilització dels recursos públics. Lluny dels tòpics, la realitat és que ser d’origen estranger 

limita l'accés a les ajudes públiques i situa les persones sense ingressos en una constant 

situació de risc social. Això és especialment dramàtic en el cas de qui no disposa de permís de 

residència i de treball. La seva explotació és la de totes. 

 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’equip de govern no estava donant cobertura a les necessitats bàsiques de les persones 

nouvingudes que no tenien permís de residència o de treball. Davant d’aquesta greu injustícia la 

CUP de Valls es va posar a treballar per tal d’aconseguir que cap persona amb necessitats, 

amb papers on sense, quedés desatesa, i es va aconseguir. En l’actualitat només s’està vetllant 

per satisfer les necessitats més bàsiques de les persones nouvingudes. Cal que fem un pas 

més enllà i es garanteixin tots els drets universals com a qualsevol altre ciutadà. 

 

Si fem un pas més enllà, veurem que les activitats culturals que s’ofereixen des de l’Ajuntament 

de Valls no són inclusives ni cohesionadores, només s’adrecen a un públic concret, aquest fet 

no facilita que les persones nouvingudes puguin integrar-se a la nostra cultura, ni que hi hagi 

factors generadors de cohesió interculturals al a vegada que socials. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

Crear un espai per a la inclusió laboral de les persones nouvingudes.  

En el qual es puguin trobar persones del mateix col·lectiu que estiguin en actiu al mercat de 

treball i que no ho estiguin, combinat amb grups més heterogenis. Tot això amb l’objectiu de 

que es puguin assessorar en la recerca de feina a través del grup d’iguals. 

 

Treballar per una protecció a les persones sense permís de treball ni 

residència.  

Cal garantir els mateixos serveis socials i econòmics que a qualsevol altre ciutadà. Com per 

exemple a través de Vallsgenera, facilitant la recerca de feina i aconseguir els permisos 

corresponents. 

 

Fer ús de la cultura com a element integrador i de cohesió social. 

A través d’espectacles adreçats a diferents comunitats, incentivant la participació de diferents 

entitats, creant espais interculturals i d’intercanvi. Plantegem que per a què aquestes activitats 

siguin realment inclusives cal que siguin gratuïts o amb preus populars. 

 

Crear espais o tallers per a dones immigrades conjuntament amb dones 

autòctones 

Gràcies a aquests espais, amb focus d’aprenentatge i intercanvi, trobar espais que puguin ser 

interessants per compartir i enriquir-nos entre dones de comunitats d'origen diferents. 

 

Cap persona és il·legal 

Exigim i exigirem activament que es torni a engegar el procés d’adquisició de la nacionalitat 

actualment aturat fins al 2018, el dret a vot de totes les persones residents a la ciutat, el 

tancament immediat dels centres d’internament d’estrangers (CIE) i l’abolició de la Llei 

d’estrangeria.  
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GENT GRAN 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Les estadístiques oficials indiquen que en els darrers anys s'ha reduït el nombre de persones 

grans en situació de pobresa. Però això no es deu a la millora de les seves condicions 

objectives de vida, ni a un augment de la seva renda. La causa d'aquest fet estadístic és que el 

llindar de pobresa es fixa en base a la renda mediana de la població i aquesta ha caigut sense 

pausa des del 2008. 

  

Les pensions de la gent gran s'estan convertint, a més, en l'única font d'ingressos de moltes 

llars en les que les persones en edat laboral s'han quedat a l'atur. La recent reforma de les 

pensions preveu un futur encara més complicat i la condemna a la pobresa de bona part de les 

persones que es jubilaran en les properes dècades. 

  

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Actualment, bona part de la gent gran de Valls està invisibilitat i això els impedeix accedir a 

qualsevol tipus de suport. A més, com que bona part de la gent gran té un baix nivell adquisitiu, 

no poden accedir als centres de dia de pagament que existeixen actualment. 

 

L’equip de govern en el marc del PLICS ha tirat endavant diferents accions d’envelliment actiu  

que han servit per a dinamitzar aquella gent gran que ja té una xarxa social, en cap cas s’ha fet 

cap actuació per tal de poder localitzar aquesta gent gran invisibilitzada que pateix les 

conseqüències de la pobresa en la vellesa i no s’han dut a terme actuacions per a reduir-ne 

l’impacte i resoldre el problema.  

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Buscar estratègies de socialització de les tasques de cura i vigilància de la 

gent gran.  

Trobar mecanismes de solidaritat i cooperació per a aquestes persones que viuen soles i dotar-

les de suport per a millorar la seva qualitat de vida. Un exemple podria ser un banc del temps. 
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Facilitar una vellesa mínimament digne. 

A través de tallers o espais que puguin suplir els centres de dia de pagament als quals bona 

part de la gent gran no pot accedir. 

 

Treballar per a localitzar i actuar davant dels maltractaments a la gent 

gran. 

Gràcies a la xarxa de professionals socials i de la sanitat, a més del suport mutu i comunitat, cal 

detectar aquests casos i actuar-hi de forma urgent. 

 

Apoderar la gent gran perquè s’organitzi i donar capacitat de decisió a les 

associacions de gent gran  

A través de la creació d’un consell de la gent gran que dugui a terme accions per a la seva 

pròpia millora i de la societat, alhora que serveixi com a font consultiva per a l’ajuntament de tot 

allò referent a la gent gran. 
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PERSONES AMB DROGODEPENDÈNCIES 
I ALTRES ADDICCIONS 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Avui l’ètica del treball estableix la línia divisòria entre els “bons pobres” i els “mals pobres”; 

entre les persones que “volen treballar” i les que cauen en la pobresa pels seus propis vicis i 

defectes personals. Aquestes últimes, assenyalades com a no mereixedores de les atencions es 

consideren paràsits als quals cal fiscalitzar i, inclús, castigar. L’estigmatització, pas previ a la 

criminalització, converteix a les persones en situació de pobresa en sospitoses habituals 

convertint els seus problemes en trajectòries biogràfiques desafortunades. 

   

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

En el Valls actual existeix una negació constant del problema de les addiccions socials. 

D’alguna manera, sembla que si ignorem la situació no existeix. Aquest tarannà és el que 

actualment està seguint l’equip de govern de l’Ajuntament de Valls, ignorant i amagant una 

situació existent, que a més s’accentua al barri antic. 

 

Valls actualment només consta d’un centre privat d’atenció a aquest col·lectiu i és un espai 

residencial per a persones d’arreu de Catalunya. Per aquesta raó no és suficient amb un centre 

d’aquestes característiques. Actualment el seguiment d’aquestes persones es duu a terme en 

altres ciutats de la demarcació, obligant a un desplaçament de població que molts cops no és 

possible. 

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Treballar la prevenció de les addiccions 

Sobretot a través dels centres escolars i les regidories de joventut, de serveis socials i educació 

a través de programes específics. 

 

Creació d’un espai multifuncional per al seguiment i suport a les persones 

amb addiccions.  

Un espai de trobada, suport i seguiment de les persones amb addiccions que busca reduir els 

danys a aquestes persones i millorar la seva autonomia i qualitat de vida. 
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Incorporar al Pla de Seguretat Ciutadana el treball de prevenció vers les 

addiccions 

Resulta imprescindible fer un treball social amb aquestes persones. La seguretat ciutadana no 

passa per la criminalització, sinó per prevenir aquelles situacions de violència. 

 

Treballar des dels serveis socials un acompanyament emocional i de treball amb 

les persones amb addiccions. 

 

Treballar per l’eliminació del tràfic de drogues, promoció de festes 

saludades i en contra de centres d’oci que promocionin les addiccions com 

per exemple Barcelona World, que fomenta el joc, la beguda i el consum d’altres substàncies 

sense control de menors ni normatives. 
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PERSONES SENSE  LLAR 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Viure al carrer és alhora una conseqüència de l’exclusió social però també n’és causa. No es 

tracta només de no tenir un lloc per dormir. Viure sense llar significa no disposar d’un espai on 

guardar les pròpies pertinences, on desenvolupar les relacions personals i íntimes, on 

descansar amb certa sensació de seguretat. És viure amb una sensació constant de 

provisionalitat, un col·lectiu molt estigmatitzat, que pateix una degradació de la identitat, un 

sentiment d’inutilitat social, sense generar relacions socials estables, sense rutines, sense 

adreça i amb molt poques possibilitats de reconstruir una xarxa de suport i de solidaritat. 

  

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Actualment, i com passa amb altres col·lectius, l’ajuntament de Valls intenta amagar el 

problema fent veure que no existeix. Malgrat això estan sorgint entitats socials que estan 

reclamant ajuda amb aquest col·lectiu que cada cop va a més. A Valls, atès el seu poblament 

dispers i la gran quantitat d’espais lliures que conté, és molt difícil visualitzar les persones que 

dormen al carrer, però això no significa que no existeixin. Tenim coneixement que n’hi ha, i no 

són poques. 

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Creació d’un alberg, centre d’acollida o pis buit d’emergència i evitar que 

aquestes persones dormin al carrer. A més, cal un treball social i un programa 

d’acompanyament. 

 

Dur a terme polítiques actives d’habitatge social per a facilitar la seva autonomia i 

la recerca de feina per a poder dur a terme una inclusió social. 

 

Donar suport a iniciatives ciutadanes que treballen contra la pobresa i 

l’exclusió social a través de convenis i teixir-hi sinergies de treball. Darrerament tenim 

l’exemple de l’Associació la Taula que ha obert un menjador social. 
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POBRESA ENERGÈTICA 
 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

L’Ajuntament de Valls ha de garantir i assegurar que no es tallarà el subministrament de gas, 

aigua i electricitat a cap vallenc ni vallenca, i obligar a les empreses subministradores a satisfer 

el compliment d’aquesta exigència. L’Ajuntament de Valls ha de garantir aquest dret, i, per tant, 

també la seva assequibilitat, sense cap limitació temporal sinó pel fet de ser persones i al llarg 

de tota la vida. El cost del mateix serà bonificat quan la renda de la llar es trobi per sota el 

llindar de la pobresa i d’exclusió social, fixat pels serveis socials. La bonificació serà 

inversament proporcional a la renda de llar assolint una bonificació del 100% del cost dels 

serveis quan la llar no disposi de cap ingrés. A més a més, es condonarà tot el deute de les 

famílies que es trobin avui en dia en aquesta situació i estan veient vulnerats els seus drets. 

 

L’Ajutament de Valls ha de sumar-se a les peticions que fan els col·lectius que lluiten en contra 

les situacions de pobresa energètica. No es pot permetre que les grans empreses energètiques 

facin el gran negoci amb la mercantilització d’aquesta necessitat bàsica, cal que l’energia es 

torni a concebre com un servei bàsic de caire social, i que els interessos del mercat no passin 

per sobre de les persones.  
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DIVERSITATS FUNCIONALS I PERSONES 
AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Per una banda, el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental està creixent molt 

arran de la crisi econòmica i social que estem vivint. És molt important treballar emocional i 

psicològicament amb les persones que es queden sense feina, que, tot i tenir feina, tenen 

dificultats econòmiques i familiars. 

  

Per altra banda, Valls és una ciutat que està molt lluny de tenir una mobilitat adaptada en cap 

aspecte. A més, l’oferta cultural de que disposa no està adaptada aquest tipus de col·lectius i fa 

que l’accés a la cultura no els sigui possible. 

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Incloure en el Pla de Mobilitat Urbana totes les millores necessàries per tal 

de fer de Valls una ciutat més accessible, no només adaptant voreres i carrers, sinó 

també amb semàfors sonors, per exemple. És important que es tracin itineraris específics per a 

persones amb discapacitat 

 

Accessibilitat web,  accessibilitat d’edificis públics, i accessibilitat de les 

activitats culturals, tant per diversitats psicomotores i sensorials 

 

Que Vallsgenera tingui formació i assessorament per a persones amb 

diversitats funcionals diverses i persones amb problemes de salut mental 

 

Donar suport a entitats com Ziga-Zaga o Porta Oberta a través de convenis 

econòmics, i difusió i suport a la seva tasca diària 

 

Treballar la cohesió social a través d’una programació específica 

d’activitats culturals adreçades a aquest col·lectiu de persones. 
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Fomentarem la creació de grups d’ajuda mútua per tal de poder rebre un suport 

emocional a les persones amb problemes de salut mental i diversitats funcionals. 

 

Reforçar el servei de psicologia per prevenir els problemes de salut mental. 
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
I SOLIDARITAT 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
La situació actual de pobresa al món no és conseqüència d’estats sense recursos, sinó de 

l’espoli al qual Occident ha sotmès altres països (sobretot a l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina) i al 

qual els segueix sotmetent a través de tractats comercials injustos, especulació amb productes 

alimentaris, el treball esclau, etc., per la qual cosa tenim l’obligació moral d’actuar i frenar els 

greus costos socials i mediambientals que el nostre consumisme produeix. Millorar la qualitat 

de vida d’uns redunda en la millora de la de tots, perquè formem part d’un mateix món.  

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’Ajuntament de Valls fa anys que no participa de cap projecte de cooperació internacional, així 

com tampoc té cap àrea dins l’Ajuntament que treballi per l’educació intercultural i la 

cooperació per al desenvolupament. El foment de la solidaritat és imprescindible per a 

qualsevol municipi com Valls. La cooperació i la solidaritat són valors que no només s’han 

d’entendre en projectes internacionals, sinó també en projectes propers.  

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Incloure la cooperació per al desenvolupament en els pressupostos 

Incorporació en el pressupost del concepte de cooperació, per apropar-se al 0,7%. Les 

regidores s’hi han de comprometre destinant un 0,7% dels seus ingressos a cooperació. 

Subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament. 

 

Promoure el treball cooperatiu i solidari de les entitats 

Generar de la mateixa manera activitats reactives, donant les eines necessàries a les entitats de 

Valls que treballen en cooperació i solidaritat perquè puguin realitzar activitats de sensibilització.  
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PERSONES ATURADES I 
TREBALLADORES PRECÀRIES 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 
La crisi econòmica s'ha acarnissat amb la classe treballadora, arrossegant-los cap a situacions 

límit de pobresa i/o exclusió social. En aquest context, l'absència de feina remunerada s'ha 

demostrat com un dels factors claus  que expliquen aquestes situacions molt complicades, tot i 

que no l'únic. De fet, la precarització de les condicions laborals, i en concret la baixada de 

salaris de les persones treballadores, ha portat també que l'ocupació no sigui garant d'una 

seguretat econòmica mínima per cobrir les necessitats bàsiques i gaudir d'autonomia pròpia.   

 

La nostra ciutat no ha estat durant els últims 4 anys una gàl·lia en aquest sentit, i la política 

municipal sobre ocupació, sense tenir clara l'estratègia o potenciant un tipus d'ocupació de 

molt baixa qualitat, no ha ajudat a crear les condicions perquè la gestió de l'ocupació municipal 

hagi intervingut de forma decidida en el context del país i aquesta ciutat fos referent en 

polítiques actives d'ocupació diferencials ni tampoc amb temes de formació.  

Com ja portàvem en el programa de 2011, valorem positivament la fusió de l'IMPE i Casa 

Caritat en el nou organisme Vallsgenera però aquest no ha desplegat totes les seves 

potencialitats en quant a polítiques d'ocupació ni de formació.  

 

Vinculem la política d'ocupació a la necessitat d'unes noves relacions econòmiques basades en 

un nou sistema econòmic que es basi en les necessitats de les persones i no en el benefici 

d'uns quants. L'ocupació ha d'estar promoguda tenint en compte aquestes necessitats, i la 

formació, lligada a aquesta. Per a nosaltres és important el principi que cal repartir el treball. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Al febrer de 2015 hi havia 2.147 persones aturades a Valls (17,65% de taxa), quasi la mateixa 

quantitat que fa just quatre anys (2.221 persones). Aquest nivell d'atur ens demostra que són 

necessàries polítiques actives de foment de l’ocupació ja que des l’Ajuntament no s’està duent 

a terme cap política de potenciació del treball de qualitat, estable i socialment just, ja sigui 

potenciant aquest tipus de treball a les empreses del municipi o donant exemple amb les 

contractacions del personal que d’alguna manera depèn de la gestió municipal. En aquest 

sentit, l'esperança que teníem posada en la planificació de les accions a fer des del Consell 

Econòmic i Social ha quedat en res, ja que és un espai que no ha servit per aquesta qüestió. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Iniciar les activitats productives d’inserció des de l'ajuntament 

S’han d’impulsar, per exemple, els horts comunitaris a partir de terres desocupades signant 

acords com a ajuntaments amb propietaris en el règim de cessió d'ús, que puguin servir de 

pròpia ocupació. També cal que l'ajuntament treballi amb habitatges desocupats al barri antic, 

promovent cessions d'ús, rehabilitació mitjançant plans d'ocupació propis (que a la vegada 

reben formació), ajudant amb línies de finançament i posant aquests habitatges rehabilitats, 

finalment, en una borsa de lloguer social. En la mateixa línia, cal potenciar els vivers agrícoles 

per la potenciació de la pagesia, garantint cessió d'espai i material per nous projectes durant 

cinc anys. 

 

Potenciació de les assemblees de persones aturades i treballadores 

precàries 

Els aturats i les aturades no tenen veu. Aquesta situació ha de canviar a Valls i a tot el país, les 

persones aturades, més que cap altre col·lectiu ha de poder actuar i proposar davant la crisi 

econòmica. Les assemblees d’aturats poden ser un bon instrument per impulsar mesures de 

cooperació i solidaritat entre els treballadors i les treballadores. Què pot fer una assemblea 

d’aturats? Crear i autogestionar un banc d’aliments, articular un banc del temps, oferir 

assessorament legal i laboral, impulsar mobilitzacions i expressar propostes, ser presents a les 

meses econòmiques que es creen per afrontar la crisi… l’assemblea actuarà d’observatori de 

l’atur i permetrà la definició de directrius de foment de l’ocupació basades en les dades d’atur 

del municipi, l’anàlisi dels diferents sectors d’activitat econòmica i la situació del mercat laboral.  

 

Treball conjunt de les regidories de cohesió social i ocupació 

No només s’han de coordinar les tasques d’aquestes dues regidories, sinó que han de treballar 

conjuntament.  
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Crida per una 
ciutat participativa 
 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
D’un anys a ençà, la participació de la de la societat en l’esfera pública està agafant cada cop 

més força. La denúncia i la reivindicació col·lectiva ha guanyat el terreny a la desafecció 

generalitzada envers la política.  Vivim un context en que la ciutadania torna a ser protagonista, 

encapçalant múltiples lluites nacionals i socials, emergint com un actor i condicionant l’agenda 

política, local i nacional. Els vallencs i les vallenques també en som exemple. Des de l’aparició 

del moviment dels indignats, col·lectius com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’ANC, els 

grups de defensa de la Sanitat Pública, tots presents al nostre municipi, han demostrat que és 

possible fer política a peu de carrer, posant-se per davant d’una institució incapaç d’estar a 

l’alçada de les demandes ciutadanes. 

 

Per altra banda però, la pèrdua de poder i legitimitat de les institucions també afecta en la seva 

escala més micro: els ajuntament. Les noves reformes van encaminades a aprimar cada vegada 

més el sistema públic enfront dels mercats i el sistema privat. Els governs locals cada vegada 

tenen menys poder, sobretot alhora de redistribuir recursos. Les reformes estatals buiden les 

capacitats dels ajuntaments i els releguen a desenvolupar tasques de gestió administrativa. Un 

motiu més perquè els ajuntaments es reforcin amb la capacitat emergent dels seus ciutadans, 

compartint espais de decisió a través de la participació ciutadana i de la cogestió d’espais i 

equipaments municipals. 

 

La democràcia no s’acaba dipositant el vot en una urna cada 4 anys. Des de la Crida per Valls - 

CUP  entenem que cal seguir enfortint la participació política dels vallencs i les vallenques, per 

seguir avançant cap una democratització real de les institucions. 

 

Valls i el país viu un creixent desinterès cap a la democràcia representativa i el seu sistema de 

partits. Aquesta democràcia representativa, que s’escull cada 4 anys, s’allunya en el seu dia a 

dia dels interessos i de l’acció col·lectiva de la gent. És el que s’ha anomenat “desafecció 

política”. Des de la Crida per Valls - CUP  creiem que aquest allunyament de la política, que es 

percep encara en una bona part de la ciutadania, s’ha de combatre a partir de dos principis 

fonamentals: 
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• El retorn de la política a la gent. El conjunt dels ciutadans, i no només els polítics, hem 

de ser partícips de la gestió diària de Valls, del seu territori i espais d’interacció, així com 

tot allò que afecti als seus habitants. 

 

• La plena democratització de la vida social, política i econòmica dels nostres municipis, a 

través de la participació ciutadana i la dinamització comunitària. 

 

Aquest retorn de la política a la ciutadania ha de permetre construir comunitats locals més 

fortes i cohesionades on es recuperi i potenciï el sentiment de pertinença de la ciutadania al seu 

municipi. La recerca d’una societat cohesionada amb més autonomia i poder de decisió.  

  

Aquesta democratització de la política ha d’avançar cap a estructures de caràcter comunitari, 

que vertebrin i permetin: 

 

• Sociabilitzar les comunitats. Que la ciutat de Valls i els seus barris puguin actuar com a 

comunitats i que reforcin solidaritats col·lectives. 

 

• Recuperar l’espai públic com a espai de relació, de sociabilització comuna, i vèncer 

d’aquesta manera la tendència cada vegada més imposada de l’ús privatiu d’aquests 

espais, tendència que nega l’accés igualitari i que provoca segregació social i de classe. 

 

• Fomentar el dret d’expressió de la ciutadania, la dinamització i promoció de persones i 

col·lectius. 

 

La democràcia no es construeix només des de les institucions, sinó també des de la societat. 

Els valors i els drets democràtics s’han de practicar exitosament a la societat. Per això és tan 

necessari impulsar hàbits i valors participatius. 

 

Des de la Crida per Valls - CUP  hem definit tres línies de treball sense les quals no és possible 

avançar cap a una ciutat democràtica i participativa: 

 

• Disposar d’informació suficient, veraç i contrastada, com a element imprescindible per 

al control democràtic de la gestió municipal. 

• Fer pedagogia i promoció d’aptituds basades en el diàleg, la cooperació i les formes 

democràtiques de prendre decisions. 

 

• Facilitar l’accés de tothom que vulgui a participar en els assumptes públics. 
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ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

A Valls hem viscut uns anys de pura demagògia entorn a la participació ciutadana, un ús 

propagandístic i estètic de la participació ciutadana que ha generat importants dosis de 

frustració, desconfiança i encara més desafecció. El govern de Convergència i Unió s’ha 

dedicat a generar notícies, fotografies, declaracions i discursos sobre participació ciutadana, 

però ha estat incapaç de posar els mitjans per a dur-la a terme. 

 

Durant la passada legislatura es van crear diversos consells de participació ciutadana i algun 

procés participatiu. La CUP hi va fer una aposta clara aportant-hi representació, continguts i 

propostes en tots ells. Durant aquest temps hem pogut comprovar la manca de predisposició 

del govern per fomentar la participació dels vallencs en aquests consells i processos. La 

participació ciutadana en aquests espais s’ha anat dissolent, afavorint la tecnocratització dels 

espais, condicionats i controlats pel mateix govern. L’ús dels consells i organismes s’ha centrat, 

bàsicament, en comunicar les accions de govern i blanquejar les propostes de CiU com si 

fossin de tothom, evitant els processos deliberatius i la vinculació de les decisions en l’acció de 

govern. 

 

A Valls s’han succeït els exemples de mala praxi participativa. Tothom recorda quan 

s’anunciaven processos participatius per definir el Pla d’Igualtat de Gènere, el Pla d’Inclusió 

Social o el mateix Pla de Barris, però la realitat ha estat que ni s’han definit els plantejaments 

ideològics, ni els objectius, ni les eines i recursos necessaris per fer efectiva aquesta 

participació. D’aquesta manera només hem aconseguit provocar falses expectatives que han 

minat la disposició de la ciutadania i n’han minvat la confiança. El resultat ha estat un descrèdit 

per als projectes col·lectius de ciutat. És evident que al govern municipal no li interessa millorar 

la informació, perquè això representaria un perill i una pèrdua de poder i de control. Sense 

aquesta informació no es pot fer una acció de govern transparent ni passar comptes amb la 

ciutadania. 

 

En els últims anys, Valls ha estat un escenari de confusió intencionada entre la informació i la 

propaganda o la publicitat. La informació que es facilita és tendenciosa, enganyosa, poc fiable i 

poc contrastable. Aquesta mala qualitat de la informació fa difícil que els ciutadans i col·lectius 

puguin participar amb coneixement en consultes i deliberacions sobre els assumptes que els 

afecten i sobre els afers d’interès públic. 

 

En els processos participatius engegats a Valls s’ha utilitzat una concepció jeràrquica i unilateral 

de la participació, que a la fi ha estat més propera a la modalitat de la consulta ciutadana, sense 

donar cabuda a la deliberació, les propostes, el compromís i la responsabilització de la 
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ciutadania que hi ha participat. S’ha ocultat informació sobre temes estratègics per a la ciutat, 

per tal d’evitar el debat o l’enfortiment de posicionaments plurals, diverses i contràries a l’opinió 

imposada unilateralment pel govern. 

 

El govern de Valls no ha de ser tan sols l’Ajuntament. En un Valls cada cop més complex, són 

els partits polítics, les associacions ciutadanes i els moviments socials els que poden construir 

una ciutat democràtica. 

 

L’essència de la democràcia participativa és que la ciutadania prengui part, se senti part, dels 

afers col·lectius i que tingui capacitat d’organització autònoma i de construcció de projectes 

col·lectius. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Des de la Crida per Valls - CUP  proposem el desenvolupament de les següents 7 accions per 

posar les bases mínimes d’una democràcia de qualitat a Valls: 

 

1. Dissenyar un Pla Estratègic o full de ruta de transició cap a models autènticament 

democràtics i populars d’organització municipal.  

 

2. Constituir el Consell Assessor de la Participació Ciutadana de Valls. 

 

3. Impulsar un observatori de l’evolució democràtica de les polítiques públiques de la 

ciutat.  

 

4. Dissenyar itineraris formatius i d’aprenentatge social que conformin una escola de 

participació per a la ciutadania: 

 

 

• Celebració d’assemblees als centres educatius. 

 

• Celebració de dinàmiques participatives per a la cogestió dels equipaments 

municipals. 

 

• Oferir suport en la posada en funcionament de dinàmiques participatives en el si 

de les entitats. 
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• Aplicar tècniques d’aprenentatge col·laboratiu, investigació i acció participativa, 

eines de dinamització comunitària amb els projectes col·lectius de la ciutat. 

 

• Establir mecanismes de prevenció i resolució de conflictes comunitaris. 

 

5. Recuperar els mitjans de comunicació públics com a eina de democratització de Valls. 

 

6. Estructurar, desplegar i garantir canals de comunicació entre ciutadania i administració per 

fer efectiu el dret d’informació.  

 

7. Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació. Aquest és el primer graó per garantir una 

societat democràtica. El següent graó és habilitar mecanismes de consulta i deliberació 

ciutadana que permetin que la ciutadania no només rebi informació, sinó que se li consulti 

la seva opinió. 

 

Però per a la Crida per Valls - CUP  aquestes 7 mesures només són la base per començar a 

treballar cap a la democratització de Valls. 

. 
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PER UNA CIUTADANIA ACTIVA 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Cal invertir en capital social, és dir, fomentar les xarxes de col·laboració mútua entre col·lectius i 

entitats de la ciutat, a través de la promoció de l’associacionisme i l’impuls de la participació 

ciutadana. Entenem que en un context de crisi persistent com el que vivim, és imprescindible 

aquest capital social que permeti fer front a les situacions de vulnerabilitat, resoldre conflictes i 

millorar la convivència i la cohesió ciutadana. 

 

La ciutadania activa és la que canalitza bona part de les demandes i inquietuds socials de la 

població, i ho fa amb valors propis de les entitats, diferenciant-se d’empreses i 

d’administracions. Les associacions i els moviments socials contribueixen a construir una 

societat civil crítica i participativa, proporcionant informació per valorar les problemàtiques 

socials i fomentant el compromís per a la transformació social. Participar-hi és una manera de 

viure i d’entendre la vida en comunitat i una manera d’implicar-se amb l’entorn i amb els altres 

que pot no adequar-se als dictàmens partidistes i jeràrquics dels partits polítics. 

 

Les associacions i els moviments socials són un element de millora de la qualitat democràtica, 

ja que sense elles no es poden afavorir espais d’interlocució on crear debats entre la ciutadania 

i l’Ajuntament. És molt important que les entitats tinguin garantida la promoció de la seva 

activitat pública. 

 

Una rica vida associativa és la millor manera perquè una democràcia funcioni, una ciutadania 

activa és la millor garantia perquè una democràcia sobrevisqui. És difícil construir democràcies 

sòlides sense demòcrates i la participació és la principal escola de democràcia. Per això des de 

la Crida per Valls - CUP  no entenem el govern de Valls sense els següents principis: 

 

• Amb participació de la ciutadania. Participant la gent aprèn a explicar les seves idees, a 

escoltar les dels altres i a adonar-se que no coincideixen amb les seves aprèn a debatre 

i a negociar, aprèn a intentar guanyar i a saber perdre, i aprèn a fer-se corresponsable 

d’allò que s’ha decidit. 

 

• Amb participació de les associacions. Les entitats han de cooperar i s’han de coordinar 

entre si: així es millora la seva incidència, s’intercanvien coneixements i experiències i 

augmenta el capital social local. 
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• Amb la cogestió de tot allò públic. La cogestió per part de les associacions dels 

equipaments públics beneficia l’ús dels recursos públics perquè passa a ser més 

democràtic perquè està en mans dels ciutadans. 

 

• Amb l’activació i participació dels barris. Els barris poden tornar a ser aquells espais 

d’interacció veïnal i de convivència que van ser en el seu dia. Els barris han de 

recuperar la seva condició de comunitat, on es troben les solucions a la problemàtica 

de la gent. 

 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

La cultura política actual es basa en la resignació i l’acceptació de la democràcia delegada. No 

es fan polítiques de didàctica democràtica que permetin estimular la participació. De fet, es 

redueix la participació en els afers públics a través dels minsos canals dissenyats per 

l’Ajuntament, menyspreant o anul·lant la importància de l’activitat associativa del municipi. 

 

Les polítiques que es fan de cara a les entitats són pensades per contenir aquelles que poden 

generar conflictes i acontentar les que són afins al poder, establint una relació clientelar i de 

subordinació. No hi ha polítiques de foment i suport a l’associacionisme que els permeti adquirir 

més capacitat crítica, autonomia i la maduresa necessària per establir veritables espais 

d’interlocució i crear debats sobre els afers públics que afecten tota la ciutadania. 

 

S’amplia el nombre de cortesans al voltant del poder en detriment d’obrir els debats a d’altres 

associacions i persones diferents i diverses que ampliarien el debat ciutadà sobre els temes 

d’interès públic de la ciutat. No es vol mesurar l’impacte i el valor de les actuacions que duen a 

terme les associacions per no reconèixer-les i que tinguin incidència política. 

 

L’Ajuntament no disposa de cap criteri que identifiqui mesures de foment de les associacions, 

que determini a quines entitats dóna suport o quines necessitats específiques té cada grup 

d’entitats, ja sigui en relació a les seves funcions com en termes d’organització. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

1. L’Ajuntament de Valls no ha disposat mai d’una política de foment associatiu i ha 

menystingut la importància de l’activitat associativa a l’hora de construir una societat 

civil crítica i participativa. Per això es proposa la posada en marxa d’un Pla de Foment i 

Suport a l’Associacionisme amb els següents eixos d’intervenció: 

 

• Disposar d’estructura tècnica professional i qualificada que articuli un Servei de 

Foment de l’Associacionisme, que promocioni l’activitat associativa, el 

voluntariat i la participació. 

 

• Accions de suport i serveis dirigits a les associacions (assessorament i 

acompanyament en projectes col·lectius, promoció del treball en xarxa, difusió, 

impuls a la creació d’entitats, formació, dinamització associativa, assessorament 

fiscal, etc.). 

 

• Punt del Voluntariat 

 

• Afavorir xarxes d’entitats que reactivin la visió de ciutat per damunt de la 

fragmentació d’entitats i que impulsin projectes compartits. 

 

2. Els principals barris de Valls han deixat de ser comunitats i espais de convivència. Des 

de l’Ajuntament no s’ha cregut mai en la capacitat de la gent del barris per participar en 

les solucions dels seus problemes. Vivim en barris desactivats. Per això es proposa 

l’impuls de l’Àrea de Dinamització Comunitària als barris de Valls, com a estratègia 

per millorar-ne les condicions de vida i la capacitat d’autoorganització, amb els 

següents eixos d’intervenció: 

 

• Definició de Plans d’Acció Comunitària a 3 barris de la ciutat: 

 

o Barris Nord (Blocs Muñoz, Blocs Alt Camp, Barri Santa Gemma, 

Santa Úrsula, Miramar i Nou Miramar) 

o Barri de les Comarques i Santa Magdalena 

o Barri Antic 

 

 40



Crida per Valls - CUP 
PROGRAMA ELECTORAL 2015 

• Creació de la Xarxa de Centres Cívics de Valls com a principal estratègia de 

dinamització comunitària: 

o Creació del Centre Cívic dels Barris Nord amb la finalitat 

d’aglutinar i cohesionar uns barris actualment desconnectats 

però amb problemàtiques i realitats molt similars. Les 

instal·lacions que actualment ocupa l’Institut Serra de Miramar 

passaran a ser la seu del nou Centre Cívic. 

o L’impuls al Centre Cívic del Barri de les Comarques ha de 

ser l’eina que permeti recuperar el teixit associatiu i la vida 

veïnal que havia tingut el barri. 

o Creació del Centre Cívic del Barri Antic a la Plaça de les 

Garrofes (baixos de l’edifici d’habitatge social). La renúncia al 

finançament del projecte de centre cívic ha portat a una situació 

insostenible i grotesca de voler encabir un centre cívic dins una 

biblioteca. És imprescindible per a la dinamització comunitària 

del Barri Antic trobar una ubicació provisional que permeti el 

desenvolupament d’un centre cívic homologable als que tenen 

totes les ciutats i pobles del país. 

 

• Accions de suport al moviment veïnal, més enllà d’una línia de subvenció per a 

les associacions. 

 

• Impuls de xarxes comunitàries als barris de Valls que impulsin projectes i 

actuacions compartides entre entitats, veïns/es, professionals i administracions 

públiques. 

 

• Servei de suport al teixit veïnal que permeti fer un  diagnòstic i detecció de 

necessitats dels barris de manera conjunta. Foment de juntes de veïns noves i 

reforç de les existents. Treballar temes d’inclusió, de convivència i foment de les 

relacions. 

 

3. Aposta per la cogestió entre entitats i ajuntament d’equipaments (centres cívics, 

biblioteca, etc.), espais públics (pista esportiva c/ St. Francesc, Mas Miquel, Torrents, 

etc.), activitats i programes comunitaris. 

 

4. Aposta per la mediació comunitària com a política transversal de foment de la 

convivència, la interrelació i l’entesa entre els diferents col·lectius i comunitats de Valls. 
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5. Elaboració d’un Pla de Participació Ciutadana (homologable als que disposen de fa 

temps la majoria de ciutats catalanes), centrat en els següents eixos d’intervenció: 

 

• Disposar d’estructura tècnica professional i qualificada que articuli el Pla de 

Participació Ciutadana i garanteixi la qualitat democràtica dels mecanismes de 

participació del municipi. 

 

• Itineraris formatius i d’aprenentatge social que conformin una escola de 

participació i de democràcia per a la ciutadania i les entitats. 

 

•  Foment de la participació social i política dels col·lectius de ciutadans sense 

veu: 

o Mesures per fomentar la participació de la població immigrada 

en els principals àmbits socials i polítics de Valls 

o Mesures per fomentar la participació de la ciutadania en risc 

d’exclusió en els principals àmbits socials i polítics de Valls 

o Mesures per fomentar la participació de la ciutadania a títol 

individual en els principals àmbits socials i polítics de Valls 

 

6. Impuls a Xarxes de Suport Mutu com a eina d’autoorganització de la ciutadania (Banc 

del Temps, Assemblees d’Aturats, Xarxes d’Intercanvi, etc.). 
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PER LA DEMOCRATITZACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT 
 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, han d’estructurar i posar a 

disposició de la ciutadania, de tècniques, instruments, canals i òrgans que incrementin i millorin 

la relació de la ciutadania amb els interessos col·lectius. L’ajuntament n’ha de garantir 

l’accessibilitat i el coneixement i les possibilitats d’ús, però no ser-ne el promotor exclusiu, ja 

que la ciutadania també ha de poder utilitzar-los i liderar-los quan així ho consideri. 

 

La posada en funcionament de veritables processos de planificació estratègica han de reflectir 

una tendència dels ajuntaments de definir un model de ciutat a mig i llarg termini, i de 

repolititzar l’àmbit local a partir de l’entrada de diferents actors. En aquests municipis es 

produeix una regeneració de la cultura participativa apareixent nous moviments socials, sectors 

diversos que reclamen nous espais de participació i la proliferació de mecanismes participatius. 

 

Els partits polítics institucionalitzats són opcions polítiques  inamovibles i poc representatives 

de la realitat social actual. Les demandes i necessitats socials canvien, es fan més complexes i 

heterogènies i l’acció política dels les formes de govern tradicional i jeràrquic no saben donar-hi 

respostes. 

 

La participació ciutadana és una filosofia de govern transversal i integral que forma part d’un 

concepte més ampli que és la Dinamització Comunitària. 

 

La informació és prèvia, necessària i per tant, sens dubte, la millora dels canals pels quals es 

transmet la informació a la ciutadania és quelcom important perquè la participació sigui 

possible. 

 

El dèficit comunicatiu que pateix Valls té conseqüències directes en la qualitat democràtica del 

municipi. 

 

L’aprofitament de les Noves Tecnologies és una altra qüestió que cal explorar i potenciar en el 

camp de la innovació democràtica. 
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ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’ajuntament de Valls improvisa en participació ciutadana perquè no disposa de cap pla de 

treball que l’hagi planificada de manera estratègica. Ha posat en marxa algun mecanisme de 

participació ciutadana, obligat per normativa i algun espai de consulta per desacoblar el Pla 

d’inclusió social, obligat per la subvenció i el direccionament d’instàncies supramunicipals. Fins 

i tot, han desaparegut els espais participatius de la Llei de Barris.  

Sense una cultura participativa i unes bases organitzatives participatives, aquests mecanismes 

són meres cortines de fum que encobreixen exigències no pas voluntats ni opcions polítiques.  

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

1. Aprovació i posada en marxa immediata d’un nou Reglament Orgànic Municipal 

(ROM) que incorpori totes les mesures que la CUP ha proposat en l’anterior legislatura, 

entre les que destaquem: 

 

• Creació de la figura del Defensor del Ciutadà. 

 

• Fer efectiu el Dret a la Informació que té tot ciutadà de Valls respecte a les 

actuacions i activitats de l’Ajuntament. 

 

• Revisió del Règim de retribucions, indemnitzacions i dietes als representants 

electes. 

 

• Fer efectiu el Dret a la Participació de la ciutadania a títol individual i a les 

entitats al Plenari Municipal a través de la formulació de preguntes, presentació 

de mocions, etc. 

 

• Creació d’Assemblees Municipals Obertes per tractar temes d’especial interès 

ciutadà. 

 

2. Aprovació, posada en marxa immediata i difusió entre la ciutadania del nou 

Reglament de Participació Ciutadana que incorpori totes les mesures que la CUP 

ha proposat en l’anterior legislatura, entre les que destaquem: 
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• Modificació i impuls dels diferents Òrgans de Participació municipals (Consell 

de Comerç, Consell de les Dones, Consell de Cultura, Consell Econòmic i Social, 

etc.), per tal que esdevinguin veritables espais de deliberació i decisió ciutadana. 

 

• Foment de processos participatius com a metodologia de planificació de 

polítiques públiques, més democràtiques, més pròximes i més conseqüents amb 

els interessos de la ciutadania. 

 

• Creació del  Consell Assessor de la Participació Ciutadana. 

 

• Mesures per fer efectius els: 

o Dret d’audiència 

o Dret d’audiència pública 

o Dret a la iniciativa ciutadana 

o Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals 

o Dret a la consulta popular o referèndum  

 

3. Elaboració de pressupostos participatius en els àmbits de: 

 

• Inversions 

 

• Xarxa de Cultura 

 

• Plans i programes sectorials amb finançament autonòmic (joventut, polítiques 

d’igualtat, immigració, etc.) 

 

4. Redacció d'un Pla d'Acció Municipal (PAM). Un document on s’incorporaran les 

principals accions que tenim pensades dur a terme durant els 4 anys en les diferents 

àrees de govern. Un pla que es realitzarà amb la participació i col·laboració dels 

diferents tècnics i també amb les entitats, barris i ciutadania. Serà la principal eina de 

planificació de legislatura i també de rendició de comptes al final de la mateixa.  
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Crida per una 
ciutat educadora 
 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
L'educació és una eina fonamental per evitar trajectòries de vulnerabilitat i pobresa, juntament  

amb la família i la comunitat, l’entorn i el treball. L'escola és l'escenari on es representa, a petita 

escala, la realitat de la nostra societat vallenca. Per això cal impulsar dinàmiques de cooperació 

entre institucions i agents educatius per fer de la diversitat un indicador positiu, de qualitat i 

necessari.  

La CUP fa una aposta clara per l'ensenyament públic, català i laic.  

Entenem l'educació com un espai de la ciutadania on tothom hi cap i on factors com la 

diversitat, la qualitat, la democràcia i la cohesió social en siguin els fonaments. L'educació ha 

d’incloure tota la xarxa d'agents públics i privats, associatius, formals i informals, que de 

manera conjunta transformen l'entorn local i global, a través del diàleg, el treball conjunt i la 

participació. 

Caldrà doncs implementar plans i dinàmiques que fomentin la col·laboració entre educació no 

formal i escola com agents educatius que treballem amb el mateix públic. Sense la implicació 

de tots els membres educatius en la seva gestió no aconseguirem la cohesió social. La 

coresponsabilitat i el treball en xarxa de tots els centres educatius, entitats de lleure, 

associacions, serveis i administracions davant dels escenaris educatius és de vital importància. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

 

• Inexistència d'una política educativa municipal. 

 

• Manca de programes educatius municipals. 

 

• Manca d'estructura de personal a la regidoria l'educació. 

 

• Segregació escolar mitja/alta, que es concentra en l'alumnat d'origen estranger i amb 

problemes socioeconòmics a la pública, especialment a la primària. L'Ajuntament ha 

estat incapaç d'implementar propostes per resoldre-ho, li han  mancat mitjans i voluntat 
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per superar aquesta situació, tot i tenir un informe encarregat pel propi Ajuntament de 

Valls, i elaborat de la Fundació Jaume Bofill l'any 2011. 

 

• Inexistència d'una oferta coordinada de tot el mapa educatiu de la ciutat, això 

parcialitza molt el treball i genera buits informatius a la ciutadania.  

 

• Pèrdua de l’essència del PEE  i supressió quasi total del programa.  

 

• La privatització del recurs de la Unitat d'Escolarització Compartida. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

L'objectiu de les polítiques educatives municipals és reduir les desigualtats socials per igualar 

els resultats educatius, oferint igualtat d'oportunitats.  

 

L'equitat ha de ser un objectiu prioritari de la política educativa, especialment de l'alumnat 

provinent d'entorns socialment desafavorits. Proposem la creació d'un Pla de millora de 

l'equitat educativa amb el doble objectiu de reduir els nivells de desigualtat del nostre sistema 

educatiu i millorar l'eficàcia del sistema, mitjançant finançament i mesures específiques: 

 

• Programes de socialització i beques suficients per garantir l'accés a material i llibres 

escolars. 

 

• Beques de menjador. 

• Ajuts a colònies. 

• Col·laboració amb les AMPES per a les activitats extraescolars. 

• Ajuts de 0-3 anys per a llar d'infants. 

• Programa de treball i intervenció amb les famílies per a l’apoderament i adquisició 

d’habilitats. 

• Espais d’acompanyament, revisió i coordinació de famílies amb necessitats educatives 

especials. 

 

Des de la CUP apostem per una ciutat educadora. Cal que ens mobilitzem i planifiquem una 

intervenció a llarg termini, amb el lideratge de l’Ajuntament, prou sòlida i estable per perdurar 

més enllà dels colors polítics, com una aposta de ciutat.  
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El Projecte Educatiu de Ciutat és una eina participativa que fixarà quines són les prioritats 

educatives del municipi. És un instrument de planificació estratègica i foment de la participació 

per fer possible i operatiu el concepte de ciutat educadora, que es fonamenta en un concepte 

d'educació ampli que, partint de la importància del sistema educatiu i de la família en el procés 

educatiu de les persones, incorpora la funció educadora de la ciutat i tots els elements que la 

conformen. 

 

El PEC és una iniciativa que cerca el compromís ciutadà amb l'educació i que ajuda a definir el 

model de ciutat, els seus valors educatius, la concreció d'accions i l'establiment de les 

complicitats necessàries entre administracions i ciutadania. 

 

El PEC busca estratègies perquè les administracions, els centres educatius, les famílies i les 

entitats educadores treballin conjuntament per millorar l'escolaritat d'infants i adolescents, 

l'accés equitatiu a l'ús educatiu del temps lliure, l'accés a una educació permanent per a tothom 

i l'aprenentatge i exercici dels valors democràtics a la ciutat. 

 

El Pla Educatiu de Ciutat (PEC) ha de tendir al treball transversal des de diferents àrees per tal 

de donar una resposta més àmplia a la realitat diversa.  

Des del PEC caldrà vertebrar tot el mapa educatiu de la ciutat, per donar cobertura a les 

necessitats de 0-3 anys fins a la formació permanent d'adults. 

 

 

El PEC es concreta en: 

 

• Creació de l'Escola de Pares i Mares. Per enfortir els llaços entre famílies i dotar-les de 

coneixements i estratègies per educar.  

 

• Reemprendre el Pla Educatiu d'Entorn. Dotar-lo de finançament i recuperar les finalitats 

pel qual es va crear el Pla: 

 

o Incrementar l'èxit acadèmic. 

o Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa. 

o Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per 

reduir desigualtats. 
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o Millorar la presència de la llengua catalana com a llengua comuna i de 

cohesió. 

o Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic. 

o Potenciar l'educació en el lleure. 

o Revitalitzar i dignificar el concepte d’escoles verdes. 

• Oferir la iniciativa dels Patis Oberts. Poder fer ús dels centre públics com a espais 

públics d'ús social fora l'horari lectiu.  

 

• Crear rutes escolars segures. Tenint en compte que la nostra ciutat és zona única i que 

tothom pot anar a l'escola que vulgui, cal facilitar una mobilitat a peu, que sigui segura i 

que mereixi la confiança dels ciutadans, així ajudarem a créixer les criatures amb 

seguretat, autonomia i responsabilitat. 

 

• Oferir activitats educatives a les escoles, relacionades amb el coneixement 

paisatgístic, cultural, tradicional i patrimonial de la nostra ciutat. A través del 

coneixement en profunditat de la nostra història i del valor de la nostra cultura, patrimoni i 

tradició serem capaços de crear infants responsables i ciutadans compromesos. 

  

• Crear el Consell d'Infants. Per educar a les criatures en l'exercici de la responsabilitat 

democràtica i apropar les institucions i el seu funcionament als infants. 

 

• Fomentar la participació de les famílies a les escoles, per tal d'ajudar a millorar la 

comprensió institucional del sistema educatiu i reforçar els vincles escola - família per a la 

millora del rendiment educatiu de l'alumnat. L'Ajuntament pot liderar un treball amb les 

AMPES i amb col·laboració de la FAPAC. 

 

Cal reglamentar el Consell Escolar Municipal per dotar-lo de poder decisiu i organitzatiu del 

mapa escolar. El Consell Escolar Municipal ha d'assegurar una participació vinculant i ha de ser 

un òrgan de trobada pel debat i per la presa de decisions. Aquest òrgan representatiu ha de 

vehicular les competències municipals en l'àmbit com la planificació, la zonificació, el sistema 

de beques, ensenyaments no reglats, educació en el lleure i altres espais que poden actuar com 

agents educatius.  
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La Regidoria d'Educació ha de ser l’eix i motor de tots els programes i intervencions en l’àmbit 

educatiu de la ciutat i ha d'incloure i gestionar tota l'oferta educativa de la ciutat, a part dels 

centres educatius cal incloure-hi: 

 

• Unitat d'Escolarització Compartida, municipalitzant altre cop el servei. 

 

• L'Escola de música Robert Gerhard. 

 

• Escola oficial d'idiomes. 

 

• Programes de Formació Inicial (PFI). 

 

• Normalització lingüística. 

 

• Casal d'estiu. 

 

• Formació municipal. 

 

Potenciar i fer més visible l'OME. L’Oficina Municipal per l’Escolarització és l'òrgan que ha 

d'afavorir l'equitat del sistema escolar, donant informació i orientació a les famílies, de manera 

global i imparcial. Ha de garantir una panificació equilibrada de la matrícula que eviti la 

segregació escolar.  

 

Cal crear un web i activar canals d’interacció virtual o presencial, centralitzant tota l'oferta 

educativa i formativa del municipi, que sigui fàcil pel ciutadà ubicar la seva necessitat formativa i 

doni resposta ràpida dels serveis i centres en aquest àmbit.  

 

Des de la CUP apostem per treballar per una planificació de l'oferta i una distribució 

equilibrada: 

 

• Garantir un millor acompanyament a les famílies en el procés de preinscripció i matrícula. 

 

• Potenciar l'OME com a òrgan d'informació i assessorament. 

 

• Mantenir la política de distribució equilibrada durant la matrícula viva. 
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• Unificar criteris econòmics en la mesura que sigui possible, i que aquests no siguin 

decisius a l'hora d'escollir centre (preus del menjador, piscina, xandall, llibres...). 

 

• Elaborar uns indicadors de valoració qualitatius i quantitatius que serveixin per a conèixer 

en cada moment en quin estat es troba el problema de segregació escolar que pateix la 

població vallenca i fixar un horitzó a curt termini on puguem considerar que el problema 

ha quedat resolt, i de quina forma s'actuarà per tal que no es torni a produir. 
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Crida per l’economia 
social i cooperativa 
 
 

 
INTRODUCCIÓ 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
 

El model econòmic actual, basat en el lliure mercat i orientat als interessos de les grans 

empreses, s’allunya cada vegada més de la satisfacció de les necessitats reals de les persones. 

Sota l’empara del discurs econòmic dominant, ens volen fer creure que l’augment del benefici 

de les grans empreses portarà a una millora de la situació global i, en conseqüència, a una 

millora de la situació de la classe treballadora. En contraposició a aquesta idea, apostem per un 

model econòmic basat en la justícia social i en la cooperació, orientat i gestionat directament 

per les persones. La participació directa de les persones en les decisions econòmiques que les 

afecten és la única manera de capgirar el sistema econòmic actual i d’assegurar que l’economia 

s’orienta cap a la satisfacció de les seves necessitats reals. 

Quan parlem de les necessitats reals de les persones no ens referim solament a la necessitat 

monetària. L’intercanvi de la força de treball per capital és un dels principals objectius del 

sistema econòmic actual, però en moltes ocasions les persones requereixen de molts altres 

aspectes que s’allunyen d’aquesta lògica. En aquest sentit, el sistema econòmic que proposem 

potenciarà els valors socials de la cooperació, assegurant que les persones poden decidir 

quines necessitats volen satisfer i de quina manera, i assegurant també que el benestar és 

l’objectiu final de qualsevol activitat econòmica. 

Cal posar en primer pla la sobirania popular, també a nivell econòmic. La participació i 

cooperació ciutadana són les eines essencials que l’Ajuntament hauria de gestionar per tal de 

desenvolupar un sistema econòmic solidari i inclusiu, que potenciï les activitats sostenibles i 

responsables amb el territori i la societat. En aquest sentit, l’Ajuntament hauria d’actuar com a 

gestor de la sobirania popular, proporcionant les eines necessàries per facilitar el 

desenvolupament que les persones requereixin. 

 

Cal també posar en valor altra vegada allò que és públic, que és de tothom, que és de la 

ciutadania i no de la classe política. En aquesta línia, els serveis públics s'erigeix com aquelles 

eines que el poder públic ofereix a la ciutadania per tal de proporcionar un mínim de benestar 
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que l'economia de lliure mercat no intervencionista no garanteix. Cal que la ciutadania es 

reapropiï d'aquests serveis, que senti que són seus, i que l'ajuntament tan sols els gestiona. I 

cal que aquests es gestionin de forma municipal. En els últims anys l’onada neoliberal ens ha fet 

creure que privatitzar aquests serveis era més eficient, i que la qualitat de servei era millor. Dues 

dècades després de l'inici de l'onada de privatitzacions, ja podem comprovar que no, que ni és 

més eficient ni millora la qualitat del servei, ben al contrari. Deixar en mans de grans empreses 

privades que només tenen com a objectiu la recerca del màxim benefici serà sinònim 

d'empitjorament del servei des de diferents punts de vista: les persones treballadores 

contractades per l'empresa per gestionar el servei ho faran en condicions laborals pitjors, la 

qualitat dels materials d'aquell servei serà menor per estalviar-se diners, els conflictes que 

s'hagin de dirimir entre ajuntament i empresa acabar en moltes ocasions a favor de l'empresa, 

ja que l'ajuntament no té la mateixa capacitat tècnica davant de plets.  

És des dels ajuntaments que cal potenciar aquest model més cooperatiu i no competitiu. 

L'estructura del propi ajuntament ha d'adoptar un model cooperatiu quant a processos de 

gestió i decisió, fent partícips als treballadors i a la ciutadania de les decisions que es prenen. 

Des d'aquest punt, pensem que també cal potenciar mesures com el banc del temps o 

l'intercanvi de béns i serveis, perquè els diners no converteixin les necessitats en quelcom que 

només pugui satisfer qui disposa de capital. En la mateixa línia, creiem que des de l'ajuntament 

s'ha de donar cobertura a plans pilot d'implantació de moneda social, per potenciar un 

intercanvi entre persones i proveïdors en què l'inflació de l'actual moneda privi a molta gent 

d'alguns béns i serveis necessaris. 
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FISCALITAT 
 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Els pressupostos municipals han de ser la principal eina de redistribució de la riquesa i la 

concreció d'una aposta clara per a la transformació social. En la mesura que sigui possible, s'ha 

d'aplicar un criteri de progressivitat en les taxes aplicades que asseguri que aquelles persones 

que més tenen són les que més paguen. Per tal d'assolir aquest objectiu i superar les traves 

que la legalitat actual imposa en aquest sentit, a banda de lluitar per una millora en aquesta 

legalitat, l'eina a utilitzar són les subvencions de caire social. 

Per altra banda, la redistribució de la riquesa i l'aplicació dels criteris de progressivitat no han 

d'anar deslligats de la participació directa de la ciutadania en les decisions pressupostàries. La 

presa de decisions de forma directa és la manera més clara d'apropar l'economia local a la 

realitat de les vallenques i vallencs. Apostem per un model de participació real, que respecti i 

apliqui les decisions preses pels ciutadans. 

L'aproximació dels pressupostos a la realitat de les vallenques i vallencs també ajudarà a la 

racionalització de la despesa, destinant els recursos necessaris a aquelles partides que els 

requereixin, sempre des d'una vessant social, i racionalitzant la despesa d'aquelles partides que 

es considerin menys importants. Aquesta redistribució interna permetrà l'increment de les 

partides que es considerin més importants sense haver de recórrer a l'endeutament de 

l'Ajuntament. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L'Ajuntament de Valls no ha estat capaç de resoldre els problemes causats per la crisi 

econòmica que les vallenques i els vallencs també pateixen. En una situació social complicada, 

l'Ajuntament no ha incrementat tant com hauria estat necessari la despesa social. A més, 

l'existència de romanent positiu exemplifica la pèrdua d'una oportunitat per millorar la situació 

de moltes vallenques i vallencs. 

 

Per altra banda, els pressupostos actuals mostren una gran dependència de les entitats 

bancàries i les transferències de tercers. En aquest sentit, cal que els pressupostos s'allunyin de 

mètodes de finançament que condicionen les decisions futures de l'Ajuntament i aposti pel 

finançament provinent d'altres fonts. La democràcia i la participació en els pressupostos 

municipals no poden anar lligades a la subordinació de la presa de decisions als interessos de 

les entitats bancàries.  
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En el sentit del punt anterior, una gran part del pressupost anual de l'Ajuntament es destina al 

pagament del deute. Ni en el moment de la contracció ni en el moment del pagament s'ha 

permès a les vallenques i vallencs decidir si aquell deute és legítim o no. Per aquest motiu s'ha 

d'apostar per una auditoria ciutadana del deute que determini aquell deute il·legítim que 

l'Ajuntament no ha de pagar. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• La promoció d'una auditoria ciutadana del deute que determini quina part del deute és 

il·legítim, és a dir, s'ha contret d'una forma o per un objectiu que la ciutadania considera 

il·legítima. Aquest procés serà totalment participatiu i permetrà decidir quina part del 

deute es renegocia amb les entitats o s'impaga. 

 

• La utilització del pressupost com a eina de transformació social i la priorització de la 

despesa en aquells àmbits o projectes que afavoreixen les classes populars. Cal aprovar, 

en el mateix Ple, les subvencions dedicades a ajudar a pagar els impostos i les taxes a 

diversos col·lectius, amb les ordenances fiscals. Els dos processos han d’anar en paral·lel 

equiparant el tracte fiscal de les famílies nombroses al de les famílies monoparentals, i 

introduint criteris econòmics i/o de renda a totes les línies de subvenció o d’ajuda, 

suprimint en temps de crisi les ajudes universals o directes a col·lectius. En aquest mateix 

Ple també s’han d’aprovar les subvencions dirigides a l’activitat econòmica, introduint les 

mateixes exempcions que s’apliquen al Barri Antic de Valls per implantació d’activitat 

econòmica a aquelles activitats d’economia cooperativa o de nova emprenedoria 

definides com a activitats d’economia sostenible que s’implantin a qualsevol punt de la 

ciutat. 

 

• Incorporació d’una partida de despesa social i solidària a cadascuna de les àrees de 

l’Ajuntament de Valls. La despesa social no ha d'anar lligada únicament a la Regidoria de 

Serveis Socials, sinó que té relació i ha d'anar lligada amb tots els àmbits de l'Ajuntament. 

 

• Increment del 50% de la despesa corrent prevista en les partides del pressupost 

municipal destinades a la intervenció directa vers els col·lectius més desavantatjats. 

 

• Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: cal una política fiscal 

redistributiva, no merament recaptadora, per tal d’aconseguir una distribució de la riquesa 
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realment justa. L'aplicació de criteris progressius en impostos com els béns immobles, 

l'impost de circulació de vehicles, la taxa per la recollida, etc. és un dels mitjans per 

finançar les mesures d'igualtat social que garanteixin la redistribució de la riquesa. Així, 

doncs, des de la Crida per Valls - CUP  apostem per augmentar els impostos a aquelles 

empreses i particulars que més guanyen. 

 

• 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, que tenen una afectació 

més gran sobre qui menys té. En qualsevol cas, es podrien establir sistemes de 

bonificacions i exempcions en funció de la renda. 

 

• Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones 

desocupades sense que cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una prestació 

baixa o assistencial. Els aturats i aturades són els principals afectats per una crisi 

econòmica que ells no han generat. Aquesta mesura, aplicada als aturats, i especialment 

als aturats amb el subsidi esgotat, és una mesura justa, solidària i necessària per 

combatre les desigualtats socials. També cal donar el màxim de facilitats de pagament 

dels impostos (fraccionament, ajornament). 

 

• Intervenció als habitatges buits amb l’aplicació d’un recàrrec del 50% de l’IBI. El gran 

nombre d'habitatges buits que hi ha actualment a Valls ha de tendir a la incorporació al 

mercat de lloguer. L'aplicació d'aquesta mesura facilitarà aquest procés i permetrà 

l'accés a l'habitatge a moltes persones. 

 

• Gratuïtat i flexibilització de les taxes per la utilització de béns i instal·lacions municipals i 

per serveis culturals a les entitats sense ànim de lucre. Cal facilitar la utilització dels 

espais municipals per part de les entitats de Valls, és per això que no hi poden haver 

taxes abusives per a l’ús de l’espai i dels equipaments públics. 

 

• Introducció del criteri de responsabilitat social en la quota de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques per reducció de plantilla en l’exercici en curs. Una vegada calculada la 

tributació per quota municipal anual, proposem aplicar un 5% en aquells subjectes 

passius que hagin aplicat una reducció de plantilla igual o superior al 3,5% durant l’any o 

la retirada de les subvencions i bonificacions que se li atribueixen. En aquest sentit, 

introducció d'altres criteris que garanteixin que les empreses instal·lades a Valls 

proporcionin llocs de treball dignes. 
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• Conversió del pressupost en un eina de participació democràtica. En primer lloc, cal 

identificar molt bé l’àmbit que se sotmetrà a discussió, poder garantir el finançament de 

les opcions que sorgeixin i vetllar perquè no segrestin l’espai de participació lobbies 

organitzats, que tampoc són representatius. No hem de caure en la demagògia de la 

participació; sent plenament conscients de en quins moments es pot dur a la pràctica. 

 

• Realització d’una contenció de la despesa corrent, fent-ne un ús racional i establint 

mecanismes de control. 

 

• Realització d’una política d’ingressos que prioritzi la cerca de noves fonts de finançament 

en detriment de la venda de patrimoni. 

 

• Incrementar la fiscalitat per a les grans empreses de subministraments (aigua, electricitat, 

gas, comunicacions, etc.) mentre no es puguin municipalitzar. 

 

• Reducció de sous, limitació de salaris. Les retribucions i indemnitzacions que cobra la 

classe política és una obscenitat difícil de defensar, a no ser que en formis part. La ciutat 

de Valls destina 600.000 € anuals a pagar els representants polítics i les seves 

formacions. La reducció de retribucions i indemnitzacions és imprescindible per evitar la 

professionalització de la política. La limitació de salaris ha d’evitar que els regidors arribin 

a ingressar una quantitat desmesurada de diners al mes. 
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OCUPACIÓ 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

La crisi econòmica s'ha acarnissat amb la classe treballadora, arrossegant-los cap a situacions 

límit de pobresa i/o exclusió social. En aquest context, l'absència de feina remunerada s'ha 

demostrat com un dels factors claus  que expliquen aquestes situacions molt complicades, tot i 

que no l'únic. De fet, la precarització de les condicions laborals, i en concret la baixada de 

salaris de les persones treballadores, ha portat també que l'ocupació no sigui garant d'una 

seguretat econòmica mínima per cobrir les necessitats bàsiques i gaudir d'autonomia pròpia.   

 

La nostra ciutat no ha estat durant els últims 4 anys una Gàl·lia en aquest sentit, i la política 

municipal sobre ocupació, sense tenir clara l'estratègia o potenciant un tipus d'ocupació de 

molt baixa qualitat, no ha ajudat a crear les condicions perquè la gestió de l'ocupació municipal 

hagi intervingut de forma decidida en el context del país i aquesta ciutat fos referent en 

polítiques actives d'ocupació diferencials ni tampoc amb temes de formació.  

 

Com ja portàvem en el programa de 2011, valorem positivament la fusió de l'IMPE i Casa 

Caritat en el nou organisme Vallsgenera però aquest no ha desplegat totes les seves 

potencialitats quant a polítiques d'ocupació ni de formació.  

 

Vinculem la política d'ocupació a la necessitat d'unes noves relacions econòmiques basades en 

un nou sistema econòmic que es basi en les necessitats de les persones i no en el benefici 

d'uns quants. L'ocupació ha d'estar promoguda tenint en compte aquestes necessitats i la 

formació, lligada a aquesta. Per a nosaltres és important el principi que cal repartir el treball. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Al febrer de 2015 hi havia 2.147 persones aturades a Valls (17,65% de taxa), quasi la mateixa 

quantitat que fa just quatre anys (2.221 persones). Aquest nivell d'atur ens demostra que són 

necessàries polítiques actives de foment de l’ocupació ja que des l’Ajuntament no s’està duent 

a terme cap política de potenciació del treball de qualitat, estable i socialment just, ja sigui 

potenciant aquest tipus de treball a les empreses del municipi o donant exemple amb les 

contractacions del personal que d’alguna manera depèn de la gestió municipal. En aquest 
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sentit, l'esperança que teníem posada en la planificació de les accions a fer des del Consell 

Econòmic i Social ha quedat en res, ja que és un espai que no ha servit per a aquesta qüestió. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• Cal determinar les necessitats dels vallencs i vallenques i vincular-ho a l'oferta productiva 

que cal impulsar des de l'ajuntament. Per fer-ho, cal un estudi tècnic i un procés 

participatiu ciutadà per determinar quines necessitats existeixen i, per tant, quina creació 

d'ocupació cal impulsar. Cal fer funcionar aquest nou model d'economia social i 

cooperativa, i que l'ocupació i la formació hi vagin lligades. 

 

• Iniciar les activitats productives d’inserció des de l'ajuntament. S’han d’impulsar, per 

exemple, els horts comunitaris a partir de terres desocupades signant acords com a 

ajuntament amb propietaris en el règim de cessió d'ús, que puguin servir de pròpia 

ocupació. També cal que l'ajuntament treballi amb habitatges desocupats al barri antic, 

promovent cessions d'ús, rehabilitació mitjançant plans d'ocupació propis (que a la 

vegada reben formació), ajudant amb línies de finançament i posant aquests habitatges 

rehabilitats, finalment, en una borsa de lloguer social. En la mateixa línia, cal potenciar els 

vivers agrícoles per a la potenciació de la pagesia, garantint cessió d'espai i material per 

a nous projectes durant cinc anys. 

 

• Potenciació de les assemblees d’aturats. Els aturats i les aturades no tenen veu. Aquesta 

situació ha de canviar a Valls i a tot el país, les persones aturades, més que cap altre 

col·lectiu ha de poder actuar i proposar davant la crisi econòmica. Les assemblees 

d’aturats poden ser un bon instrument per impulsar mesures de cooperació i solidaritat 

entre els treballadors i les treballadores. Què pot fer una assemblea d’aturats? Crear i 

autogestionar un banc d’aliments, articular un banc del temps, oferir assessorament legal 

i laboral, impulsar mobilitzacions i expressar propostes, ser presents a les meses 

econòmiques que es creen per afrontar la crisi… L’assemblea actuarà d’observatori de 

l’atur i permetrà la definició de directrius de foment de l’ocupació basades en les dades 

d’atur del municipi, l’anàlisi dels diferents sectors d’activitat econòmica i la situació del 

mercat laboral.  

 

• Potenciació de la formació com a eina per combatre la crisi. Valls necessita d’una 

planificació estratègica, necessita dissenyar un model de ciutat consensuat amb tota la 

població i lligat a aquelles necessitats socials vinculades a necessitats productives. Cal 
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que sigui l’Ajuntament qui coordini i promocioni les ofertes formatives tant públiques com 

privades de formació professional i ocupacional, ja que a Valls existeix prou oferta, però 

no de forma coordinada.  

 

• Potenciació també d'aquella formació bàsica en autoorganització i creació de models 

productius cooperatius per tal de garantir el principi de repartiment del treball de forma 

equilibrada. 

 

• Reforçar aquell servei de Vallsgenera que treballa individualment per l'ocupabilitat de les 

persones sense feina.  Cal assumir la tasca de l'ajuntament, amb coordinació amb el 

SOC. No podem potenciar l'actuació d'agents privats com les empreses de treball 

temporal que fomenten l'ocupació temporal i precària. Cal  fomentar des de Vallsgenera 

l'ocupació estable i que aquest organisme sigui l'agent de referència de les empreses i 

cooperatives en temes d'ocupació. 

 

• Foment dels models empresarials socialment justos a través dels concursos públics i les 

concessions municipals, potenciant la no temporalitat dels treballadors de les empreses. 

L’Ajuntament ha d’assumir com a pròpia la lluita per acabar amb la temporalitat dins la 

contractació que efectua el propi ens local mitjançant la signatura del compromís per 

l’estabilitat, que s’hauria d’exigir a les empreses que es subcontractin com a primera 

condició que cal complir i una clàusula d’estabilitat que cal establir per a aquelles 

empreses que participin en els diferents concursos impulsats per l’ens municipal.  

 

• Impuls de criteris de qualitat empresarial local, com el segell de qualitat social per a 

empreses responsables, la guia de bones pràctiques laborals per a les empreses i la 

potenciació de la cooperativització d’empreses en fallida.  

 

• Promoure empreses d’economia social. Cal que l’Ajuntament prioritzi les cooperatives 

d’economia social a través de la preferència en l’obtenció 26 d’ajuts, cessió de locals, 

subcontractació de serveis del mateix ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics i 

presència en fires. Cal que hi hagi un servei propi per a assessorament de les 

cooperatives. 

 

• Assumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i de les treballadores: 

l’Ajuntament ha de defensar la permanència de les activitats industrials susceptibles de 

deslocalització, encara que no siguin rendibles, amb l’estudi i l’oferiment del suport públic 

davant les vies alternatives de continuació de l’activitat que comptin amb la participació 
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activa dels treballadors i de les treballadores. Intermediació de l’Ajuntament en els 

conflictes laborals. Internament, cal que l'ajuntament defensi les condicions laborals dels 

treballadors/es de la casa. 

 

• Ajudar els treballadors autònoms. Per tal que aquests 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 a aquests 

tràmits. L'ajuntament també facilitarà un banc de recursos tècnics conjunts per tal que 

aquestes persones autònomes treballin de forma cooperativa. 

 

• Acabar amb l’estructura empresarial de l’ens municipal. Cal l’immediat desmantellament 

de l’estructura empresarial creada pel govern municipal que duplica estructures i provoca 

despeses importants en les figures, com ara els gerents, amb més poder i capacitat de 

decisió que càrrecs polítics escollits per totes i tots que desnaturalitzen i fan opac el 

funcionament de l’Ajuntament. Qualsevol organisme públic ha de tenir com a objectiu el 

servei a les persones i no la recerca del benefici. Cal establir un model cooperatiu entre 

l'estructura del propi ajuntament. 
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AGRICULTURA 
 

 

 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

En un entorn on trobem grans indústries alimentàries que controlen la distribució i la producció 

agrícola i ramadera, enmig d’un control de la nostra alimentació com a control social i 

proliferació del sistema capitalista i en una cultura poc dignificadora de la terra i d’aquell que 

s’hi dedica, nosaltres apostem per una dignificació del sector agrícola, per una potenciació del 

sector com a sector econòmic rendible i respectuós amb el medi ambient, sobretot tenint en 

compte que Catalunya és un clúster agroalimentari en l’àmbit europeu. Apostem per una 

agricultura ecològica com a valor afegit i valor diferenciador del nostre municipi, aprofitant les 

xarxes existents i incentivant aquesta agricultura com a model de consum local i de qualitat dels 

nostres productes. Apostem també per integrar el sector de la transformació i la 

comercialització agroalimentària en les polítiques municipals amb el foment de grups i 

cooperatives de consum, xarxes de comercialització de proximitat (per exemple amb menjadors 

escolars km0 i ecològics)  i potenciació dels micro obradors artesanals de productes alimentaris 

de qualitat (exemple de l’obrador de Montblanc). 

Cal veure el sector agrícola com una oportunitat productiva i d’autoocupació (tot i que aquí 

tradicionalment ha estat un complement de l’economia familiar) aposem per la 

professionalització del sector amb la creació de bancs de terres i foment de la cooperació entre 

agricultors. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

En els últims anys el nostre municipi ha anat perdent hectàrees de sòl fèrtil per ampliacions del 

Polígon Industrial, urbanització de sòls rústics causada per l’especulació immobiliària i per 

grans infraestructures. No s’ha tingut en compte, en cap moment, que aquest sòl que hem 

destruït mai més tornarà a produir ni a ser fèrtil. No s’ha pensat que l’agricultura ha sigut un dels 

sectors més importants del municipi i que haurem d’anar quilòmetres enllà a buscar el nostre 

aliment, augmentant així els nostres costos de transport i mediambientals. En aquest entorn 

també s’han oblidat els projectes econòmics de sector primari, com la Cooperativa, que tenen 

en l’agricultura la font dels seus ingressos. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• Per evitar més destrucció del nostre territori i del nostre sòl fèrtil, ens calen polítiques de 

conservació dels espais agraris existents, evitant l’especulació i la destrucció del territori.  

 

• Per afavorir un retorn i un coneixement de la terra i un apropament a l’agricultura, proposem la 

creació d’un banc de terres i horts entorn dels torrents. Així es possibilitaria la creació d’horts 

comunitaris, posant en contacte propietaris de terres que no s'estan treballant amb 

l'ajuntament, cessió en règim d'ús, i treball d'aquestes ocupant a persones, a la vegada que 

se'ls està formant. 

 

• Treballar per l’apropament de l’agricultura a les escoles, per un canvi d’hàbits de consum i pel 

retorn dels ciutadans a la terra. I per donar suport a iniciatives relacionades amb l’agricultura 

ja existents hem d’apostar per la integració de totes les iniciatives relacionades amb 

l’agricultura, tenint la Cooperativa Agrícola de Valls i el sector com a principal motor.  

 

• Promocionar el mercat setmanal com a espai de relació directa consumidor-productor, donant 

importància a aquesta relació directa i de proximitat.  

 

• Donar suport als productors locals i potenciar  l’Agrobotiga de la Cooperativa Agrícola, així 

com totes les iniciatives de conscienciació i sensibilització del sector primari. 

 

• Dignificació del sector primari i potenciació dels productes de l’Alt Camp. Potenciació i suport 

dels projectes i iniciatives d’agricultura ecològica com a productes de qualitat i diferenciadors 

i com a relació directa productor-consumidor.  

 

• Potenciació del sector de la transformació donant facilitats (formació, assessorament...) a 

iniciatives d’emprenedoria agroalimentària (com l'obrador de Montblanc) 

 

• Per aconseguir una diferenciació de la nostra agricultura hem de fomentar pràctiques 

agrícoles de qualitat, com l’agricultura ecològica i conreus lliures de transgènics, com a sector 

diferenciador i en alça.  

 

• Facilitar la creació de xarxes al voltant de la cooperativa agroalimentària, potenciant el sector 

agroalimentari com a sector emergent i diferenciador. I per evitar costos de transport i 

mediambientals hem de procurar polítiques de foment del consum de l’agricultura de 

proximitat, especialment l’ecològica, facilitant canals de distribució, punts de venda directes i 

difusió. 

 63



Crida per Valls - CUP 
PROGRAMA ELECTORAL 2015 

INDÚSTRIA 
 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Ens trobem davant d’un sistema econòmic que provoca diferències socials, on s’enriqueixen 

uns pocs en detriment de l’empobriment de molts. Estem doncs, enmig d’un model productiu 

on no es té en compte el cobriment de les necessitats dels individus, sinó que ens regeixen 

unes lleis de mercat que prioritzen maximització de beneficis i el creixement imperant en front 

del benestar social de les persones.  

Des de la CUP creiem que la cohesió social s’aconsegueix treballant pel municipi des del 

municipi. Defensem un desenvolupament socioeconòmic local de qualitat, posant un èmfasi 

important en l’enfortiment d’una economia local i en la potenciació d’aquell sector primari, 

indústria, serveis i comerços del nostre municipi. Volem donar suport a les iniciatives locals, 

dotar a les persones dels instruments necessaris perquè puguin tirar endavant els seus 

projectes a Valls.  

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

La situació de crisi ha afectat directament la vida econòmica vallenca. Aquest és un bon 

moment per a la reflexió sobre quin és el model econòmic que volem per a la nostra ciutat. 

L’Ajuntament de Valls no ha debatut ni té clar quin és el model econòmic adient per al municipi; 

és imprescindible saber cap a on volem que Valls es desenvolupi per tal de poder fer una 

planificació adequada de les polítiques de foment econòmic. 

És necessari planificar un model de desenvolupament econòmic transversal, on totes les àrees 

de l’ajuntament hi tinguin participació, i que estigui consensuat amb la població. 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• Fomentar el cooperativisme i les xarxes d’economia social com a forma jurídica més 

social, equilibrada i justa. 

 

• Fomentar l’economia arrelada al territori, així com els oficis i el sector primari com a 

sectors amb potencial. 

 

• Evitar les deslocalitzacions de les multinacionals amb l'oferiment de suport públic davant 

les vies alternatives de continuació i defensar els seus treballadors i treballadores.  
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• Prioritzar la contractació des de l’Ajuntament d’empreses del nostre municipi, i 

especialment de cooperatives per als serveis municipals, a través de la preferència en 

l'obtenció d'ajuts, cessió de locals, etc. sempre que els serveis que ofereixen no s'hagin 

pogut municipalitzar. 

 

• Afavorir l’establiment d’empreses d’R+D, afavorint també la implantació de la banda 

ampla al municipi. 

 

• Implantació d’un sistema de gestió del polígon amb participació municipal, de les 

empreses i dels treballadors. Proposem, doncs, un òrgan mixt de gestió que defineixi les 

línies estratègiques de la política industrial vallenca i de la comarca. Aquest òrgan ha de 

sorgir de la transformació de l’actual IMPE. 

 

• Mantenir i invertir en infraestructures de qualitat al Polígon Industrial de Valls, per afavorir 

l’establiment d’empreses amb valor afegit. 

 

• Fomentar la formació ocupacional, reglada i continuada de qualitat com a eina 

indispensable per a la creació de tècnics de qualitat. Incidint especialment en la formació 

continuada de capacitació tecnològica i sobretot de capacitació digital. 

 

• Bonificació i difusió de l’ús del transport públic al polígon. 

 

• Evitar la implantació de grans centres logístics com a contractants de treballadors amb 

llocs de treball precaris, que a la vegada són destructors del territori i creadors de poc 

valor afegit. 

 

• Ajudar a treballadors autònoms per tal que puguin accedir a fons necessaris per a iniciar 

i/o continuar desenvolupant la seva activitat. Oferir-los incentius fiscals i/o bonificacions i 

intervenir activament en els tràmits necessaris amb les entitats bancàries negociant 

crèdits tous i donant garanties. 

 

• Potenciació, dinamització i actualització del servei de viver d’empreses com a centre 

d’acompanyament i de potenciació de nous projectes. Efectuar la difusió necessària, així 

com el seguiment adequat de tots els projectes que passin pel viver. 
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COMERÇ 
 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

La societat de consum en què vivim ha provocat un canvi en els hàbits dels consumidors i 

consumidores i en les formes de consum de les mateixes. Així, doncs, aquesta pràctica ens ha 

allunyat de les nostres necessitats reals, apropant-nos a desitjos i necessitats creades de forma 

artificial. A més, aquestes pràctiques ens han portat a prescindir dels petits comerços, apostant 

cada vegada més per grans superfícies que retroalimenten aquesta societat de consum. És 

necessari capgirar ambdues situacions, sensibilitzant-nos des de l'escola fins a l'àmbit familiar, i 

fent especial èmfasi en l'impacte econòmic positiu que té apostar pel comerç de proximitat. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Una gran quantitat de comerços s'han vist obligats a tancar en els últims anys a Valls, 

especialment al Barri Antic. Aquest fet és per culpa, especialment, de la falta d'una aposta clara 

per part de l'Ajuntament pel petit comerç i pel comerç de proximitat. L'aposta per part de 

l'Ajuntament per les grans superfícies, els beneficis (econòmics i socials) de les quals no 

reverteixen en Valls, és un exemple clar de la pèrdua d'una oportunitat. Amb el petit comerç no 

només es crearien llocs de treball, sinó que es dinamitzaria el Barri Antic. 

Cal, doncs, apostar de forma clara per aquest tipus comerç, facilitant la seva implantació i 

manteniment, destacant especialment aquell comerç socialment just, ecològicament sostenible 

i capaç de generar llocs de treball amb bones condicions laborals. 

 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• Desenvolupament actiu d’una planificació comercial que s’integri al model de ciutat que 

volem. Cal aplicar progressivament les línies estratègiques d’aquest nou pla i donar un 

impuls definitiu a una emergent marca municipal: Valls, ciutat de fires i mercats, producte 

fresc, agrícola, agroecològic i de qualitat. Incloent la regulació de distàncies entre 

activitats comercials, per evitar concentració de tipus de negocis o sectorització.  
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• Desenvolupament integrat i programes transversals de comerç entre les diverses 

regidories. La visió parcial que tenen algunes d’elles no permet copsar la realitat. Les 

regidories que tinguin algun punt en comú amb el comerç han de realitzar aquesta feina 

transversal i facilitar l’impuls d’aquest comerç de proximitat i de qualitat vallenc.  

 

• Treballar conjuntament amb associacions de botiguers i de consumidors, assegurant 

l’autodinamització dels petits comerciants i la seva competitivitat. Cada botiga ha de ser 

un motor per a ella mateixa. No s’ha fet una aposta clara de suport perquè les botigues 

de la ciutat reestructurin el seu negoci fent-lo guanyar valor afegit, per poder fer front a la 

competència de Reus i Tarragona i de les grans superfícies i per oferir tots aquests 

serveis que les fan atractives. 

 

• Evitar la creació de polígons terciaris de grans dimensions per assegurar la permanència 

dels nostres comerços. L’efecte d’un centre comercial d’aquestes característiques per als 

barris de Valls, pot representar la mort definitiva del seu comerç. La instal∙lació o 

ampliació de supermercats al Polígon Industrial amb venda de fresc i productes de 

primera necessitat, va en detriment de les botigues del nucli urbà. En cap cas s’han fet 

polítiques destinades a reduir la compra de l’alimentació fresca en la tipologia de gran i 

mitjana superfície comercial.  

 

• Estudiar la possibilitat de la ubicació de petits supermercats de barri. Tals com els que ja 

havien existit abans. S’ha comprovat que els equipaments comercials d’aquestes 

característiques, de petites dimensions i familiars, creen sinergies que possibiliten la 

recolonització comercial d’una àrea desèrtica comercialment parlant, en contra del que es 

pensa tradicionalment. 

  

• La creació de campanyes educatives per provocar el canvi d’hàbits de consum.  

 

• Fomentar i bonificar l’ocupació de locals buits al centre històric. Estudiar la possibilitat de 

l’actuació de l’Ajuntament com a soci inversor en aquests locals buits, establir convenis 

de col∙laboració entre els propietaris dels locals i l’Ajuntament per aconseguir una borsa 

de locals en condicions i reformats per facilitar l’establiment de noves iniciatives al centre 

històric. 

 

• Treballar de forma conjunta amb el comerç i l’hostaleria per tal de millorar el sistema de 

recollida de residus, com la recollida de cartrons comercials i l’oli usat. 
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• Fer campanyes publicitàries del nostre eix comercial, demostrar que tenim comerços 

especialitzats i de proximitat, on el benefici d’aquests repercuteixen directament vers el 

nostre benefici. 

 

• Acompanyament personal als emprenedors, fomentant així els comerços especialitzats i 

de qualitat que atorguin valor afegit al comerç de la ciutat.  

 

• Garantir l’abastiment dels nuclis perifèrics que la iniciativa privada no cobreix, arribant a 

acords amb les grans superfícies instal∙lades al nostre municipi.  

 

• Fomentar un mercat a cel obert atractiu i dinàmic. Un mercat proper als vallencs i les 

vallenques. Cal apostar veritablement per un mercat al Barri Antic com a zona 

especialitzada de la venda de fresc. Promoure i dinamitzar de nou la iniciativa de mercat 

agroecològic.  

 

• Promoure el compliment de la Llei 1/1998 de Política Lingüística per assegurar la plena 

retolació i atenció en català als comerços vallencs.  

 

• Fomentar les polítiques de comerç supramunicipals.  

 

• Facilitar l’accés dels habitants de Valls i de l’Alt Camp al petit comerç del nucli urbà. 

Especialment hi ha un problema d’imatge i de percepció. La gent té una imatge fosca i 

degradada del Barri Antic, així com una percepció molt negativa. No s’han fet campanyes 

reals de sensibilització i acostament ni al Barri Antic, ni al seu comerç que anessin més 

enllà de cercaviles o un concurs de flors. És molt important que el Barri Antic sigui un 

barri agradable, net, amb ambient, etc., perquè a la gent li vingui de gust passejar-hi i 

comprar a les botigues, però que ho sigui cada dia de l’any, no només els dies de festa. 
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TURISME 
 

 
 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

L'economia vallenca requereix d'una anàlisi i d'una planificació en matèria de turisme. 

 

La potenciació dels atractius turístics de què Valls ja disposa, com els castells o els calçots, i la 

cerca de sinergies amb els agents turístics de la nostra comarca i zona, a banda de la 

participació dels agents locals, han de portar a la definició i creixement del sector turístic de la 

nostra ciutat. 

 

La definició d'un model de turisme allunyat del consum del cap de setmana potenciarà 

l'economia local. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

A causa de la falta d'implicació de l'Ajuntament, privatitzant l'oficina de turisme, la nostra marca 

turística no arriba més enllà i s'ha vist superada per les ciutats del nostre voltant. En aquest 

sentit, la presència de Valls en les fires turístiques és pràcticament nul·la. 

 

Aquesta falta d'implicació implica la pèrdua d'una oportunitat de creixement a nivell local, que 

es podria veure desenvolupada i potenciada pel turisme. La falta de planificació actual pot 

provocar que es perdi la oportunitat del desenvolupament turístic al voltant del museu casteller, 

com ja s'està perdent l'oportunitat de potenciar el turisme al voltant dels calçots i els castells. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• Elaboració del Pla de Turisme de Valls, definitori del model a seguir, les accions a 

emprendre i el tipus de gestió. 

 

• Fomentar la participació activa de tots els agents locals implicats i afectats en el sector. 

 

• Coordinació i cooperació amb els organismes de turisme comarcals, regionals i 

nacionals, així com amb agents privats, per establir acords, convenis i fer font de recerca 

 69



Crida per Valls - CUP 
PROGRAMA ELECTORAL 2015 

d’assessorament i finançament. Anàlisi del paper de Valls en la Ruta del Cister i creació 

de sinergies amb la resta de referents i agents comarcals, cercant noves oportunitats 

turístiques. Cal aprofitar les sinergies amb la marca Costa Daurada. 

 

• Municipalització i transformació de l’Oficina de Turisme en un Centre d’Acollida al 

Visitant, ubicat al Museu Casteller de Catalunya, com a punt de partida i centre de 

referència que informi els visitants de tota l’oferta turística i cultural local i comarcal. 

 

• Creació del Patronat Municipal de Turisme, que faci un seguiment de l’activitat i que en 

pugui mesurar els seus impactes, així com establir les estratègies futures de gestió 

sostenible de l’activitat. 

 

• Ser l'epicentre dels calçots i els castells. Cal potenciar aquests dos elements de Valls, 

allunyant-los del turisme de cap de setmana i apostant per un turisme cultural i 

desestacionalitzat. 

 

• Cercar una aliança de destinacions d'interior, aprofitant les experiències d'altres localitats 

pròximes que han treballat en la potenciació del turisme. 

 

• Garantir les diferents necessitats educatives sobre patrimoni i cultura local. Cal crear 

programes d’educació no formal, que garanteixin les diferents necessitats educatives 

sobre patrimoni i cultura local. 

 

• Fer un inventari turístic amb tots els recursos turístics susceptibles de ser atractius. 

Afegir-hi aquells que considerem que cal rehabilitar per aprofitar-los a nivell turístic. 

 

• En temps de crisi cal potenciar el turisme familiar assequible i Valls ofereix prou incentius 

per crear un alberg que s’integri a la Xarxa d’albergs socials de la Generalitat. D’aquesta 

manera s’atraurien visitants amb motivació diferent a la dels calçots i els castells i seria 

una manera de desestacionalitzar el turisme. 
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Crida per la  
sanitat pública 
 
 

 
INTRODUCCIÓ 
 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Des de la Crida defensem fermament el caràcter irrenunciablement públic de la sanitat. La 

sanitat no ha de ser ‘rendible’ sinó un servei per a les persones, i perquè aquest servei sigui de 

qualitat cal potenciar una política sanitària participativa des del CATSALUT, que avaluï i formuli 

propostes d’actuació per millorar la sanitat pública, tant en l’àmbit local com comarcal, i per 

assegurar que els professionals sanitaris duguin a terme polítiques eficients. 

 

Valls té la sort de poder comptar amb el Pius, un hospital municipal que dóna servei a dues 

comarques i que és un equipament de proximitat d’una qualitat molt digna per les seves 

dimensions. Aquesta qualitat està garantida per la gran dedicació de totes les seves 

treballadores i treballadors, fins i tot, en alguns casos, per damunt de les seves retribucions 

salarials. 

 

El nostre hospital municipal respon a un model de xarxa on es barregen els equipaments 

públics, els semi públics i els privats concertats, un model que la Generalitat va adoptar a partir 

del mateix moment del traspàs de competències de la sanitat. Evidentment aquest no és el 

model de sanitat pública que defensa la Crida per Valls - CUP . 

 

El Pius està sofrint un ofec pressupostari històric, però agreujat darrerament a causa de les 

retallades dels últims cinc anys i que han afectat de forma prioritària a les retribucions de  totes 

les treballadores i treballadors, amb una rebaixa escandalosa que arriba fins els 5,5 milions 

d’euros. El patrimoni net de la institució és negatiu, per un import aproximat de 4 milions 

d’euros i el tancament a desembre del 2014, presenta un equilibri pressupostari també negatiu 

superior als tres-cents mil euros. 

 

La situació és econòmicament insostenible i molt perillosa, el Pius podria desaparèixer com 

hospital d’ajuts, o bé ser absorbit per una gran xarxa, per exemple la Fundació Santa Tecla, 
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amb una disminució considerable dels serveis que actualment presta als usuaris i una retallada 

important de la seva plantilla. 

 

Tots plegats hem de prendre consciencia de la greu situació, els dos Consells Comarcals i tots 

els Ajuntaments. 

 

La Crida per Valls - CUP  en defensa de la sanitat pública, aposta per un canvi de model i 

defensarà que la única sortida viable, és el traspàs del Pius a l’Institut Català de la Salut, la 

única institució que ha d’englobar tota la xarxa hospitalària pública, sense cap tipus de 

fragmentació i amb un control totalment públic del seu pressupost, és en aquest sentit que hem 

de treballar plegats. 

 

Aquest traspàs requereix unes condicions irrenunciables: 

 

• Mantenir tots els llocs de treball de l’actual plantilla, amb les mateixes condicions de 

drets laborals i contractuals. 

 

• Conservar la totalitat dels serveis que actualment presta el Pius, sense cap tipus de 

retallada. 

 

• Recuperar els serveis retallats i que podem xifrar en una disminució de 260 procediments 

quirúrgics. 

 

• Augmentar el nombre d’altes mèdiques, les hores de sales quirúrgiques, el nombre de 

visites i les proves complementaries necessàries. 

 

• Recuperació dels llits d’hospitalització tancats i un increment de la plantilla necessària, 

segons les ràtios per aquesta addició de serveis. 

 

D’altra banda, és fonamental coordinar els diversos serveis mèdics dels  municipis i els 

professionals que hi treballen. Els CAPS de les dues comarques i el Pius han de tenir llaços 

estables de comunicació i espais de reflexió per detectar les mancances i garantir una millor 

atenció a les persones. 

 

Cal que l’Ajuntament pugui comptar amb una àrea de salut que s’encarregui de detectar 

necessitats, coordinar els diversos serveis sanitaris i crear programes que puguin donar 
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resposta a les necessitats detectades i de forma especial als col·lectius més vulnerables. 

També cal fer campanyes de sensibilització, educació, autocura i prevenció en matèria de salut. 

En aquest sentit, és necessària la implicació dels municipis en la millora dels serveis sanitaris i 

sociosanitaris. Davant les tendències privatitzadores del govern de la Generalitat i tenint en 

compte els models sanitaris d’arreu dels Països Catalans, els ajuntaments han d’apostar per 

uns serveis públics universals i de qualitat. 

 

Caldrà vetllar per un correcte ús dels recursos, uns recursos que hauran de donar resposta a 

demandes creixents sobretot pel que fa als aspectes sociosanitaris, atenció a persones 

malaltes, gent gran, persones amb mobilitat reduïda... És important, també, promoure la 

medicina preventiva i potenciar uns hàbits de vida saludables. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

Des de la Crida per Valls - CUP  proposem: 

 

• Gestió i dinamització de programes propis municipals que sorgeixin de la coordinació 

d’ambdós centres sanitaris amb el lideratge de l’àrea de sanitat municipal: coordinació i 

repartiment de rols pel que fa als agents de salut, activitats per a gent gran, caminades, 

grup d’alletament, grups de malalts i familiars de malalts, etc. 

 

• Vincular els serveis sanitaris a la xarxa de serveis d’atenció a les persones i fer que els 

projectes esdevinguin coparticipants: gestió dels serveis de la tercera edat, programes 

d’acompanyament a pares i mares, atenció al nadó, estimulació precoç, serveis específics 

de tractament de malalties o atenció a col·lectius de malalts... 

 

• Treballar per millorar l’assistència sanitària domiciliària i pal·liar els possibles dèficits que 

puguin derivar-se de la lenta aplicació de la nova llei de promoció de l’autonomia personal 

i atenció a les persones en situació de dependència. 

 

• Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència i en el col·lectiu de gent gran 

tot impulsant iniciatives a les escoles des del mateix Ajuntament.  

 

• Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, amb programes 

de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes per l’Ajuntament.  
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• Treballar per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves; incidir en la prevenció dels 

embarassos no desitjats i en les malalties de transmissió sexual i la SIDA oferint un servei 

d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat. 

Per tant, considerem molt important ordenar i regular la figura de l’agent de salut en diferents 

àmbits. 

 

• Potenciar els serveis socials com a complement d’un bon servei sanitari, i evitar, així, la 

saturació de pacients als hospitals per manca d’ubicació a l’alta.  

 

• Cal reunir tots els agents i administracions implicades i prendre decisions unitàries i 

compromeses. 

 

• Les necessitats en matèria de prevenció, informació, derivació de casos i promoció de la 

salut cal que es regulin i s’ordenin per poder garantir una resposta, des dels agents de salut, 

als IES, CAP i altres escenaris on es cregui necessari. 

 

• Dedicar un esforç especial a la prevenció en salut potenciant la salut laboral a les empreses, 

l’esport, el lleure la vida col·lectiva, l’associacionisme, programes específics per a persones 

amb disminucions físiques  o psíquiques i a la gent gran. 

 

• Apostar pels serveis municipals sociosanitaris i d’atenció a la dependència. Promoure i 

revisar els graus de dependència, dret de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les 

persones amb dependència per millorar la qualitat de vida i l’autonomia personal i facilitar-

los la incorporació a la vida de la comunitat. 

 

• Potenciar els centres municipals i comarcals d’atenció i seguiment de drogodependències i 

les campanyes informatives incidint en el treball en la prevenció a les addiccions, creant 

espais de suport i acompanyament. 

 

• Posar especial èmfasi en de detecció, tractament i seguiment de les persones afectades per 

alguna problemàtica de salut mental i donar suport a les seves famílies i amics contribuint 

així en una millora de la seva qualitat de vida. 

 

• Treballar per un sistema sanitari públic universal i accessible per a tothom sense cap tipus 

de discriminació. 
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• Reduir el temps de les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques i/o consultes 

ambulatòries. Publicació periòdica d’aquestes llistes reals  i  garantint un temps màxim 

d’espera de sis mesos.  

 

• Recuperació progressiva dels llits i plantes tancades a l’hospital per garantir una millor 

assistència per a la població. 
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Crida pels espais públics  
i els recursos naturals 
 
PER UN URBANISME LOCAL MÉS AFABLE PER A 
LES PERSONES I INTEGRAT EN L’ENTORN 
 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Després de molts anys finalment tenim la revisió del POUM aprovada inicialment. Aquesta 

incorpora moltes de les nostres propostes com pot ser el tractament de protecció del sòl no 

urbanitzable, el futur Pla Especial de Torrents, la priorització de les zones de creixement ja 

planificades anteriorment (Prado, Hort del Carme i Carretera de Tarragona) i ara redefinides que 

han de reequilibrar i donar centralitat al Barri Antic, fer un catàleg nou i una comissió de 

patrimoni, intensificar el control i la disciplina urbanística, entre d’altres. 

 

La CUP defensa un model de ciutat compacta, mediterrània i diversa, on cada una de les seves 

parts presenti un grau de complexitat, barrejant amb l'activitat residencial equipaments comerç, 

indústria, infraestructures i serveis. Una ciutat dinàmica i intensa, complexa i socialment 

cohesionadora. Per fer-la possible és necessari apostar per la renovació de la ciutat construïda, 

moderar el consum del sòl i protegir les àrees no urbanitzables. 

 

Valls s'ha de concebre i construir per als ciutadans, amb espais oberts i públics. Ha de ser un 

espai integrador, generador de col·lectivitats i complicitats, i s’ha de parar especial atenció a 

l'ambient natural, la neteja, el mobiliari, la il·luminació que contempli l'estalvi energètic, el 

manteniment contra la degradació i a la supressió de barreres que generen percepcions 

d'aïllament, amb actuacions que fomentin el contacte entre les persones. Tots aquests 

aspectes influeixen directament no tan sols en l'atenuació de la sensació de por i inseguretat 

que pot generar una ciutat, sinó també a fer-la un espai realment segur. L'aposta ha de ser 

d'espais comuns vers espais privats, col·lectivitat vers individualitat, concentració vers 

dispersió, integració vers segregació. 

 

Molts dels desplaçaments que es fan a Valls són amb vehicle privat, el transport públic interurbà 

i les connexions mitjançant autocar amb altres pobles sempre han estat menystingudes i en 

conseqüència infrautilitzades. Diversos estudis previs al Pla de Mobilitat Urbana donaven eines i 
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propostes d’accessibilitat i de com passar a una nova política de mobilitat i transport per 

organitzar i ordenar els desplaçaments de la ciutadania i prioritzar el transport públic col·lectiu i 

els desplaçaments a peu o en bicicleta.  

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat inicialment, estableix unes previsions de 

creixement poblacional i d'habitatge per a la ciutat de Valls mesurades a partir de paràmetres 

obsolets, que no tenen en compte ni la transformació radical del mercat immobiliari ni les 

profundes dificultats de nous creixements a partir de l'esclat de la bombolla immobiliària.  

 

Fins i tot, optant per un escenari mitjà de creixement moderat, el POUM estima un creixement 

poblacional fins als 29.500 habitants l'any 2026 i més de 11.200 llars. Per la qual cosa, el POUM 

contempla aproximadament 7.400 nous habitatges, 3.400 del quals en sòl urbà i sòl 

urbanitzable delimitat. Aquestes estimacions de creixement són desproporcionades i han estat 

qüestionades pel Pla Local de l'Habitatge que revisa les xifres a la baixa i situa la població de 

Valls l'any 2020 entre els 25.000 i els 26.500 habitants.  

 

Des de l’Ajuntament es justifica el creixement a Ruanes per la construcció d'un pont entre el 

barri del Vilar i Ruanes, no per necessitats d'habitatge. 

 

Cal recordar que l'intent anterior d'urbanització d'aquests sectors a partir de l'Àrea Residencial 

Estratègica de Ruanes va ser aturat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resolent a 

favor el contenciós administratiu interposat per la Plataforma Valls Viu i anul·lant l'ARE de 

Ruanes. 

 

A Valls mai hi ha hagut una veritable aposta en favor de polítiques de transport públic col·lectiu i 

d’una mobilitat racional i ordenada. Diversos canvis en la circulació provocats per la ubicació de 

l’aparcament del Pati han fet incrementar els caos circulatori de les muralles de la ciutat i en 

conseqüència del conjunt de la ciutat. Per altra banda i pel que fa als desplaçament fora de  

 

Valls el govern municipal ha insistit en reivindicar la construcció de l’A-27 i en canvi no ha 

mogut ni un dit per les rodalies del Camp, per tant és obvi que ha preferit criticar l’Estat i deixar 

tranquil·la la Generalitat. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

Propostes basades en l’equilibri intern de la ciutat i del territori en conjunt 

 

URBANISME 

En la propera legislatura, a la Crida per Valls - CUP  li tocarà vetllar pel compliment dels acords 

polítics pactats i per seguir negociant millores de cara a l'aprovació definitiva del POUM. Des de 

la Crida per Valls - CUP  insistiren en: 

 

• Revisió a la baixa dels creixements urbanístics previstos al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal especialment del planejament de sòl urbanitzable delimitat, atesa la seva 

desproporcionalitat respecte les necessitats de nou habitatge. Ens referim concretament 

al  PPU-3 “Ruanes” i PPU-4 “Cal Gaia”, on el propietari majoritari és INCASOL, i al 

sector anomenat “Porta de Nulles”. 

• Participació en les plusvàlues: S’ha de garantir la participació de la comunitat en les 

plusvàlues generades per l’actuació urbanística dels ens públics i dels particulars, 

mitjançant la sessió de sòl i la urbanització/construcció dels sistemes (carrers, zones 

verdes i equipaments). 

• Establir una política de sòl clara, oposar-se a la venda de sòl públic i tendir a augmentar-

ne la quantitat disponible i aplicant tots els instruments que la legislació urbanística i 

d'habitatge posa a disposició de l'ajuntament en matèria de política de sòl; edificació 

forçosa i registre de solars sense edificar, àrees de tempteig i retracte, expropiació de la 

propietat o limitada a l'ús de fruit, entre d’altres. 

 

MOBILITAT 

• Vetllar i insisitir en el desenvolupament de forma immediata les propostes incorporades 

al Pla de Mobilitat Urbana (PMU):  

• Redactar el Pla de Mobilitat específic del Polígon Industrial, ja que aquesta zona 

industrial presenta unes característiques i unes problemàtiques molt concretes que 

requereixen d’un anàlisi més acurat i concret. 

• Racionalitzar l'impacte circulatori del transport escolar comarcal. 
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• Solucions per als problemes de seguretat viària de la N-240 al seu pas pels Pisos de 

Clols.  

• Millorar la connexió ferroviària amb el Camp, implantant una línia de Rodalies del Camp 

de Tarragona amb connexió a Valls. 

• Millorar la connexió ferroviària amb Barcelona, impulsant un servei d’autobusos exprés 

amb connexió amb les estacions de tren. 

• Crear un itinerari pedalable de connexió del Polígon Industrial amb el nucli de Valls per 

tal de potenciar els desplaçaments en modes no motoritzats.  

• Crear rutes escolars segures. Tenint en compte que la nostra ciutat és zona única i que 

tothom pot anar a l'escola que vulgui, cal facilitar una mobilitat a peu, que sigui segura i 

que mereixi la confiança dels ciutadans, així ajudarem a créixer les criatures amb 

seguretat, autonomia i responsabilitat. 

• Incrementar la presència de vegetació en aquells espais en què hi hagi més trànsit rodat 

i que les característiques físiques ho permetin. 

 

ESPAIS LLIURES       

• Vetllar perquè la proposta actual de Pla Especial de Torrents s’aprovi i desenvolupi, per 

tal d’iniciar la recuperació i integració dels torrents com a veritables espais naturals de 

l’interior de la ciutat, modificant decididament la situació actual de marginalitat. 

• Realitzar algunes actuacions immediates en zones estratègiques dels torrents, mentre 

no s’executa el Pla Especial, com l’eliminació d’espècies invasores, la plantació 

d’espècies autòctones i l’adequació d’accessos. Creació de borses d’ocupació per 

executar aquestes tasques. 

• Municipalització del servei de jardineria, reestructurant el model de gestió de l’arbrat 

urbà, per tal d’unificar criteris en les tasques de jardineria i millorar l’eficiència.  

• Promoure la creació d’horts urbans que tingui com a objectiu la recuperació dels espais 

marginals tant pel que fa a solars com espais propers als torrents. Reivindicant el paper 

dels horts com a benefici social, ambiental i lúdic.  

• Creació del Centre d’Interpretació dels Torrents a l’Hort de la Bandereta, per tal de 

rehabilitar un espai emblemàtic on es coordinin les tasques de gestió i de difusió dels 
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valors ecològics, culturals, històrics i simbòlics d’aquests espais i els valors naturals del 

municipi. 

• Fomentar programes per eradicar i evitar l’ús d’espècies vegetals invasores en els 

espais públics enjardinats, així com l’ús de químics en el manteniment de les espècies 

vegetals. 

• Establir un criteri únic en la urbanització de l’espai públic per tal d’aconseguir millores 

en el paisatge urbà des del punt estètic, funcional i ecològic; incloent aquells espais 

periurbans com les entrades de la ciutat, solars i rotondes.   

• Habilitar  recorreguts saludables, aprofitant la xarxa de camins existent entorn de la 

ciutat. 

• Promoure l’educació ambiental a les escoles com a eina de difusió dels espais lliures i 

potenciar la participació i implicació de les persones respecte aquests espais. 

 

SÒL NO URBANITZABLE 

• Vetllar per garantir les funcions ecològiques, productives i paisatgístiques dels sòls 

agrícoles, protegint els sòls d'alt valor agrícola, els sòls agrícoles d'interès paisatgístic i 

els dedicats al conreu de varietats locals. 

• Crear la figura de l’inspector ambiental per tal de garantir l'aplicació de la disciplina 

urbanística, juntament amb la correcta gestió de l’aigua i dels residus a tot el terme 

municipal.  
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PER UNA GESTIÓ DELS RECURSOS 
RACIONAL I DE FUTUR 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
Molts dels recursos es gestionen encara amb mentalitat del segle XX i els reptes a què ens 

aboca el Canvi Climàtic, l’escassetat i l’encariment dels recursos que necessitem, etc. ens 

obliguen a adoptar un model completament diferent.  Avui més que mai és necessari dur a 

terme polítiques de racionalització, estalvi i eficiència en el consum de recursos. L’àmbit local 

ha de ser el punt de partida per implementar aquestes polítiques, ja que tenen una incidència 

directa en els hàbits i consums dels ciutadans i les empreses.  

 

L’aigua, com a bé imprescindible i escàs, ha jugat –des de sempre– un paper doblement 

important a Valls, en la mesura que la població s’ha desenvolupat a l’entorn de les hortes i els 

torrents de la ciutat. El malbaratament i la contaminació del recurs hídric afecta d’una manera 

molt més rellevant la qualitat de vida dels vallencs i les vallenques.  

 

El sistema energètic català es basa en un model energètic ineficient en què la potència 

generada prové de fonts d’energia no renovables i contaminants (centrals tèrmiques i nuclears), 

i en què els centres de producció d’energia es troben allunyats de les principals fonts de 

consum. És per això que la CUP aposta pel tancament progressiu de les centrals nuclears. El 

consum de les famílies i les empreses intervé de forma directa en la despesa energètica, la 

generació de residus i la contaminació ambiental. És de vital importància no només aplicar 

mesures d’estalvi en el consum i de gestió adequada dels residus, sinó incentivar la producció 

d’energies renovables a petita escala, especialment en habitatges, equipaments i empreses. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

No existeix encara una planificació que s’adeqüi als reptes de futur que caldrà afrontar en la 

gestió de l’aigua (abastament, consum, gestió, sanejament). Encara se’n malbarata i això 

augmenta la dependència del CAT.  

 

Pel que fa a la recollida de residus, la taxa de reciclatge no és ni molt menys la que caldria 

desitjar en una societat avançada, a més, la deixalleria queda massa llunyana al ciutadà i hi ha 

residus, com ara els olis domèstics, que haurien de disposar d’un protocol propi per a ser 

recollits.  
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I pel que fa a l’altre vector de recursos, l’energètic, la ciutat no disposa de les eines necessàries 

per implementar l’estalvi, la reutilització de l’aigua, la generació d’energies renovables en els 

habitatges, equipaments i naus industrials, la rehabilitació d’habitatges amb criteris d’eficiència 

energètica, etc.  

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

AIGUA 

• Redactar un instrument de planificació integral de la gestió de l’aigua al municipi que 

permeti conèixer l’estat actual del recurs i que inclogui l’aplicació de mesures d’estalvi i 

reutilització i la renovació de la xarxa d’abastament per tal d’evitar fuites per envelliment 

dels materials.   

• Construir una nova depuradora al polígon industrial, adequada a les necessitats actuals 

i futures del polígon. 

• Impulsar la construcció de depuradores pròpies en aquelles empreses que sobrepassin 

en volum i/o toxicitat els paràmetres d’abocament a la xarxa de clavegueram, i vetllar 

pel seu correcte funcionament. 

• Vetllar perquè el Pla especial de Torrents incorpori la substitució del sistema de 

col·lectors ubicats als torrents per tal de garantir la salubritat de l’aigua superficial, com 

a punt imprescindible per a la recuperació d’aquests espais fluvials com a espais lliures 

per a la ciutat. 

• Estudiar noves mesures per millorar l’eficiència en el consum de l’aigua en les 

instal·lacions i equipaments municipals. En aquest sentit, afavorir la incorporació 

d’espècies autòctones amb baixes necessitats hídriques en tots els espais públics 

enjardinats. 

RESIDUS 

• Optimitzar el sistema de recollida selectiva detectant-ne les carències i dèficits existents 

en determinats barris i zones, amb especial prioritat al Barri Antic, i establir mesures 

correctives.   

• Estudiar la implantació de mesures que permetin reduir el volum de residus del comerç i 

l’hostaleria, com el foment de la venda a granel i la reutilització d’envasos. 
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• Treballar de forma conjunta amb el comerç i l’hostaleria per tal de millorar el sistema de 

recollida de residus, com la recollida de cartrons comercials i l’oli usat. 

• Intensificar l’ús de les bosses reutilitzables en el petit comerç, per tal de reduir l’ús de 

les bosses de plàstic. 

• Creació de petites deixalleries de proximitat per tal d’evitar el desplaçament amb 

vehicle fins a la deixalleria del polígon industrial. 

• Promoure la reutilització de les andròmines i material en bon estat que estigui dipositat 

en la deixalleria. 

• Organització de les festes municipals i de barri sota la premissa del residu zero, 

promovent el servei de lloguer de vaixella reutilitzable amb l’objectiu de donar una 

alternativa a les vaixelles d’un sol ús. 

• Estudiar la reobertura de l’abocador comarcal de runes. 

 

ENERGIA 

• Apropar els centres de producció i consum energètic mitjançant centres municipals de 

producció d’energia. 

• Promoure la producció d’energia fotovoltaica en instal·lacions i equipaments 

municipals. 

• Implementar els mecanismes necessaris per aplicar mesures d’estalvi energètic i de 

generació d’energies renovables en els habitatges, equipaments i naus industrials. 

• Auditoria de la despesa energètica i planificació cap a un model d’eficiència energètica. 

Aquests projectes hauran de tenir en compte els edificis municipals i la infraestructura 

d’enllumenat públic, plantejant models de major eficiència energètica i ús d’energies 

alternatives. 

• Estudiar la possibilitat de reubicar l’estació transformadora situada a la carretera del 

Pla, ja que actualment està integrada dins la trama urbana i són diversos els problemes 

de salut i ambientals que genera. 

• Estudiar la possibilitat de canviar l’emplaçament de la línia elèctrica de mitja tensió, les 

torres de la qual estan a la llera del Torrents. L’existència d’aquesta línia és incongruent 

amb les propostes de millora d’aquest espai. 
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GESTIÓ 

• Control estricte del compliment dels contractes de prestacions de serveis urbans, com 

a primer pas per a la municipalització dels serveis urbans: aigua, enllumenat públic, 

recollida d’escombraries, etc. Creació de l’oficina de control dels contractes. 

• Municipalització dels serveis urbans per finalització o incompliment dels contractes 

preestablerts.  

• Canvi en la dinàmica actual de les campanyes d’informació ambiental, passar de la 

informació a la participació activa. 

• Creació del dinamitzador ambiental, que ha de vetllar per la transversalitat del respecte 

al medi ambient en totes les regidories. 
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Crida per  
l’habitatge 
 

 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 
L’habitatge és un dret fonamental i com a tal hem de treballar per garantir a tothom un lloc on 

viure amb dignitat. No es pot continuar especulant amb aquest dret tan bàsic i deixant-ho tot en 

mans de l’empresa privada i el mercat lliure. 

 

Necessitem polítiques i recursos que garanteixin poder afrontar aquesta problemàtica sobretot 

a les zones més desafavorides i per a les persones amb menys recursos.  

 

Malgrat la fallida del sector immobiliari, cal estar alerta des dels ajuntaments i no baixar la 

guàrdia davant l’especulació, ja que la gran majoria de bancs i caixes acumulen molts actius 

immobiliaris, fet que els permet tornar a controlar el mercat de l’habitatge. 

 

Amb l’aprovació del Pla Local de l’Habitatge, i la incorporació de mesures proposades per la 

CUP, Valls té la oportunitat de fer un gir contundent en matèria d’habitatge i la oportunitat 

d’aplicar mesures veritablement de transformació.  

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Després d’aquests darrers quatre anys, la problemàtica dels vallencs i vallenques per accedir a 

un habitatge assequible no només continua sinó que empitjora: 

 

• Hi hagut un augment significatiu del nombre de desnonaments i, per tant, de famílies 

afectades i en risc. 

 

• Cap de les actuacions previstes per generar nou habitatge al Barri Antic ha aconseguit 

desenvolupar-se. És especialment rellevant que el bloc d’habitatges previst al costat de 

la nova biblioteca no s’hagi desenvolupat tot i ser part dels acords signats entre 

l’ajuntament i l’empresa promotora.  

• L’ajuntament ha malgastat diners públics en projectes com l’ARE de Ruanes, que 

finalment s’ha hagut d’anul·lar. 
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• Per la majoria de vallencs i vallenques la compra d’un habitatge ha deixat de ser una 

opció real, i al mateix temps, l’oferta d’habitatge en lloguer o lloguer social és molt 

reduïda.  

I aquesta trista realitat és conseqüència de la gestió equivocada de les polítiques d’habitatge 

per part de l’equip de govern de CiU: 

 

• Retard de 4 anys en l’elaboració del Pla Local de l’Habitatge 

 

• Retard d’un any en l’elaboració del protocol per a la detecció d’habitatges desocupats i 

la seva incorporació a les borses de lloguer social. 

 

• Falta de suport polític i econòmic a l’empresa pública ProValls, encarregada de l’impuls 

de polítiques d’habitatge a Valls. 

 

• Oblit sistemàtic de les polítiques de rehabilitació d’habitatges i de lloguer, confiant el dret 

a l’habitatge al mercat lliure i considerant la compra com única opció. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

• Implementació immediata del Pla Local de l’Habitatge i del Protocol de Mobilització 

d’Habitatges Desocupats, amb el desenvolupament immediat de les propostes 

presentades per la CUP. 

 

• Reforç i consolidació de ProValls com a organisme municipal responsable de les 

polítiques d’habitatge.  

 

• Creació de la Taula per l’Habitatge Social 

 

 

 

• Aplicació del protocol per a la detecció dels habitatges buits amb la finalitat 

d’incorporar-los al parc de lloguer social, aplicant un règim sancionador per a aquells 

habitatges que romanguin desocupats: 
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o Convenis de rehabilitació entre ajuntament i propietaris de pisos 

desocupats per ser incorporats a la borsa de lloguer social.  

 

o Convocatòria de Plans d’Ocupació municipals que actuïn en les 

rehabilitacions amb convenis entre Ajuntament i propietaris de pisos 

desocupats. 

 

o Convocatòria anual d’unes noves bases per a la subvenció de rehabilitació 

d’habitatges, ampliant els àmbits d’actuació i la dotació  pressupostària. 

 

o Creació i gestió de la Borsa d’Habitatges en règim de masoveria urbana.  

 

• Convenis de sessió de sòl de l’ajuntament per a la creació de cooperatives d’habitatge al 

Barri Antic. 

 

• Ajudes municipals específiques per al lloguer d’habitatges per a persones en emergència 

social provocada per un procediment d’execució hipotecària. 

 

• Definició de solucions específiques per a habitatges que estan inclosos en el Catàleg de 

Patrimoni Vallenc. 

 

• Impuls a les actuacions d’habitatge públic (Plaça de l’Oli i C/ Sta. Margarida) per a ser 

destinades principalment a habitatge per a joves i/o per a famílies joves. 
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Crida pel 
barri antic 
 

 

 

 

Des de la Crida per Valls - CUP creiem que el Barri Antic, per la seva singularitat i com a centre 

històric del nostre poble mereix un tractament preferent al nostre programa. És per aquest 

motiu que hi volem dedicar un apartat per tal de fer un anàlisi crític de la realitat d’aquest i fer 

una sèrie de propostes per millorar-lo. 

 

 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
És a la vista de tothom que el Barri Antic durant aquests últims anys d’inversions no ha millorat i 

continua immers en una situació de degradació física i social. És el Centre Històric de la nostra 

ciutat i cal afrontar-ne d’una vegada per totes la millora d’una manera clara i decidida amb un 

projecte a llarg termini fugint d’obres electoralistes. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

La Llei de Barris s’ha acabat i la valoració que en fem no és bona: en comptes de concentrar en 

poc temps diverses mesures combinades, aquestes s’han allargat i fins a XX anys, diluint-ne 

l’impacte i l’efectivitat. Algunes prioritats escollides no han fet front al problemes reals del barri: 

la rehabilitació del Pati no ha tingut els resultats esperats de dinamització del comerç i 

l’Ajuntament ha de cobrir cada any el dèficit del Pàrquing subterrani. La participació dels veïns 

en la gestió de les actuacions ha estat simbòlica i s’ha perdut l’oportunitat de crear un espai de 

treball comunitari. El canvi de prioritats cap al Museu Casteller ha deixat el Barri Antic sense un 

Centre Cívic potent i sense l’habitatge programat al C/Forn Nou i a Ca la Mateueta. Hem estat 

incapaços de crear espais de convivència suficients entre les diferents comunitats culturals del 

Barri Antic. La Biblioteca no s’ha desplegat en totes les seves funcions i no ha estat l’agent 

dinamitzador que esperàvem. En definitiva, els projectes estrella que CiU proposava per a la 

rehabilitació del Barri Antic no han servit per capgirar la tendència de degradació i ara cal 

canviar d’estratègia. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

 

HABITATGE 

Estem convençuts que l’eina clau per a la recuperació del Barri Antic és tornar a omplir-lo de 

veïns i veïnes. Dins l’àmbit d’habitatge, cal portar a terme les mesures que la CUP ha 

aconseguit introduir en el Pla Local d’Habitatge i que se centren en la rehabilitació de cases i 

pisos ja existents i en mesures d’accés a l’habitatge a través de fórmules diferents a les del 

mercat lliure. Creiem que aquestes mesures, que afecten a tota la ciutat, poden tenir un fort 

impacte en la recuperació del Barri Antic i donar sortida a problemàtiques concretes del barri: 

 

- Programa de rehabilitació d’habitatge, en què l’ajuntament arriba a un acord amb els 

propietaris per pagar la rehabilitació i després se’n queda la gestió durant uns anys i 

l’ofereix en una borsa de lloguer social. 

- Una altra solució per mobilitzar el parc d’habitatge degradat i tancat durant anys del 

barri a causa de la manca de capacitat d’inversió dels propietaris, és l’impuls per part 

de l’Ajuntament d’una borsa de masoveria urbana, en la qual el propietari cedeix l’ús de 

l’habitatge a canvi que el llogater l’arregli. 

- Cessió d’ús dels solars municipals a cooperatives d’habitatge: l’Ajuntament va 

disposant de solars que per norma intenta treure-se’ls de sobre. Proposem que faci una 

cessió d’ús del solar per un període llarg a cooperatives d’habitatge. D’aquesta manera 

el preu de l’habitatge es rebaixa molt i es fomenta projectes cooperatius que puguin 

generar comunitat al barri. 

- Impuls a les actuacions d’habitatge públic (Plaça de l’Oli i C/ Sta. Margarida) 

 

Creiem molt important prioritzar en totes aquestes accions als col·lectius jove i familiar, per tal 

d’equilibrar la població del Barri Antic i garantir-ne el futur. Proposem que part de les 

rehabilitacions es faci mitjançant plans d’ocupació municipals que repercuteixin en el barri i 

aportin formació i experiència professional en el camp de la rehabilitació d’habitatges. 

 

COMERÇ 

En l’apartat de comerç i més enllà de les ajudes ja existents, cal aprofitar la construcció del 

Museu Casteller com a estratègia de dinamització social, comercial i turística a la ciutat i en 

especial al Barri Antic. El visitant del Museu ha tenir a disposició una oferta d’activitats més 

àmplia al seu abast que complementi la visita puntual. És per això que fa quatre anys ja vam 

proposar que el Museu Casteller tingués un servei d’informació i promoció turística de tota la 
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ciutat i una estratègia per a dirigir els fluxos de visitants del Museu cap a altres ofertes culturals 

i d’oci de la ciutat.  

Aprofitant la reforma urbanística que l’Ajuntament ha de fer a la Plaça de l’Oli, proposem 

prioritzar els voltants del Museu com a zona comercial a prioritzar i a intervenir. 

 

És important crear un programa de rehabilitació de locals comercials en què l’ajuntament 

promou convenis amb els propietaris, paga la rehabilitació i els ofereix en lloguer de preu 

controlat per facilitar la creació de nous comerços. D’aquesta manera també es controla alhora 

el preu dels lloguers i garanteix una diversitat comercial que afavoreixi els veïns i la vida al barri. 

 

Implantar la recollida de cartrons comercials i estudiar la implantació d’un sistema de 

recollida de residus apte per la zona del Barri Antic, per tal de solucionar els dèficits existents 

en la recollida selectiva. Cal estudiar la possibilitat d’implantar la recollida porta a porta. 

 

 

COHESIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIAL 

El Barri Antic té una important mancança d’equipaments, i un d’ells seria el centre cívic. 

Necessitem crear un Centre Cívic al Barri Antic com a espai de participació, apoderament i 

autogestió, per tal de fer partícips de la transformació del barri als veïns i veïnes. Mentre no 

tinguem el nou equipament al solar de Ca la Mataueta, creiem que cal reubicar el centre cívic 

urgentment, aprofitant algun dels locals buits existents, com per exemple els baixos de la plaça 

de les Garrofes, propietat d’una entitat bancària amb qui ja es va negociar l’habitatge social 

existent a sobre. 

 

El Barri Antic és ric en patrimoni i molt d’ell està en perill. Cal rehabilitar aquest patrimoni i 

cercar-li un ús, especialment a l’església de Sant Francesc, el Colomer de l’Hort del Carme, la 

sala del ball de la Cooperativa i els elements més significatius del patrimoni industrial.  

 

Volem un barri viu i cohesionat socialment i per aconseguir-ho, ens cal un pla de dinamització 

del centre cívic, que repercuteixi en el barri i pugui generar sinergies. Cal també potenciar el 

departament de dinamització comunitària, amb un pla d’actuació i pressupost propi, que 

tingui incidència real al barri i amb seu al centre cívic. 

 

En el marc del Barri Antic no podem oblidar el treball amb col·lectius de risc. Cal tenir en 

compte que actualment el Barri Antic és seu de famílies i persones amb pocs recursos o amb 

cicles vitals molt desestructurats, per tant cal treballar amb aquesta realitat, incidint-hi 
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directament amb programes que treballin amb les dificultats específiques d’aquests col·lectius i 

que en millorin les condicions de vida. Així caldria atendre:  

 

• drogodependències (detecció, intervenció directa, formació, sensibilització),  

 

• nouvinguts amb dificultats d’accés als serveis universals, famílies desestructurades amb 

problemes socioeconòmics 

 

• joves amb comportaments predelictius 

 

• infància amb risc,  persones grans amb dependència 

 

• persones sense sostre 

 

• pobresa energètica  

 

En aquest sentit proposem: 

 

• Cal ubicar també una seu de serveis socials al centre cívic per facilitar el treball 

d’acompanyament als col·lectius de risc.  

 

• Crear la figura d’Educador de carrer per atendre des de primera línia les 

problemàtiques més dures del barri.  

 

• Creació al barri d’un espai multifuncional pel seguiment i suport a les persones 

drogodependents i amb altres addiccions. 
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Crida per  
la cultura 
 
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora, 

solidària i dinàmica. Des de la Crida per Valls - CUP , entenem que la cultura ha de ser per als 

ciutadans un mitjà de relació social, participació, diàleg i reflexió comuna que ens ha de 

permetre reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament com a catalans i com 

a vallencs i vallenques. 

 

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

sinó que ha de treballar per posar unes bases sòlides 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 concepció parcel·lària de la cultura i la seva utilització com a arma electoral són elements 

nocius de la política. Per això pensem que la política s’ha de posar al servei d’un projecte 

d’enriquiment cultural col·lectiu. La política cultural ha de partir del principi de fer partícip tot el 

municipi de la vida cultural, i ha de vetllar per evitar la dualització de la societat, per aixecar el 

llistó de qualitat en la producció cultural i artística i per establir mecanismes de socialització 

d’aquest patrimoni comú. 
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PARTICIPACIÓ I GESTIÓ DE LES  
POLÍTIQUES CULTURALS 
 

 
 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 
La cultura és l'àmbit on millor i més ràpidament podem engegar dinàmiques de participació 

ciutadana real, cogestió d'espais, calendaris, esdeveniments i pressupostos. La ciutadania 

vallenca ha demostrat sobradament que està capacitada per cogestionar i ser protagonista de 

la política cultural municipal. Ja ha arribat l'hora de traspassar-li, també, capacitat de decisió. 

 

Qualsevol política pública necessita un marc d’actuació i una planificació que indiqui quines 

línies estratègiques s’han de seguir en els pròxims anys. Si no es fa així, l’acció política dels 

equips de govern s’executa de manera arbitrària, erràtica i ineficient. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

El Consell i la Xarxa de Cultura es reuneixen puntualment i no tenen capacitat de decisió; no 

són òrgans de participació sinó consultius. Així mateix, les comissions de treball de la Festa 

Major veuen degradades les seves atribucions a favor d'un govern acaparador de protagonisme 

i poder decisori. 

 

Valls no té una estratègia cultural basada en l'anàlisi de la realitat i necessitats locals. Anem fent 

intervencions aïllades que no responen a un objectiu comú ni a unes línies a seguir. Les 

comissions de la Festa Major de Sant Joan cada cop tenen un paper més secundari i no 

existeixen espais de participació en el seu disseny per a les entitats. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• El Consell de Cultura i la Comissió i Xarxa de Cultura han de tenir un rol actiu en la 

definició de polítiques culturals, amb un calendari de reunions estable i amb la possibilitat 

d'intervenir en el pressupost de la regidoria i en el calendari anual d'activitats. Els seus 

integrants han de rebre la formació i informació necessàries per poder exercir aquest 

paper.  Aquests òrgans han de veure ampliat el nombre de representants si hi ha 

demandes majoritàries en aquest sentit i si així es garanteix una major i més completa 

representació del teixit cultural. 
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• Des de l’Ajuntament s’ha de promoure l’associacionisme en aquells col·lectius que no ho 

estiguin i que, malgrat no s’hagin constituït com a entitats, tots els àmbits cultural es 

puguin veure representats al Consell de Cultura. 

 

• El Consell i Xarxa de Cultura ha de fomentar, mitjançant fòrums i reunions, el treball 

conjunt entre entitats i ha de recollir les demandes i anàlisis que es facin. 

 

• El Consell de Cultura hauria de servir per valorar el cicle festiu anual i els esdeveniments 

en els quals participen el teixit cultural: Festa Major de Sant Joan, Fira de Santa Úrsula, 

Sant Jordi, Parc de Nadal… Alhora aquest seria l’espai per valorar les Festes Decennals 

de la Candela i obrir el debat sobre el seu model.  

• La regidoria de cultura ha de mantenir un diàleg constant amb el Consell i Xarxa de 

Cultura per informar de la seva activitat. 

 

• El Consell i la Xarxa no poden ser els únics espais de trobada dels agents culturals de la 

ciutat. Des de l’Ajuntament s’ha de potenciar que aquests es trobin en altres àmbits. 

 

• Des de la Crida per Valls - CUP apostem per l’elaboració d’un Pla d’Acció Cultural 

integrador, que compti amb la participació de tots els agents culturals del municipi, per 

tal d’establir un marc d’actuació conjunt en què les polítiques culturals tinguin 

coherència, siguin eficaces i eficients i marquin les línies mestres a seguir en els propers 

anys. 
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UN PLA D’ACCIÓ CULTURAL  
PER A VALLS 

 

 

El Pla d’Acció Cultural és un instrument per a la reflexió, debat i desenvolupament d’estratègies 

i propostes per a l’acció cultural local. És un procés liderat pels ajuntaments, basat en les 

aportacions tècniques i la participació ciutadana, que fomenta la coresponsabilitat entre els 

diferents sectors i agents culturals locals. 

Durant tot el procés es treballen els eixos cap on han d'enfocar-se les actuacions futures en 

matèria d’acció cultural local. Així, les propostes s’orienten a reforçar el paper estratègic de les 

polítiques culturals, la cohesió social, la interculturalitat, la identitat, la transversalitat i el foment 

del treball en xarxa amb municipis propers. 
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CREACIÓ ARTÍSTICA 
 
 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

La política cultural de l’Ajuntament els darrers anys s'ha centrat, bàsicament, a promocionar el 

consum cultural i la festa. S'ha aconseguit una programació teatral estable que ha generat un 

públic local també estable. Però l’art i la cultura engloben molts més àmbits que a la nostra 

ciutat tot i existir són invisibles. Valls ha deixat de banda el foment i suport a la creació cultural 

contemporània.  Des de la Crida per Valls - CUP  creiem que és aquest aspecte el que juga un 

paper més important en la vida cultural local com a eina de transformació social, de creació de 

ciutadania activa, participativa i que es responsabilitza amb la societat i el creixement humà de 

les persones. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Els esforços polítics no es poden centrar només a garantir la possibilitat de comprar entrades 

per a espectacles i el foment de la festa d’arrel tradicional. Sense oblidar la importància 

d’aquestes dues també s’ha de donar suport  a d’altres formes culturals existents, que també 

han de tenir presència i força fora de Barcelona per ajudar a situar el país en l’àmbit artístic i 

cultural que li correspon a nivell internacional. Bona part de les creadores vallenques es veuen 

obligades a marxar de Valls per manca de suport a l’hora de produir i a l’hora de mostrar les 

seves creacions. L’Ajuntament no té cap tipus d’interès en els nous creadors vallencs ni 

estratègia per augmentar la creació cultural i la seva qualitat i projecció. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• Crear una Fàbrica Cultural que ofereixi espais i eines per a la creació artística, les fomenti 

i dialogui amb els col·lectius d'artistes i creadors culturals per copsar-ne les necessitats i 

buscar solucions. La Fàbrica Cultural comptarà amb tallers i espais per a aquelles 

activitats que el Pla de Cultura detecti com a prioritàries, com per exemple arts visuals i 

plàstiques, multimèdia o arts escèniques, una sala d'assaig per a grups de música i un 

estudi de gravació de maquetes. També es preocuparà per la formació artística dels 

usuaris i per la seva difusió i projecció a Valls i comarca. Tindrà un servei d'informació 

especialitzat. 

 96



Crida per Valls - CUP 
PROGRAMA ELECTORAL 2015 

• La Fàbrica Cultural comptarà amb un pressupost que serà cogestionat per la comissió de 

cultura, els seus usuaris i els col·lectius d'artistes i creadors culturals, els quals decidiran 

les prioritats. 

 

• Els nous esforços d'inversió en infraestructures culturals han d'incloure la necessitat de 

difondre la creació artística local. Cal que es faci visible i es doni valor a tot aquell 

potencial humà que té la ciutat, al mateix temps que es treballa per recuperar el patrimoni 

històric  artístic. 

 

• Recuperar o potenciar certàmens que ajudin a difondre i a donar valor a la creació 

artística de Valls, com poden ser concursos, ajudes i beques a la creació… 

 

• Donar suport a les iniciatives de creadores vallenques ja existents, difonent les seves 

propostes i facilitant--ne la seva execució. 
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EQUIPAMENTS CULTURALS 
 
 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

El Teatre Principal i el Centre Cultural estan al límit del seu ús i falten espais de format mitjà, 

més adaptats a les activitats de les entitats. Per tant, la Crida per Valls - CUP  aposta per 

invertir en els equipaments de què actualment disposem per adaptar-los als usos i activitats 

que necessitem. Redefinir els usos dels equipaments actuals i trobar recursos i imaginació per 

crear-ne d’altres si cal. 

  

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Valls arrossega un important dèficit en infraestructures culturals: l’Ajuntament va decidir no 

arreglar el Kursaal quan tocava i ens hem passat molts anys sense poder utilitzar la meitat 

d'aquest gran espai i sense poder-hi fer activitats com concerts de gran format. 

 

El trasllat de la biblioteca de la Casa de Cultura al nou edifici de Ca Creus (afectant la qualitat i 

els usos de la biblioteca Carles Cardó), ha alliberat un espai que anirà destinat a ampliar la 

mostra expositiva del Museu. No obstant això, el Museu de Valls encara necessitarà espai per 

poder mostrar més elements del seu fons. Ara però cal un projecte museístic de ciutat que 

faciliti la mostra expositiva de tot el fons museogràfic. Hem d’aprofitar l’embranzida que ens pot 

donar el Museu Casteller per posar ordre i potenciar un circuit museístic a la ciutat. A més, els 

arxius haurien de disposar d’espais amplis per poder realitzar la seva tasca i no tenir el 

patrimoni i el seu fons escampat, amagat i en condicions precàries. La divisió dels arxius en dos 

espais diferents dificulta la seva coordinació i l’aprofitament d’espai i també les tasques de 

recerca que s’hi poden desenvolupar. 

 

L’Ajuntament ha prescindit del Pla d'Equipaments Culturals i ha menystingut l'esforç de 

consens que va generar. 

 

A més, són moltes les entitats petites de la nostra ciutat que no disposen d’espais per a poder 

realitzar les seves activitats, reunir-se i realitzar actes. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• La Crida per Valls - CUP  proposa adequar una antiga fàbrica industrial perquè pugui 

acollir una sala que faci les funcions d'auditori, espais per a la creació artística i espais 

multiusos per a joves sota la marca de 'Fàbrica Cultural'. També seria l’espai que acolliria 

el Casal d’entitats amb espais compartits per a totes aquelles entitats que ho 

necessitessin. 

 

• El trasllat de l’Escola de Música Municipal a un espai més ampli per poder centralitzar la 

seva activitat en un únic equipament. 

 

• La realització d’un catàleg d’espais perquè les entitats hi puguin realitzar els seus actes i 

activitats. Alhora, crear un casal d’entitats, que a curt termini es podria ubicar a la planta 

superior del Consell Comarcal i que més endavant podria compartir espai a la Fàbrica 

Cultural. 

 

• Estudiar les possibilitats i buscar les fórmules possibles per a la restauració i adequació 

de l'església de Sant Francesc, l’antic convent de La Presentació, l’antiga Clínica Prats, 

Ca la Mirona i la sala d'actes de la Cooperativa Agrícola, per tal de descongestionar el 

Teatre Principal i el Centre Cultural, permetre el ple desenvolupament de l'activitat de les 

entitats vallenques i donar sortida a les necessitats de creació artística que es generin a la 

Fàbrica Cultural. 

 

• Actualització del Pla d'Equipaments Culturals, condicionat i integrat en un pla de cultura 

general. 

 

• El Museu de Valls ha d’ocupar la planta de la Casa de Cultura que ocupava la biblioteca 

Carles Cardó i l’espai de l’Arxiu Comarcal. 

 
• L’Arxiu Municipal i l’Arxiu Comarcal han d’ubicar-se en un mateix edifici que tingui les 

condicions necessàries per a la bona conservació del fons.  
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LA BIBLIOTECA CARLES CARDÓ 
 
 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

La nova biblioteca és un equipament de primer ordre que ha de jugar un paper fonamental en la 

rehabilitació del barri, en l'adopció d'hàbits de cultura per part de la població i en la recuperació 

de la capitalitat de Valls a l'Alt Camp. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

La biblioteca Carles Cardó s’ha vist obligada a compartir espai amb el Centre Cívic i amb les 

dependències de Cultura. L’edifici havia estat concebut inicialment, i ateses les necessitats de 

la comarca, únicament com a biblioteca. Ens trobem, doncs, amb la necessitat de reivindicar 

que tot l’edifici esdevingui biblioteca. 

 

A més, aquest equipament no ha aconseguit crear activitat al seu entorn ni hi ha hagut cap pla 

funcional de qualitat que l’hagi dinamitzat. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• La Crida per Valls - CUP  reclama elaborar un pla d'usos, de funcionament i de continguts 

de la nova biblioteca. S’ha de formular una política clara que defineixi objectius, prioritats 

i serveis en relació amb les necessitats de la població de Valls. 

 

• Convertir-la en un espai obert al conjunt de la població i que tingui com a objectiu la 

creació de nous lectors, prioritzant el treball per afavorir la iniciació a la lectura, en 

coordinació amb les escoles i altres espais formatius. 

 

• Oferir les sales i espais destinats a activitats i exposicions al teixit associatiu vallenc. 

Promoure la cogestió d'espais permetent que el teixit associatiu intervingui en la 

programació anual i en decideixi les prioritats de forma conjunta. 

 

• Establir convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal, escoles i centres culturals de 

tota la comarca, per difondre els serveis i permetre el préstec a través d'aquests agents, 

si cal. La biblioteca ha de mantenir un canal d’interlocució dinàmic i fluid amb grups 
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d’usuaris, institucions i professionals en l’àmbit local i comarcal, amb llibreries, editorials, 

etc. 

 

• Com a peça estratègica de la revitalització del Barri Antic, la biblioteca ha de ser un 

element imprescindible per a la major part dels programes socioeconòmics de la Llei de 

barris. 
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EL MUSEU CASTELLER 
 
 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Per fer el Museu al Barri Antic l’Ajuntament va pagar a preu d’or a INCASOL uns terrenys en els 

quals no hi pensava fer res i que bé podria haver cedit; aquesta és una conseqüència més de la 

jugada de Ruanes. Encara és hora que aquest organisme públic que ha guanyat molts diners a 

Valls faci un servei a la ciutat i s’impliqui en la reconstrucció del Barri Antic. 

 

Hem desviat al Museu la inversió de la Llei de Barris per la construcció del Centre Cívic. El 

Museu Casteller dinamitzarà el barri, però tot barri degradat que s’ha acabat recuperant té un 

bon Centre Cívic. Estem d’acord en prioritzar la infraestructura del museu per davant del centre, 

però no estem d’acord en que s’abandoni el contingut, l’activitat, els recursos que representava 

el projecte de centre. 

 

Amb el Museu, Valls ha perdut l’habitatge de protecció oficial previst al C/Espardenyers i 

l’habitatge dotacional previst al nou Centre Cívic. Junt amb la no construcció de l’habitatge 

vinculat a la construcció de la nova biblioteca, hem perdut les grans oportunitats d’habitatge 

nou pel barri. 

 

El Museu Casteller suposarà una oportunitat per a la ciutat si tenim una estratègia perquè 

dinamitzi el comerç, el turisme i l’activitat social. Encara no hem vist cap Pla ni document que 

expliqui com aprofitarà la ciutat aquesta infraestructura. Aquest és el debat que cal compartir i 

on s’han de dedicar esforços, no a actes electorals camuflats. 

  

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• La Crida per Valls - CUP  exigeix al govern municipal i a la Generalitat de Catalunya 

màxima informació i transparència sobre les obres i el projecte museístic del Museu 

Casteller. 

 

• La Crida per Valls - CUP  proposa que el projecte museístic del Museu Casteller 

s’inclogui dins un projecte museístic de ciutat en què s’hi pugui sumar el fons del Museu 

de Valls, el fons arqueològic iber, el fons fotogràfic i la resta de patrimoni cultural i popular 

vallenc. Convertir aquest projecte museístic en un producte formatiu per a escola i 

turisme. 
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• El Museu Casteller  ha de ser un element viu, d’apoderament i dinamització comunitària, 

que pugui ajudar a la cohesió i rehabilitació del barri i no vagi destinat únicament als 

turistes, amb fins únicament mercantils. Per això mateix, alguns dels espais del Museu 

poden ser cogestionats per entitats del barri. 

 

• El Museu Casteller ha de ser un espai viu vinculat també al teixit cultural de la ciutat i 

obert a propostes contemporànies al voltant del fet casteller. 

 

• El Fòrum Casteller, la Fira Castells i el Centre de Documentació Castellera de Catalunya 

s’han d’incloure dins de les activitats que organitzi el Museu Casteller. 

 

• Incloure dins del Museu Casteller el Centre de Documentació Castellera i potenciar 

aquest com a centre referent de consulta sobre el món casteller des de múltiples àmbits 

de la investigació. 

 

• La Crida per Valls - CUP  reclama elaborar un pla d'usos, de funcionament, de continguts 

i dinamització del centre històric del Museu Casteller. 
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L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
ROBERT GERHARD 
 
 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

L’Escola de Música Municipal ha fet un canvi en els darrers anys i cal valorar l’esforç del centre i 

els professionals per adaptar-se als canvis i oferir millores en el servei. De totes maneres, és 

sabut per tothom que l’espai de Ca Barrau més els altres llocs que s’utilitzen per fer-hi les 

classes no són suficients per desenvolupar l’activitat de la millor manera i no facilita gens la 

feina al professorat. Per això ens sembla positiu el canvi d’ubicació que es proposa, però 

demanem que es faci en el mínim temps possible i que no s’allargui innecessàriament. És una 

prioritat que l’escola marxi de Ca Barrau i obri portes a Ca Padró, al carrer de la Cort.  

 

El Patronat de l’escola de música, que n’hauria de fer el seguiment, ha acabat sent, com tants 

altres òrgans, un lloc de trobada simplement informatiu, sense possibilitats de participació real 

per part dels diferents integrants, i menys un lloc on, entre tots, es vetlli i es valori el 

funcionament de l’escola. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

El canvi d’ubicació no ha de respondre només a una necessitat d’espai, sinó a una necessitat 

de seguir fent créixer el projecte de l’escola i seguir adaptant-la a les noves maneres d’entendre 

l’educació musical, així com a les necessitats de la població de Valls i comarca.  

 

L’escola té molta activitat, però poca repercuteix a la ciutat. El públic majoritari dels seus 

concerts i activitats són les mateixes famílies de l’escola. Cal que l’escola ofereixi servei a Valls i 

sigui present en la vida artística, més enllà de les classes i els concerts que formen part d’un 

programa específic.  

 

L’escola de música és per davant de tot una escola, per això pensem que l’educació és el seu  

principal objectiu i la música és l’eina que utilitza per poder oferir aquest servei educatiu, a 

través de l’art. No entenem per què forma part de la regidoria de cultura, ja que tot i tenir molts 

vincles amb el món artístic pensem que han de predominar els objectius educatius i socials. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• Proposem que amb el canvi d’ubicació es tingui en compte utilitzar la Capella del Roser 

com a Auditori de petit format. 

 

• Aprofitant el canvi de lloc de l’escola, caldria també posar els recursos necessaris per tal 

que el projecte pugui seguir creixent cap a altres estils i formes de fer música, tal i com 

ha començat a fer-se. La música tradicional, tan present a la nostra ciutat, hauria de tenir 

cabuda d’alguna manera en el projecte d’escola. 

 

• El nou espai també hauria de suposar una aposta pel projecte d’escola, més enllà de la 

seva oferta formativa tradicional. Cal dotar el projecte de més contingut, i per això 

proposem que sigui un espai formatiu més ampli relacionat en l’àmbit musical i artístic en 

general, oferint, per exemple, tallers puntuals, cursos especialitzats, i un seminari formatiu 

per a mestres i professorat. 

 

• Cal que l’escola municipal sigui també eix de les relacions amb les altres escoles de 

música que hi ha a Valls, per poder fer projectes de ciutat que donin sentit al dia a dia de 

les escoles, i per poder establir col·laboracions entre elles i així sumar l’oferta formativa 

pensant en clau de ciutat i no en clau de centre. 

 

• Volem que l’escola sigui oberta a la ciutat, i que ofereixi productes culturals i artístics per 

a tota la població i no només per a les famílies, potenciant la participació en el dia a dia 

de les coses que passen a Valls. 

 

• Ens agradaria que l’escola passés a la regidoria d’educació i es tingués en compte com a 

eina integradora que possibilita la cohesió de la població, prioritzant sempre el valor 

educatiu que la música té per ella mateixa. Per això, caldria revisar a quin públic va 

dirigida i pensar maneres de fer arribar el servei a tota la població, sigui quina sigui la 

seva situació social, econòmica, etc. 
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ARXIU MUNICIPAL 
 
 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

L’Arxiu Municipal ha de ser concebut com un servei més dels que ofereix l’administració. 

Alhora, és l’encarregat de realitzar les tasques d’emmagatzematge i manteniment de tota la 

documentació de la ciutat, tant la de l’administració pública com la de la privada. A Valls, des 

de fa massa anys arrosseguem mancances en aquest àmbit, amb unes instal·lacions destinades 

a l’Arxiu Municipal insuficients i amb tot un seguit de projectes d’ampliació d’aquest arxiu que 

no s’han arribat a desenvolupar mai. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’Arxiu Municipal actualment ocupa un lloc que l’any 1989 va ser concebut com a provisional 

fins al seu retorn a l’ajuntament, lloc on havia d’anar inicialment. L’actual espai no compleix les 

condicions suficients per a emmagatzemar tot el fons ni les condicions òptimes perquè aquest 

fons estigui segur. La convivència de l’arxiu en un lloc amb habitatges al damunt també 

n’augmenta la inseguretat. En aquest seguit de mancances, la porta d’entrada de l’Arxiu 

Municipal no compleix les mides reglamentàries per a l’accessibilitat de les persones. 

 

El fons de l’Arxiu es troba escampat en tres dipòsits (Creu de Cames, dipòsits dels Serveis de 

Manteniment i nau al polígon industrial) i es troben en una situació d’inseguretat tant per als 

documents dels arxius com per als veïns i veïnes en el cas del dipòsit del carrer Creu de Cames. 

 

A més, des de ja fa uns any s’ha reduït el personal de l’Arxiu municipal, i si bé antigament a més 

de l’arxiver hi havia un auxiliar administratiu, ara l’arxiver només rep suport puntual en plans 

d’ocupació. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• Solucionar la manca d'espai i de condicions òptimes per al manteniment del fons de 

l'Arxiu Municipal ubicant-lo en un edifici més gran juntament amb l’Arxiu Comarcal. Cal 

que l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Comarcal mantinguin la seva autonomia però compartint 

serveis i personal per millorar-ne la gestió. 
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• Creació d’un Centre de la Imatge que incorpori el patrimoni fotogràfic vallenc amb què 

compta  l’Arxiu Municipal, la Biblioteca, l’Arxiu Comarcal i el patrimoni fotogràfic que 

actualment segueix en mans privades per manca d’espai.  

 

• Cal que els arxius apostin per la digitalització del seu fons fet que alhora facilitaria la 

consulta a les usuàries i investigadores i reduiria l’espai de consulta física ara necessari 

per a les consultes presencials. 
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ASSOCIACIONISME CULTURAL 
 
 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Des de la Crida per Valls - CUP creiem que l’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, 

sinó que ha de tenir un paper dinamitzador de la cultura i deixar que les entitats en siguin les 

protagonistes. 

 

La majoria de les entitats no exerceixen una participació real en la gestió de la vida municipal; 

moltes han de treballar de manera precària, quasi sense recursos i sense suport de qui hauria 

de ser el seu garant i facilitador, l’Ajuntament. Promoure la ciutadania activa és bàsic per 

construir una societat de persones lliures, responsables i solidàries. 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

No hi ha política de promoció de l'associacionisme. L’Ajuntament no incorpora les associacions 

en el disseny i desenvolupament de les polítiques que se’ls adrecen. A més, durant la darrera 

legislatura s’ha acabat amb un model de Parc de Nadal que facilitava la participació i difusió de 

les entitats i s’ha convertit en un model totalment mercantilista en què les entitats hi juguen un 

paper secundari i en què no reben cap suport per part de l’Ajuntament. A més, en el cas del 

Tricentenari l’Ajuntament no va potenciar el contacte de propostes entre entitats, sinó tot el 

contrari, les propostes només les rebia l’Ajuntament i això impedia la col·laboració entre 

entitats. 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• Eliminar les taxes que les entitats han de pagar per utilitzar espais i serveis municipals per 

a la realització d'activitats obertes a la població. 

 

• Proposem que l’Ajuntament contracti una assegurança de danys col·lectiva anual per a 

totes les activitats realitzades per les entitats en establiments municipals i els privats de 

les mateixes entitats. 

 

• Alleugeriment de la burocratització municipal a l’hora d’organitzar una activitat. 

 

• Les entitats que organitzen activitats d’oci nocturn han de poder dur-les a terme sense 

entrebancs. L’Ajuntament ha de procurar ubicar-les si pot ser en un espai que permeti la 

convivència amb els veïns o bé en diferents espais de forma rotativa. 
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• Cogestió del calendari anual d'activitats entre la regidoria implicada i les entitats del 

sector. 

 

• Creació d'un web i butlletí electrònic que inclogui tota la programació cultural i activitats 

de l’Ajuntament i entitats. Les entitats seran cogestores del web. 

 

• Donar la mateixa importància a la programació estable que a les activitats que organitzin 

les entitats. Cal un butlletí en paper amb una periodicitat més curta que permeti a les 

entitats comunicar-les amb un temps correcte. 

 

• Elaboració d'un pla de dinamització i creixement de l'associacionisme, amb la implicació 

de les entitats. 

 

• Promoure que el major nombre d’entitats participin dels actes de la Festa Major i la Fira 

de Santa Úrsula, ampliant el ventall d’actes i estils de les festes i facilitant també la 

incorporació de noves entitats a la part més tradicional de la festa. 

 

• Elaboració d'un catàleg de balls tradicionals documentats a Valls per tal d'oferir-ne la 

recuperació a les entitats i associacions de veïns, amb assessorament i ajudes 

econòmiques. 

 

• Formalització d'un servei d’allotjament d'entitats sense local propi en dependències 

municipals, sota el nom “Casal d’entitats”, amb serveis compartits. Inicialment es podria 

ubicar a la planta superior del Consell Comarcal, i més endavant a la Fàbrica Cultural. 

 

• Creació d'una borsa de serveis i espais que les entitats puguin oferir a les altres, i foment 

de pràctiques col·laboratives entre les entitats. 

 

• Una base de dades d’entitats, col·lectius i agents culturals actualitzada que permeti a 

tothom contactar amb totes les entitats de Valls. 

 

• Recuperar el Parc de Nadal com un espai de trobada de les entitats on puguin mostrar el 

que fan i que sigui alhora una petita font de difusió i finançament per a aquelles entitats 

més petites. 
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Valls és avui la suma de persones amb llengües i orígens diversos. En aquest context, la llengua 

catalana ha de ser l’eina més important per continuar aspirant a la construcció nacional d’un 

únic poble, i per això conèixer-la ha d’estar a l’abast de tothom. L’administració local ha de 

donar resposta als importants reptes d’acollida que fa anys que tenim i arribar allà on la 

intervenció de la Generalitat de Catalunya no arriba. 

 

Des de la Crida per Valls - CUP  creiem que la normalització lingüística ha de ser una prioritat 

irrenunciable en els pressupostos municipals i un factor determinant en el funcionament habitual 

del nostre ajuntament. 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’Oficina de Català es va crear l’any 2010 perquè hi havia la necessitat d’oferir cursos a la 

població vallenca, però des de la seva creació el nombre de cursos oferts per a l’aprenentatge 

de català és insuficient i no pot garantir una continuïtat a l’alumnat. El programa de voluntariat 

per la llengua, tan important per a la cohesió social, també té una participació molt baixa, 

perquè només es formen parelles lingüístiques amb els alumnes dels cursos de català.  

 

El 2009 l’Ajuntament va crear el Consell de Política Lingüística de l’Ajuntament de Valls però  

només es va reunir dues vegades. Des del 2011 només s’ha reunit en una ocasió a petició de la 

CUP. 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• La creació d’un pla plurianual de normalització lingüística municipal, que possibiliti viure 

amb normalitat en català en qualsevol àmbit de les nostres vides. 

 

• Fer que el Consell de Política Lingüística de Valls esdevingui una veritable entitat 

municipal de coordinació d’actuacions de normalització lingüística, dotada d’un pla de 

treball i un pressupost propi. Ampliar la seva representació a totes les entitats 

interessades en la normalització lingüística a la ciutat. 

 

• Coordinar l'activitat del Consell de Política Lingüística amb la de l'Oficina de Català. 
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• La creació d’un càrrec polític responsable de política lingüística. 

 

• Assegurar l’ús del català a l’administració pública, el comerç i la publicitat, d’acord amb 

la Llei de política lingüística, garantint-ne el coneixement, compliment i posada en 

pràctica. 

 

• L’activació de programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català, 

especialment adreçats als serveis d’atenció a la població nouvinguda, als serveis socials i 

al Pius Hospital. 

 

• Fer complir el Reglament d'ús de la llengua catalana (RULC) i que el Consell de Política 

Lingüística n’avaluï anualment el compliment. 

 

• Combatre els hàbits heretats del franquisme que impedeixen la normalització lingüística, 

mitjançant campanyes de sensibilització per l’ús social del català, activitats de 

dinamització de l’activisme lingüístic en el món associatiu i la potenciació del voluntariat 

lingüístic. 

 

• L’activació d’una campanya d’informació sobre la necessitat de l’ús del català per a 

l’excel·lència empresarial en el comerç, la restauració i la indústria. 

 

• 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. 

 

• Fer un seguiment per comprovar si tant els responsables de compres de l’ajuntament, 

com les empreses amb les quals s’hagin signat concessions i contractes puntuals per a 

tot tipus de serveis que incloguin el consum de productes (serveis d’àpats, neteja, 

marxandatge, vestuari, informàtica, etc.) segueixen el criteri de consumir productes 

etiquetats en català. 

 

• Fomentar la realització del programa de parelles lingüístiques entre les entitats i la 

ciutadania de Valls. 

 

• Ampliar l’Oficina de Català perquè pugui fer una oferta de cursos més àmplia i variada i 

pugui garantir una continuïtat a l’alumnat. 
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MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Sovint la memòria local és la més incòmoda de recuperar i reivindicar, ja que tendim només a 

fer referència a la recuperació de la memòria històrica a escala nacional i instrumentalitzar-la per 

construir un passat que justifiqui el present. La memòria local és important per prendre 

consciència del que es va viure i com es va viure realment i per entendre la realitat actual del 

nostre país. No podem afrontar el futur sense conèixer el nostre passat; per això és 

importantíssim posar-lo a l'abast de tothom. 

 

És necessari adoptar mesures per al reconeixement, recerca i difusió de tots aquells vallencs i 

vallenques que han lluitat per la defensa de les llibertats democràtiques i nacionals, així com 

dels escenaris, fets i esdeveniments històrics lligats a la lluita per la democràcia i els valors de 

justícia, igualtat i alliberament nacional i de gènere. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Des del consistori no hi ha voluntat de recuperar els fets que van marcar la negació del poble 

català i dels drets de les treballadores i els treballadors. No s'ha potenciat l'estudi i el 

coneixement de la història del moviment obrer vallenc, lligat a la història de la indústria a la 

ciutat, com tampoc dels fets que marcaren l'ocupació i la repressió franquista i l’exili, la Guerra 

de Successió i la Guerra del Francès. El Tricentenari o els actes de Commemoració de la Batalla 

del Pont de Goi no han servit per impulsar una major recuperació de la memòria històrica de la 

ciutat.  

 

No pot ser que pràcticament l'únic reconeixement i difusió per part de l’Ajuntament de 

personatges històrics vallencs sigui per les Decennals. L'oblit per part del consistori 

d'esdeveniments i personatges vallencs significatius de la lluita pels drets nacionals és prou 

latent. No es valora l'enfortiment del sentiment de poble que significa el coneixement de la 

memòria històrica local vallenca. No s'ha fet mai cap acte institucional de reconeixement i 

reparació moral del col·lectiu d'exiliats vallencs. Valls és de les poques ciutats que no ha 

aprofitat les oportunitats que va facilitar el Memorial Democràtic per recuperar la memòria 

històrica, especialment de la Guerra Civil. 
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GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• Una revisió general de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Valls dedicats a 

personatges i institucions franquistes, feixistes i militaristes. L'Ajuntament elaborarà un 

cens d'aquests elements i iniciarà un mecanisme de debat i revisió que compti amb les 

parts afectades i tots els grups polítics. Aquest procés de revisió serà públic, amb 

l'objectiu de donar a conèixer la situació a la població, promoure'n la participació i 

rememorar el període històric. 

 

• Realització per part de l’Ajuntament d'un acte solemne d'homenatge als lluitadors 

vallencs republicans, anarquistes i obreristes de la Guerra Civil, als opositors del 

franquisme en general i al col·lectiu d'exiliats. 

 

• Apostar per la recuperació de la memòria local implicant-hi entitats i espais públics. 

 

• Promoure la recuperació, recerca i divulgació de la memòria industrial i obrera vallenca i 

del seu patrimoni, així com de la importància de la ciutat en aquella època. 

 

• Convocar beques i premis per a la realització d'estudis de recuperació i interpretació de 

la memòria històrica vallenca. 

 

• Organització de certàmens, monogràfics, tertúlies i conferències de recuperació de la 

memòria històrica potenciant personatges i fets vallencs. 

 

• Creació de rutes de recuperació de la memòria històrica per la geografia vallenca que 

permetin a la ciutadania recrear la història local. 

  

• Fer difusió a les escoles i instituts de la història de Valls, i, amb la implicació de les 

entitats, fer difusió de la història d'aquestes, del bestiari i altres fets culturals. 

 

• Difusió de personatges o fets històrics vallencs amb l'edició de material imprès. 

 

• Promoure espais web de la memòria històrica vallenca i mantenir i potenciar els webs ja 

existents entorn a la memòria històrica.  
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PATRIMONI 
 
 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Valls ha patit una intensiva destrucció del patrimoni arquitectònic i natural, sumant-hi també  un 

ampli menysteniment cap al patrimoni humà, que els diversos governs municipals han permès o 

promogut. El temps ha demostrat que algunes de les propostes d'eliminació del patrimoni del 

govern convergent eren agosarades i superaven la legislació. La revisió del POUM implicarà 

lliurar una nova batalla per a la conservació del patrimoni arquitectònic i natural. Els darrers 

anys, les iniciatives de promoció del patrimoni i la conscienciació conservacionista han 

augmentat a Valls: caldrà mobilitzar-nos plegats en el repte de llegar a les generacions futures 

la identitat i genuïnitat de la nostra ciutat. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’Ajuntament no fa absolutament res per vetllar pel manteniment dels elements patrimonials 

catalogats i sovint ens trobem amb elements que, no se sap com, han desaparegut i no s'han 

esclarit els fets. Tampoc ha mostrat cap interès per donar suport a iniciatives adreçades a posar 

en valor el llegat de personalitats artístiques i culturals de la ciutat. No s'ha fet res per evitar 

abocaments de runa als marges dels torrents. La Comissió de Patrimoni de la ciutat que hauria 

de dictaminar i posicionar-se sobre els elements afectats amb risc de desaparèixer no compta 

amb un calendari de reunions estable i només es reuneix a petició del govern. 

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

• La Comissió de Patrimoni de Valls ha de ser una comissió autònoma, on prevalguin els 

criteris científics i que pugui definir i proposar a l’Ajuntament estudis i línies d’actuació 

prioritàries. Amb un calendari de reunions estable i un pla de treball propi. 

 

• Elaborar un protocol perquè l'àrea d'urbanisme pugui evitar i detectar atacs al patrimoni. 

 

• Dotar la ciutat d’un catàleg de patrimoni integral que depengui d'urbanisme i s'actualitzi 

cada cop que hi ha canvis de numeració dels carrers, de legislació, etc. 
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• Vincular l’Ajuntament de Valls als organismes públics i privats de protecció i promoció del 

patrimoni i acollir-se als programes existents. 

 

• Consensuar amb la Comissió de Patrimoni de Valls i les entitats ecologistes i de foment 

del patrimoni un llistat dels elements arquitectònics i naturals per fixar-ne la protecció en 

el POUM. 

 

• Prioritzar la restauració i dotar d’usos els elements patrimonials de la ciutat a la 

construcció de nous edificis. 

 

• Editar un opuscle divulgatiu sobre els elements patrimonials catalogats a Valls i proposar-

lo com a material de treball a les escoles. 
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INCLUSIÓ SOCIAL 
 
 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Crear un model de cultura inclusiva a la ciutat de Valls és una necessitat i un factor determinant 

per assegurar que les persones en risc d’exclusió social disposin d’un accés senzill al material 

cultural, on se’ls ofereixin representacions i d’altres serveis culturals. Tanmateix, han de poder 

desenvolupar el seu potencial creatiu, artístic i intel·lectual, no només per a l’enriquiment propi, 

sinó també per a l’enriquiment del poble de Valls. 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

El model de cultura de consum que està duent a terme l’ajuntament de Valls, molt allunyat del 

model de cultura participativa que proposem, fa que aquelles persones en risc d’exclusió social 

es trobin lluny de poder gaudir de la cultura i de poder formar-ne part de forma constructiva i 

productiva. Ser exclòs vol dir no ser reconegut i tingut en compte, i això és el què s’està 

aconseguint des de l’ajuntament amb aquest model de cultura consumista, lluny de les 

persones i de les seves necessitats. 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Aconseguir que les persones en risc d’exclusió social siguin usuàries dels serveis culturals: 

• Fomentar la disponibilitat de biblioteques i museus a persones en risc d’exclusió social. 

Convertir la cultura de consum en cultura participativa, on tothom en formi part.  

 

• El fet que la major part de la cartellera cultural sigui de pagament impossibilita que els 

usuaris de nivell econòmic baix puguin gaudir de la programació. En canvi, amb un model 

de cultura participativa, ciutadans de diversos nivells econòmics en podrien ser usuaris. 

 

• Apostar per la multiculturalitat en les iniciatives que impulsi l’ajuntament. Cal que la 

diversitat cultural de la ciutat es vegi reflectida en les propostes que promogui, impulsi o 

doni suport l’ajuntament. 

 

S’ha de treballar per a la transformació social a través de la cultura: 

• La convivència i la cooperació són dos eixos essencials per a la transformació 

social. Mitjançant la nostra proposta de la Fàbrica Cultural, podríem aconseguir 

que persones en risc d’exclusió social puguin treballar i crear conjuntament amb la 

resta de la societat vallenca.  
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Els mitjans de comunicació locals són una eina fonamental de cohesió social de la ciutat i de 

creació audiovisual. 

 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

L’any 2011 l’Ajuntament de Valls va decidir tancar la ràdio municipal, una ràdio municipal en 

què cap equip de govern havia cregut mai i que feia anys que tenia un dèficit d’inversió i 

d’infraestructures. A més, el conveni que l’Ajuntament té amb TAC-12 no serveix perquè les 

entitats i persones que ho vulguin, puguin participar d’aquests mitjans i es redueix sovint a la 

difusió institucional de l’Ajuntament i poc més.  

 

Els perfils a les xarxes socials de Visita Valls i de l’Ajuntament tenen un cost elevat. Creiem que 

no són eines on les entitats i les persones hi participen. A més, considerem que l’ús de Visita 

Valls hauria d’anar destinat a promoció turística, i no a informació diversa de la ciutat, que és tal 

i com funciona ara. 

 

La manca de mitjans d’informació públics municipals dificulta que la ciutadania pugui estar 

informada de les tasques i decisions que es prenen a l’Ajuntament.  

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 
• La reobertura de la ràdio municipal Ona Valls. 

 

• La instal·lació d’un estudi o d’un espai de producció audiovisual, al mateix edifici on 

s’ubicaria Ona Valls, que serveixi per crear continguts disponibles per possibles 

emissions a través de les xarxes i també per a TAC-12.  

 

• L’estudi ha de servir per crear continguts propis des de Valls. 
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• Els mitjans de comunicació públics han de ser una eina municipal al servei de la població 

i de la participació de les entitats de la ciutat. En aquest sentit, cal impulsar iniciatives 

perquè les entitats es puguin formar en la producció de continguts i així, poder produir els 

seus propis espais. Entenem que, en aquest espai, s’oferiria formació per a les entitats i 

per a les persones que vulguin crear continguts i exercir un rol actiu en la comunicació 

audiovisual local. 

 

• La reedició del butlletí en paper que editava l’Ajuntament fa uns anys. El butlletí era una 

manera d’arribar a totes les cases de la ciutat. Entenem que el contingut d’aquest butlletí 

hauria d’incorporar la veu de les entitats i de les persones que ho volguessin. 

 

• Tots tres àmbits, ràdio, TV i premsa/butlletí, ocuparien un mateix espai, que podria ser 

l’edifici de damunt de l’OTG o l’edifici del Parc Barrau quan l’EMV canviï d’ubicació. 

 

• La possibilitat que hi hagi un servei que dissenyi i imprimeixi cartells i altres productes 

comunicatius que necessitin les entitats o que posi a l’abast les eines perquè aquestes ho 

puguin fer. 
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Crida pels 
esports 
 
 

 

ALGUNA COSA NO FUNCIONA... 

Valls segueix el model del últims anys basat en fomentar els equipaments destinats, sobretot, a 

la classe mitjana. Tot i així, creiem que els barris no estan rebent aquestes infraestructures que 

ajudarien a dinamitzar-los i a fomentar la pràctica de l'esport a totes les persones. 

 

Creiem que les polítiques municipals basades en potenciar només les infraestructures, han fet 

que molts d’altres àmbits dins del món esportiu hagin quedat descuidats. Per exemple, 

l’augment de les quotes de les entitats esportives, amb un taxa fixa de tres euros per 

esportistes, se suma a la manca de suport que reben les escoles per fomentar l'esport i les 

activitats extraescolars.  

 

Pensem que l'actual govern no fomenta, tal i com seria necessària, la participació i suport 

directe als clubs que treballen esports poc populars, com podrien ser l’hoquei, el futbol sala o 

els esports que practiquen persones amb discapacitat. 

 

Defensem que cal fomentar l'esport des de tots els aspectes. També destaquem la mancança 

de creixement de carrils i aparcaments de bicicletes d'ús públic.  

 

 

GOVERNEM-NOS, L’ALTERNATIVA ETS TU! 

Per aquests motius, la Crida per Valls – CUP proposa: 

• Intensificació de les relacions amb les associacions de veïns en matèria de programació 

d'activitats esportives, manteniment d'instal·lacions i potenciació de la pràctica de 

l'esport als barris. 

• Fomentar el creixement dels carrils bicis i els aparcaments pels usuaris que utilitzen 

aquest mitjà de transport en el seu dia a dia.  

• Promoure els espais esportius dins dels barris de la ciutat per fomentar la pràctica 

esportiva des d’un punt de vista social. Cal estudiar-ho i incidir en les àrees on trobem 

més problemàtica social. 
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• Creació d'un consell d'entitats esportives de Valls on totes hi siguin representades. 

Pensem que totes les entitats, també les més petites, tenen dret a poder dir totes les 

mancances i problemàtiques que pateixen i a ser escoltats de forma directa.  

• Creació d'una línia, pròpia de l’àrea, de beques i ajuts a les famílies amb dificultats per 

accedir a les activitats esportives. 

• Desbloquejar el desús de la pista que trobem al barri de la Xamora. Cal crear un espai 

esportiu de barri i perquè el puguin utilitzar les entitats que avui en dia no tenen ubicació.  

• Millora dels convenis d'usos dels pavellons públics de Valls, de la Colla Vella i del Claret 

per tal que garanteixin les necessitats reals de la ciutat.  

• Potenciació d'activitats esportives per als col·lectius especials, com ara persones de la 

tercera edat o amb discapacitats físiques o mentals. 

• Senyalitzar, coordinadament amb el Consell Comarcal, els camins i senders del terme 

municipal que no ho estan per al seu ús esportiu i lúdic. Publicar-ne la informació en 

material imprès i lloc web. 

• Fer una guia unitària de l'esport a Valls, que inclogui totes les infraestructures i activitats 

públiques i privades, informació sobre els clubs i associacions, beques i subvencions. 

Fer-ne una versió digital i en paper i difondre-la per Internet i també via porta a porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valls, maig del 2015 

Crida per Valls – CUP  

Governem-nos, l’alternativa ets tu! 
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	Índex
	El Pla d’Acció Cultural és un instrument per a la reflexió, debat i desenvolupament d’estratègies i propostes per a l’acció cultural local. És un procés liderat pels ajuntaments, basat en les aportacions tècniques i la participació ciutadana, que fomenta la coresponsabilitat entre els diferents sectors i agents culturals locals.



