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1. PARTICIPACIÓ I MODEL DE GESTIÓ
1.1. Participació i Associacionisme
1.2. Transparència i Model de Gestió
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1.1. Participació i Associacionisme
PREÀMBUL1
Considerem que l’excessiva institucionalització de l’activitat política és una de les
principals causes de la desafecció ciutadana envers els òrgans de govern. Tanmateix
l’excés de dirigisme dels governs ha provocat la manca de participació política de la
gent i una gran inhibició en les decisions que ens afecten a tots. Un exemple d’això,
que hem viscut a la nostra ciutat, és la pobra acollida, per part dels gironins, dels
pressupostos participats promoguts per l’ajuntament.
Necessitem una nova forma de fer política basada en la participació, i el municipi és
l’espai on es poden veure més clarament els efectes d’una ciutadania compromesa. En
aquest sentit volem un equilibri entre la democràcia institucional (la dels òrgans de
govern), la participativa (la que fan les associacions, entitats veïnals...) i la directa (a
través de consultes, assemblees de barri...).
Practicarem una política de proximitat de tal manera que la gestió municipal tindrà
més protagonisme per part de la ciutadania.
Desenvoluparem polítiques específiques per a promoure i facilitar la participació i la
iniciativa dels ciutadans i les organitzacions.
Dinamitzarem els espais, processos i mecanismes de participació ciutadana amb una
gestió àgil i eficaç. Farem un seguiment dels acords adoptats en aquests espais i
garantirem que siguin considerats en l’acció de govern.
Promourem de forma especial l’associacionisme, que considerem columna vertebral
de la participació ciutadana.
La regidoria de participació estarà coordinada amb totes les altres àrees i quedarà
sota la responsabilitat directa de la màxima autoritat municipal.
Crearem nous espais de participació, treballant conjuntament l’Ajuntament amb les
entitats veïnals. Espais que impliquin la generació del debat i la deliberació sobre les
polítiques municipals en tots els àmbits. Entre altres iniciatives, impulsarem la
creació d’un Consell de Ciutat o organisme similar, com a màxim òrgan de
1

Aquest text és fruit d’un consens dels partits de l’esquerra rupturista que es presenten a les
eleccions municipals del 24 de maig a Girona. El signem la CUP-Crida per Girona, ICV-EUiA, i
Compromís amb Girona, i fixa les línies d’actuació que volem imprimir a la política municipal pel
que fa a la participació ciutadana. Aquest aspecte de la participació ciutadana és per a nosaltres
cabdal per a impulsar la ‘nova política’ que propugnem. En aquest sentit ja fa temps que estem
treballant en espais participatius de la ciutat (Xarxa de Lluita pels Drets Socials, Mesa d’Entitats, etc.
i és el nostre propòsit continuar enfortint-los. Aquest preàmbul figura literalment en els programes
electorals dels partits sotasignats i és un compromís i una aposta per la confluència de les forces
d’esquerra a la ciutat.
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participació ciutadana, amb l’objectiu que esdevingui un veritable instrument de
consulta i codecisió municipal.
Pel que fa a la gestió dels barris, crearem assemblees de barris que permetin generar
debats veïnals i oferir a la ciutadania participar de manera directa en la política i la
gestió municipal. D’aquesta manera els veïns es faran corresponsables de les
actuacions municipals que es duguin a terme als seus barris.
Facilitarem la informació i transparència a tota la ciutadania perquè estigui
informada al màxim de totes les actuacions de l’Ajuntament.
Promourem l’educació en la participació des de tots els àmbits de competència
municipal.
Farem els canvis normatius necessaris per aplicar els plans de participació.
Ens comprometem a seguir participant en l’espai de confluència de l’esquerra
rupturista per tal d’assolir els màxims consensos possibles entre totes les forces
polítiques municipals que volen la transformació social.
DIAGNOSI
La baixa qualitat democràtica de l’Estat espanyol ha esdevingut un problema
estructural, que s’ha aguditzat i visualitzat especialment en els darrers anys
perquè el sistema polític (i econòmic) no ha sabut donar resposta a les demandes i
necessitats de la majoria de la població. Les dinàmiques històriques, l’arquitectura
institucional i el corpus normatiu vigent, fan que el sistema polític espanyol
desincentivi i dificulti el control democràtic de la gestió institucional, així com la
implicació i participació efectiva de la ciutadania en les polítiques públiques.
Tot i aquests condicionants negatius, l’administració local és sens dubte de l’àmbit
institucional més proper a la ciutadania, i per tant també és el que ofereix més
possibilitats pel que fa a l’aplicació de mecanismes d’aprofundiment democràtic i
empoderament ciutadà.
En el cas de Girona, durant dècades de govern del PSC, sol o amb el tripartit, s’han
mantingut unes estructures i dinàmiques de presa de decisió poc permeables i
centrades en minories influents. Tot i que en els darrers governs del tripartit
l’Ajuntament es va dotar d’instruments com ara el Reglament Regulador de les
Institucions de la Participança, és evident que no va haver-hi mai la voluntat
política ni els recursos per difondre aquest reglament adequadament i convertir-lo
en un instrument útil de cara a la radicalització democràtica.
Amb l’arribada de CiU al govern el 2011, les polítiques de participació ciutadana
han perdut encara més pes polític i visió estratègica. D’aquesta manera, les
mesures aplicades per CiU en aquest àmbit s’han centrat sobretot en processos
superficials i amb voluntat eminentment propagandística. Això ha impedit una
democratització real, i no ha permès una implicació efectiva de la població i les
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entitats gironines en la definició de les polítiques municipals i la gestió dels
recursos públics.
En el cas dels anomenats ‘pressupostos participats’, la iniciativa ha topat amb una
manca de voluntat política i amb problemes metodològics que han impedit
desenvolupar-la com un projecte comunitari, transformador i de ciutat. Així, s’han
detectat dèficits importants en els mecanismes de transparència i participació, i
s’ha trobat a faltar una tasca més minuciosa i de proximitat als barris, per tal de
mobilitzar tot el teixit veïnal a través de mesures de pedagogia i foment d’hàbits
participatius. Finalment, cal destacar el risc de frustració, clientelisme i
competitivitat entre els diferents barris que ha comportat la iniciativa, com a
conseqüència del seu mal plantejament i el dirigisme de l’equip de govern a l’hora
de dinamitzar-la.
D’altra banda, cal fer notar que CiU ha incomplert el compromís de realitzar plens
itinerants als barris, ha deixat que s’agreugés la inactivitat de diversos consells
municipals i ha abandonat la convocatòria dels fòrums ciutadans del TAV que es
feien de forma trimestral. El govern de Carles Puigdemont també ha vetat en
múltiples ocasions l’aprovació de mesures de participació proposades per la CUP,
com ara la celebració d’audiències públiques o consultes ciutadanes per a grans
temes de ciutat.
Per contra, cal remarcar l’avenç en matèria de participació que es va asssolir a
principis de mandat gràcies a la perseverança de les entitats i la mateixa CUP: la
modificació del ROM perquè permetés la participació de les associacions gironines
als plens. És un primer pas que caldrà desenvolupar amb tota la seva potencialitat i
ampliar en el futur, a través d’una nova modificació en profunditat de la normativa
que permeti replantejar d’arrel les estructures i mecanismes d’informació i
participació en clau democratitzadora.
Pel que fa a l’àmbit associatiu, que ha de ser un pilar bàsic del procés per a la plena
democratització de la ciutat, Girona disposa d’un teixit viu i divers, que ha estat
clau en els darrers anys per dinamitzar la vida política, social i veïnal. Tot i això, cal
lamentar la manca de suport institucional envers les entitats ciutadanes,
especialment aquelles més crítiques amb els sectors dominants. En els darrers
anys, CiU (de la mateixa manera que havia passat anteriorment amb el PSC i el
tripartit) ha desatès les demandes del teixit associatiu, i no l’ha tingut en compte a
l’hora de desplegar les polítiques municipals i la dinamització de la ciutat. Així, no
ha existit un suport ni un acompanyament adequat, com tampoc s’han destinat els
recursos necessaris per garantir l’aprenentatge per part de la ciutadania de les
pràctiques i aptituds que ens han de permetre construir una ciutat autènticament
democràtica.
Malgrat tot, a Girona és possible avançar cap a un canvi de model democràtic, més
enllà de les limitacions del marc legal i les mancances de les polítiques municipals
desenvolupades fins ara. Cal renovar les actuals estructures arcaiques del
consistori, rígides i poc atractives pels gironins i gironines. És imprescindible
adaptar-les a través de dinàmiques que facilitin l’activació i la implicació ciutadana,
enfortint el teixit associatiu i dinamitzant-lo. Una ciutadania activa i organitzada, i
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una institució oberta i accessible és el que ens permetrà convertir l’Ajuntament de
Girona en un autèntic espai comunitari de relació i participació per organitzar la
vida social i econòmica. Una institució que, finalment, ens permeti prestar serveis
municipals, desenvolupar polítiques, i gestionar els recursos públics a favor dels
interessos col·lectius.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Garantir els mecanismes institucionals, polítics i normatius que permetin el
màxim protagonisme ciutadà en la presa de decisions i la gestió dels
recursos públics.
2. Promoure l’activació popular i els valors de la democràcia i la participació
en la ciutadania, amb l’objectiu d’arribar a un estadi de plena
democratització de la nostra ciutat en els diferents àmbits (institucional,
social, econòmic, associatiu, etc.).
3. Consolidar un teixit associatiu actiu, divers i compromès, que fomenti la
creativitat, canalitzi les inquietuds i demandes ciutadanes, i sigui font de
cohesió i transformació social.

PROPOSTES
Participació
•

Impulsarem un Pla Director de Participació Ciutadana, que des d’una
concepció àmplia i integral permeti estructurar el procés de
democratització que volem per a la ciutat, d’acord amb els diferents agents
implicats i a partir de mecanismes d’implicació popular.

•

Dotarem el servei de Participació Ciutadana d’una regidoria específica
vinculada a l’àrea d’Alcaldia, per donar a les polítiques de participació el pes
polític, atribucions i transversalitat adequades.

•

Garantirem mecanismes de participació ciutadana en el disseny,
desplegament i avaluació de totes les polítiques municipals. D’acord amb
això, assegurarem el paper de la regidoria en qualsevol procés o espai
participatiu promogut des de l’Ajuntament.

•

Modificarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) a partir d’un procés
participatiu, per tal de convertir-lo en una eina d’aprofundiment democràtic
real. En aquesta mateixa línia, revisarem el Reglament Regulador de les
Institucions de la Participança per definir millor les eines i figures
participatives de l’Ajuntament.
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•

Promocionarem les eines i espais participatius de l’Ajuntament entre el
teixit associatiu i la ciutadania en general, i farem un esforç per simplificar i
sistematitzar els tràmits per utilitzar-los.

•

Promourem el seguiment i la participació de la ciutadania i les entitats als
plens municipals a partir, entre d’altres, de les següents mesures:
o Farem que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin dret a intervenir a les
sessions (actualment només poden fer-ho les entitats).
o Farem sessions itinerants als diferents barris de la ciutat, amb punts de
l’ordre del dia sobre temes que afectin el barri en qüestió.
o Replantejarem els horaris, el format i la durada de les sessions per
garantir que siguin realment accessibles a la ciutadania i el teixit
associatiu.
o Millorarem els canals de difusió del contingut dels plens, i crearem un
butlletí periòdic per fer arribar a la ciutadania els principals acords de
les sessions.

•

Crearem el Pla d’Acció Municipal, un document en què es definiran les línies
estratègiques d’actuació per a tot el mandat. Serà elaborat
participativament durant els primers mesos després de les eleccions, i
disposarà de mecanismes per seguir-ne el compliment i avaluar-ne els
resultats.

•

Tirarem endavant un nou projecte de pressupostos participatius que
tinguin una vocació realment comunitària i democratitzadora, enfront dels
anomenats ‘pressupostos participats’ actuals. La seva implementació serà
progressiva, consensuada i es farà de manera que permeti la implicació i
empoderament real de la ciutadania. Igualment, destinarem els recursos
adequats per dinamitzar-los, els estendrem a l’àmbit sectorial (no només
territorial) i impedirem la ingerència dels responsables de l’equip de
govern en el procés.

•

Fomentarem la creació d’assemblees de barri que aglutinin les diferents
associacions, agents i veïnat. Oferirem eines de dinamització perquè es
consolidin, i farem que tinguin un paper actiu a l’hora de desenvolupar els
futurs pressupostos participatius.

•

Ordenarem i cohesionarem els consells municipals que existeixen en l’àmbit
sectorial, i replantejarem el seu funcionament per fer-los més dinàmics,
participatius i amb capacitat de decisió. En crearem de nous en aquells
àmbits en què actualment no n’hi ha, i els implicarem activament en
l’elaboració dels futurs pressupostos participatius.
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•

Crearem un Consell de Ciutat, format per representants de les assemblees
de barri i els consells sectorials, que s’encarregarà de seguir l’execució i
tancament dels pressupostos participatius, el compliment dels acords del
ple, i l’aplicació del Pla d’Actuació Municipal, entre d’altres.

•

Convocarem audiències públiques periòdiques per donar compte de la
gestió política i econòmica de l’equip de govern.

•

Realitzarem consultes ciutadanes vinculants i processos participatius sobre
grans projectes i temes de ciutat que, per la seva envergadura, afectin la
majoria de la població.

•

Donarem suport i eines de dinamització a les associacions de veïns dels
diferents sectors de la Girona des d’una concepció oberta i àmplia, per tal
canalitzin de manera adequada les demandes veïnals i representin la
diversitat dels barris. Garantirem una interlocució àgil i accessible entre el
teixit veïnal i l’equip de govern, i vetllarem perquè els regidors
responsables dels diferents barris s’impliquin en la seva dinàmica social i
associativa.

•

Farem pedagogia de la participació entre infants i joves mitjançant tallers i
recursos per als centres educatius. També impulsarem iniciatives de
participació per a nens i nenes com ara el Consell dels Infants, en la línia
que es descriu a l’apartat d’Educació.

•

Farem que els mecanismes de participació de l’Ajuntament siguin
accessibles al conjunt de la ciutadania, i s’adaptin a les especificitats i
necessitats dels diferents col·lectius i segments de població. D’aquesta
manera, crearem protocols perquè les persones amb diversitat funcional o
malaltia mental puguin accedir fàcilment a les eines participatives
municipals, tal com es detalla a l’apartat de Diversitat Funcional i Salut
Mental.

•

Implicarem la regidoria de Participació en la plena democratització de la
ciutat, més enllà de l’àmbit de les polítiques i les competències estrictament
locals i institucionals. D’aquesta manera, establirem mesures per promoure
la participació popular en els sistemes de relació i organització en àmbits
estratègics com l’econòmic, sanitari, territorial o energètic, entre d’altres.

Informació i Atenció Ciutadana
•

Reforçarem l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) amb més
personal i recursos, i millorarem el servei descentralitzat de l’oficina que
s’ofereix actualment als centres cívics.

•

Consolidarem el servei de ‘seu electrònica’ i augmentarem la seva difusió
per tal que la ciutadania conegui el sistema i s’habituï a fer els tràmits i
gestions a través del web municipal.
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•

Consolidarem la presència de l’Ajuntament a internet a través del web i els
perfils a les xarxes socials. També millorarem els mecanismes d’informació i
comunicació entre consistori i ciutadania, i promourem la seva utilització.

•

Elaborarem un protocol per garantir que els continguts que genera
l’Ajuntament (notes de premsa, informació al web municipal, perfils
corporatius a les xarxes socials, etc.) estiguin basats en criteris
d’objectivitat i reflecteixin la pluralitat del consistori, i no la visió del partit
del govern.

•

Consolidarem i ampliarem els continguts de l’aplicació Girona In i
augmentarem la seva difusió. També recuperarem l’edició mensual de
l’agenda municipal.

•

Reforçarem els serveis destinats a atendre, orientar i defensar els ciutadans
i ciutadanes en l’exercici dels seus drets, com ara el Defensor de la
Ciutadania o l’Oficina Municipal d’Informació de Consum.

•

Garantirem que tots els serveis d’informació i atenció ciutadana disposin de
protocols d’actuació i recursos adaptats als diferents col·lectius i segments
de població, per tal de garantir-ne l’accés al conjunt de la ciutadania, en la
línia que s’exposa als apartats de Diversitat Funcional i Malaltia Mental i
d’Immigració.

Associacionisme
•

Oferirem les eines necessàries de suport i acompanyament a les
associacions de la ciutat per tal que tinguin un funcionament actiu,
democràtic i no discriminatori, d’acord amb la diversitat existent en la
societat gironina.

•

Dinamitzarem el Registre Municipal d’Entitats i renovarem el Portal
Municipal d’Entitats de Girona. Cal que aquests serveis esdevinguin una
eina de referència pel que fa al coneixement i coordinació entre les mateixes
entitats, i la difusió dels recursos de suport i assessorament de què disposa
l’Ajuntament.

•

Ampliarem l’actual catàleg de recursos i serveis per a les entitats, i
facilitarem espais on les associacions puguin ubicar la seva seu social,
desenvolupar la seva activitat i desar el material. En aquesta línia, crearem
un servei que faci la funció d’hotel d’entitats.

•

Augmentarem les partides d’ajuts per als projectes i iniciatives de les
associacions gironines en els diferents àmbits d’actuació. Cal revertir la
dinàmica dels darrers quatre anys, en què la dotació pressupostària
d’algunes d’aquestes subvencions ha decaigut notablement.
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•

Promourem l’organització d’activitats a la via pública i arreu de la ciutat per
part de les entitats. En aquesta línia, simplificarem i sistematitzarem els
tràmits per a la cessió d’espais i recursos, i facilitarem la cessió
d’equipaments municipals i infraestructures que a la pràctica són
inaccessibles per a les associacions.

•

Reforçarem la Xarxa de Centres Cívics, locals socials i la resta
d’equipaments municipals per tal que responguin a les necessitats de les
entitats, i els desplegarem de manera equilibrada arreu de la ciutat.

•

Facilitarem la cessió d’espais i recursos a realitats associatives no formals ni
institucionalitzades que existeixen a la ciutat.

•

Impulsarem acords de cogestió d’equipaments públics amb les entitats,
serveis i programes per enfortir el paper del teixit associatiu i tendir cap a
formes de prestació de serveis més properes i democràtiques, en la línia
que es detalla als apartats de Transparència i Model de Gestió i de Gestió
Econòmica Municipal.

•

Promourem l’autoorganització ciutadana en els diferents àmbits, com a
forma d’enfortiment democràtic i popular. D’aquesta manera, donarem
suport a la creació d’associacions d’usuaris, consumidors i afectats;
oferirem recursos per a la dinamització i coordinació de les comunitats de
veïns i veïnes d’edificis, etc.

•

Posarem a disposició de les entitats ciutadanes un servei municipal
d'assessorament per tal que s'hi puguin adreçar i resoldre tots els dubtes
jurídics, fiscals i comptables sobrevinguts per la nova llei de reforma de
l'Impost de Societats, tal i com va aprovar el ple municipal recentment.
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1.2. Transparència i Model de Gestió
DIAGNOSI
La lluita cap a un model de gestió municipal realment democràtic passa
inevitablement per garantir l’accés a la informació per part de la ciutadania. En els
darrers quatre anys, fruit de la pressió popular i el context social, s’ha generat un
estat d’opinió favorable a la millora de la transparència institucional. Això ha
obligat les administracions a moure fitxa, i és en aquest marc que l’Ajuntament de
Girona ha fet alguns passos incipients en qüestions de transparència. Com en
l’àmbit de participació, però, cal lamentar que les mesures aplicades per CiU han
tingut una intenció bàsicament propagandística, i no han significat una millora real
pel que fa a l’accés generalitzat a la informació municipal. En aquest sentit, la
plataforma ‘Govern Obert’, creada en aquest mandat, pot esdevenir una bona eina,
però només si compta amb voluntat política i els recursos de difusió necessaris.
Així, malgrat la retòrica de l’equip de govern a favor de la transparència, des de la
seva arribada al govern CiU ha rebutjat l’aplicació de diverses mesures de
transparència proposades per la CUP. Així, s’ha impedit la publicació del
pressupost municipal en format obert i editable, la celebració d’audiències
públiques, o la publicació de les actes de la comissió de seguiment de la gestió
d’AGISSA. Tampoc s’ha desenvolupat l’auditoria ciutadana sobre el deute
municipal, tot i haver-hi un acord del ple municipal en aquest sentit. D’altra banda,
cal remarcar que a hores d’ara l’Ajuntament de Girona encara no compleix amb allò
que marquen les lleis estatal i catalana de transparència per a l’administració local,
una mancança que caldrà corregir sens falta en els propers mesos.
Pel que fa al model de gestió municipal, en els darrers quatre anys s’ha accentuat la
dinàmica privatitzadora amb mesures com ara la creació de la figura del gerent, o
l’aposta per mantenir l’externalització al sector privat de diversos serveis públics.
Igualment, s’ha advertit una important manca de sistematització, diàleg i
planificació estratègica en l’elaboració de les polítiques públiques. Unes mancances
que s’han suplert amb un excessiu dirigisme polític per part de l’equip de govern,
en el marc d’una estructura municipal que novament s’ha basat més en el
repartiment de quotes de poder que en les necessitats reals d’organització de
l’Ajuntament.
Pel que fa a la forma de prestació dels serveis públics, s’ha aconseguit introduir el
debat sobre la necessitat de municipalitzar serveis i d’aplicar criteris ètics, socials i
ambientals en els concursos públics. Un debat que de moment ha obtingut uns
resultats escassos (tot i la petita victòria que va significar l’aprovació del Protocol
de Contractació Responsable), però que de ben segur que en el proper mandat
donarà els seus fruits, si es manté la pressió política i la implicació de determinats
agents del tercer sector i del món de l’economia social.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Garantir la transparència institucional i assegurar l’accés del conjunt de la
població a tota la informació i documentació de l’Ajuntament en format
obert i comprensible, per tal de fomentar la implicació ciutadana i el control
democràtic de la gestió pública.
2. Millorar l’eficàcia de les polítiques públiques a partir d’una visió estratègica
i transversal de l’acció institucional, d’una millor sistematització dels
processos, i d’una estructura administrativa adequada i ben coordinada
entre si i amb la resta d’agents socials i institucionals
3. Potenciar la dimensió comunitària, ètica i democràtica del model de gestió
de l’Ajuntament de Girona. Cal posar fi a la privatització i les males
pràctiques, i fer una aposta per la implicació i el protagonisme popular en la
gestió de les polítiques i serveis públics locals.

PROPOSTES
•

L’Ajuntament publicarà abans de l’1 de setembre del 2015 tota la
informació que marquen les lleis de transparència estatal i catalana. Tot i
que ambdues lleis preveuen terminis d’aplicació flexibles, considerem
imprescindible començar el curs polític 2015-2016 complint de manera
escrupolosa amb allò que marca la nova legislació.

•

Ampliarem i millorarem el portal ‘Govern Obert’ i hi publicarem tota la
informació que encara no hi consta de manera oberta i editable, començant
pel pressupost municipal i les actes de la comissió de seguiment d’AGISSA.
Farem publicitat activa del portal i garantirem que sigui accessible i
comprensible per al conjunt de la ciutadania.

•

Adaptarem la documentació municipal i els mecanismes de consulta tenint
en compte les necessitats i especificitats dels diferents col·lectius i
segments de població. Cal assegurar que elements com ara la llengua, la
diversitat funcional, el nivell de formació o l’edat, entre d’altres, no siguin
impediments a l’hora d’accedir a la informació municipal.

•

Garantirem que l’organització de l’Ajuntament per àrees respongui a
criteris tècnics o polítics, però mai a les lògiques de repartiment de quotes
de poder i càrrecs entre els partits que formin part de l’equip de govern.

•

Crearem un Pla d’Acció Municipal després de les eleccions, que fixi les línies
estratègiques per al mandat, tal i com es concreta a l’apartat de Participació
i Associacionisme. Garantirem la participació ciutadana en el disseny de
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totes les polítiques municipals, i establirem mecanismes de seguiment i
control democràtic del seu desplegament.
•

Harmonitzarem i simplificarem els documents estratègics com els plans
locals, directors, etc. per tal que segueixin patrons d’elaboració
equiparables, i tinguin períodes de desplegament que coincideixin entre si.
També assegurarem la coordinació entre les diferents àrees i regidories per
tal d’afavorir la coherència i la transversalitat en les polítiques locals.

•

Garantirem la cooperació interadministrativa per evitar el solapament en la
intervenció pública i per potenciar l’optimització de recursos i serveis.
Apostarem especialment pel treball conjunt amb els municipis propers en la
línia d’articular territorialment l’àrea urbana de Girona.

•

Replantejarem el funcionament de patronats i altres organismes municipals
que existeixen a Girona, per tal d’assegurar el control democràtic de la seva
activitat. Garantirem que les informacions sobre la seva composició i gestió
siguin públiques i a l’abast del conjunt de la ciutat.

•

Crearem sistemes públics d’indicadors per seguir el desenvolupament de
totes les polítiques públiques i serveis municipals i avaluar-ne els resultats,
i elaborarem enquestes de satisfacció periòdiques. També actualitzarem les
cartes de serveis municipals, que no s’han revisat en tot el mandat i han
quedat desfasades, i les estendrem als serveis que no en tenen.

•

Aprovarem un codi ètic municipal que serà d’obligat compliment per tots
els càrrecs electes de l’Ajuntament de Girona, per evitar privilegis i males
pràctiques. Com a base per elaborar aquest document proposarem el
decàleg de principis que actualment ja compleixen els càrrecs electes de la
CUP.

•

Impedirem que els membres de l’equip de govern tinguin duplicitat de
càrrecs, i farem que la seva dedicació institucional estigui únicament
vinculada a la tasca municipal. Així evitarem casos com el de Carles
Puigdemont, que durant quatre anys no s’ha dedicat plenament a la gestió
municipal per les seves obligacions com a diputat al Parlament.

•

Eliminarem la figura del Gerent, un càrrec de confiança creat per CiU i que
ha disposat d’una retribució totalment desproporcionada en els darrers
quatre anys. En la mateixa línia, evitarem nomenar personal eventual en
llocs de treball de caràcter tècnic vinculats a l’estructura administrativa de
l’Ajuntament.

•

Rebaixarem els sous dels càrrecs electes i la retribució dels grups
municipals. També establirem mecanismes per garantir la transparència i el
control democràtic de la gestió dels recursos i el personal dels grups
municipals.
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•

Potenciarem les auditories ciutadanes sobre aspectes de rellevància per a la
ciutat, com ara les obres del TAV (vegeu l’apartat d’Urbanisme i Espai
Públic) o el deute municipal (vegeu l’apartat de Gestió Econòmica
Municipal). També implicarem activament l’Ajuntament en la lluita contra
la corrupció i les males pràctiques a través d’investigacions en àmbits com
la gestió d’AGISSA (vegeu els apartats d’Aigua i Gestió Econòmica
Municipal) o els processos de requalificació urbanística (vegeu l’apartat
d’Urbanisme i Espai Públic).

•

Cobrirem les places de direcció per a cadascun dels diferents equipaments i
serveis municipals que les tinguin vacants a través de concursos públics,
amb dedicació plena i exclusiva al seu càrrec, especialment en l’àmbit
cultural.

•

Potenciarem el treball en equip dins de l’Ajuntament, implicarem el
personal municipal a l’hora de dissenyar i organitzar la provisió dels serveis
públics. En aquesta línia, tindrem en compte els diagnòstics i propostes
d'intervenció que realitzin els equips de professionals de l’Ajuntament.

•

Garantirem el respecte als drets laborals del personal municipal, i tendirem
a l’equiparació de les condicions de treball entre els diferents equips i
cossos de treballadors. També vetllarem perquè el personal de les empreses
privades i mixtes que presten serveis municipals externalitzats tingui unes
condicions laborals dignes.

•

Dotarem els diferents serveis i polítiques municipals dels recursos humans,
econòmics i materials que siguin necessaris per tal de donar resposta a les
necessitats de la ciutat. Així, estudiarem fórmules per esquivar les
restriccions que marca actualment l’Estat espanyol per a la contractació de
personal i la gestió pressupostària, i si cal aplicarem la desobediència
institucional.

•

Posarem fi a les privatitzacions en l’àmbit local. Així, garantirem que la
prestació de serveis, la compra i la contractació municipal es facin des d’una
perspectiva comunitària i tingui en compte criteris ètics, socials i
ambientals; en la línia que es detalla als apartats de Gestió Econòmica
Municipal.
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2.2. Comerç i Mercats
2.3. Turisme
2.4. Gestió Econòmica Municipal
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2.1. Treball i Model Productiu
DIAGNOSI
A inicis del 2015 la xifra d’atur registrat a Girona se situava en les 7.219 persones,
de les quals el 54% no rebien cap tipus de prestació. Això representa una taxa
d’atur del 15,1% sobre el total de població activa. Si bé l’atur ha anat descendint
lentament ens els darrers mesos, continua empitjorant la qualitat dels llocs de
treball i els salaris, una tendència que és general al conjunt del país.
La crisi financera i una política d’inversions públiques sense perspectives socials
han fet minvar el dinamisme de sectors bàsics de l’economia catalana, com ara
l’agricultura, els serveis a les persones, la petita indústria i el petit comerç. La crisi
econòmica consegüent ha afectat els autònoms i les petites empreses molt més que
les grans empreses, els assalariats més que els empresaris, i les dones més que els
homes. També ha barrat el pas al món laboral de joves, de majors de 45 anys i de
persones amb dificultats afegides. La crisi ha justificat regulacions i pèrdues de
drets que han fet cada cop més precària la situació tant de les persones
assalariades com de les que es troben en situació d’atur.
A Girona, sense eines eficaces d’intervenció pública, patim d’un model productiu
sense cap planificació estratègica. Un model cada cop més terciaritzat, en procés de
desindustrialització i destinat a satisfer les exigències del sector turístic, que en el
nostre espai té com a centre d’atenció i inversions la Costa Brava, i pel qual la
nostra ciutat continua essent tan sols un element accessori. Tanmateix, la ciutat
també ha patit l’error de concentrar els recursos públics de promoció en un o molt
pocs sectors econòmics, en detriment del potencial d’altres àmbits de l’economia
real.
Però al nostre país, l’economia és una de les àrees on trobem més energia creativa i
perspectives realistes de dinamització pragmàtica i sostenible per mitjà
d’iniciatives i experiències que parteixen d’una perspectiva social i ètica. Es tracta
de produir i proveir béns o serveis per satisfer necessitats individuals o
col·lectives, de manera democràtica, equitativa, sostenible i solidària. Fonts
d’energia renovable, cooperatives de consum, emprenedoria cooperativa per
generar ocupació, finances ètiques; cotxes, cases o espais compartits, projectes
col·lectius de pagesia agroecològica, grups de criança compartida, casals
autogestionats per a joves o gent gran, producció de dissenys en codi obert i
llicències lliures, etc., són experiències d’innovació social davant la crisi. Algunes
experiències d’economia alternativa tenen caràcter de mobilització social, amb
ressò i influència molt importants, com ara la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, els bancs del temps i de coneixements, els horts comunitaris, les
iniciatives de moneda social comunitària, la cooperativa Som Energia, la banca
cooperativa Fiare...
Volem que Girona s’incorpori a aquest procés de recuperació de l’ètica en les
relacions econòmiques i comercials. La capacitat de compartir i cooperar ha de
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guiar una nova economia, de desenvolupament local comunitari i coordinat, que
garanteixi la cohesió social i la sostenibilitat del territori, que generi llocs de treball
de qualitat i millori la qualitat de vida de totes les persones.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Avançar cap a un model de ciutat solidari i cooperatiu, que des de l’àmbit
local contribueixi a revertir les estructures i dinàmiques del model
econòmic neoliberal. Cal fixar les bases per a la democratització econòmica i
la consecució d’un sistema que es planifiqui en funció del bé comú i no del
benefici privat; basat en l’ètica i l’esperit comunitari, i no en la competència.
L’economia que volem, doncs, s’ha de basar en una gestió pública dels
mitjans de producció d’energia, en una producció planificada de forma
participativa, col·lectiva i cooperativa, en un finançament ètic, en una
comercialització justa, en un consum responsable, en una distribució
solidària de l’excedent, en xarxes de suport mutu i en xarxes d’intercanvi i
reciclatge de béns i de serveis.
2. Reorientar l’estratègia d’inversió econòmica en la creació d’oportunitats de
treball i renda que millori les condicions de vida de tota la població, i
promoure els projectes d’autoorganització popular de l’ocupació, els
projectes cooperatius, la coordinació sectorial del comerç de proximitat i
treballar per evitar deslocalitzacions. Tot això, sense oblidar aquells sectors
estratègics o imprescindibles que hauran de ser gestionats i coordinats
públicament de manera col·lectiva, seguint la màxima ètica de posar
l’economia al servei de les persones i no a l’inrevés.
3. Establir mecanismes per a la recuperació popular de l’economia i la seva
democratització, forçant l’obertura de les instàncies de decisió de
l’Ajuntament. L’Ajuntament ha de possibilitar que les classes populars
puguem desenvolupar l’autoorganització de la producció de béns. Ha de
limitar els beneficis especulatius i de sobreproducció de les grans empreses.
Ha de generar les condicions que permetin enfortir i estendre el sector
cooperatiu de treball, d’habitatge i de consum. I ha de promoure una
complementació entre el sector cooperatiu i la petita i mitjana empresa,
especialment el comerç de proximitat.

PROPOSTES
•

Durem a terme un debat de ciutat sobre el model productiu de Girona, amb
la participació dels diferents agents socials, econòmics, associatius, etc.; que
ens permeti detectar els dèficits actuals i definir línies d’actuació a mitjà
termini. Cal una planificació estratègica que prevegi la transició cap a un
model diversificat, cooperatiu, de proximitat i sostenible, i que tingui en
compte necessàriament el marc de l’àrea urbana.
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•

Crearem un Consell Municipal de Treball i Model Productiu, que substituirà
l’actual Agència de Promoció Econòmica. Aquest ens tindrà per objectiu
millorar el coneixement i diagnosticar la situació de la nostra ciutat en
matèria de drets dels treballadors i treballadores, prevenció de riscos
laborals, etc. També promourà, en la línia del punt anterior, l’estudi,
l’elaboració i la realització d’iniciatives econòmiques i socials d’àmbit local,
orientades a satisfer les necessitats bàsiques de la ciutadania i partint de la
utilització sostenible i preferent dels recursos més propers.

•

Tirarem endavant un pla de xoc contra l’atur coordinat des del Servei
Municipal d’Ocupació d’acord amb les diferents regidories implicades, que
se centrarà prioritàriament en aquells segments de població amb més
dificultats d’inserció laboral, com ara joves, dones i majors de 45 anys. En
aquest pla s’establiran, entre d’altres, les següents mesures:
o Garantirem mecanismes de suport i seguiment del jovent de la ciutat
que no acrediti el Graduat en Educació Secundària.
o Fomentarem la creació d’un mapa de formació ocupacional comarcal
coordinant els itineraris formatius per complementar l’oferta
formativa del territori, ajustant-la a la realitat i necessitats dels
diferents sectors productius.
o Donarem continuïtat al pla Girona Actua, i vetllarem perquè les
diferents mesures aplicades derivin en una contractació estable i de
qualitat.
o Potenciarem la coordinació entre els diferents agents públics i del
tercer sector que treballen per l’ocupació a la comarca evitant
duplicitats de serveis i la generació de competències improductives.
Promourem l’habilitació d’espais de formació compartits i
treballarem per consolidar una autèntica borsa única de treball que
centralitzi els serveis municipals, del SOC i d’altres entitats.
Eliminarem els intermediaris privats en la cerca de feina: ni
empreses d’inserció laboral, ni ETT.
o Garantirem el dret a la mobilitat per a l’accés al treball amb
bonificacions i tarifes socials en el transport públic per les persones
aturades, i proporcionarem una xarxa de transports que faciliti
l’accés als llocs de treball i la recerca de feina, en la línia que marca
l’apartat de Mobilitat.
o Reforçarem el treball de prospecció per a la captació d’ofertes de
qualitat, fent un treball de sensibilització i suport amb les empreses;
amb l’objectiu de millorar la definició i la cobertura de les ofertes a
partir de paràmetres de capacitació i qualificació professional, i
evitar situacions de discriminació.
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o Potenciarem la realització d’itineraris personalitzats per a la inserció
que promoguin l’autonomia, combinant l’oferta de recursos d’atenció
individual i grupal.
o Treballarem per donar estabilitat i coherència al conjunt de plans i
programes tant a nivell intern com pel que fa a la projecció externa.
•

Els serveis de l’Ajuntament continuaran amatents als programes
subvencionats de la Generalitat de desenvolupament local: AODL; Barris, 7
comarques, suport i acompanyament a la planificació estratègica.

•

Promourem mesures i polítiques actives d’ocupació que tinguin en compte
les persones amb diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental.
Des d’aquest punt de vista, impulsarem els Serveis d’Integració Laboral
(SIL) i un Programa d’Inserció Laboral (PIL) específic per a les persones
afectades per malalties mentals, tal com es concreta a l’apartat de Diversitat
Funcional i Salut Mental.

•

Exigirem la reorganització dels serveis de llicències i d’inspecció de les
activitats econòmiques a la ciutat perquè, a més del compliment de les
ordenances municipals, es vigili també el compliment de la legislació vigent
en tota la resta de camps, especialment pel que fa a les condicions
contractuals del personal i de seguretat i prevenció de riscos en el treball.
Tot plegat, a fi que indirectament es pugui afavorir l’activitat productiva,
innovadora, sostenible i respectuosa amb els drets socials i laborals.

•

Regularem els procediments i les condicions d'accés i permanència de les
empreses al polígons industrials, mitjançant un conveni municipi-empresa
que permeti establir acords relacionats amb la naturalesa de l’activitat
productiva, l’accés i l’emmagatzematge de mercaderies, el tractament de
residus, el règim de contractació i la seguretat en el treball, situació
econòmica, viabilitat i rendibilitat, canvis i condicions de permanència. Tot
plegat amb la finalitat que es puguin establir els serveis municipals
corresponents i les eventuals ajudes i exempcions; així com també
d’arbitrar els advertiments i sancions per incompliments del conveni
(considerant si s’escau la immobilització d'actius en cas de deslocalització o
reducció d'activitat no acordada).

•

Proposarem que s’estableixin acords amb els municipis de l’àrea urbana per
garantir l’eficàcia d’aquestes mesures. També, amb relació als polígons
industrials, treballarem per a l’estructuració raonable i eficient del servei
públic de transport, amb la col·laboració de les empreses (racionalització
d’horaris i cofinançament), en la línia que es descriu a l’apartat de Mobilitat.

•

Potenciarem (i posarem en primer pla) la línia de treball de Girona Emprèn
destinada al foment de les cooperatives a la ciutat, conjuntament amb el
programa AraCoop i les federacions de cooperatives de Catalunya. Crearem
una nova partida als pressupostos municipals per al foment del
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cooperativisme i l’economia social amb una dotació significativa que
permeti l’impuls de programes eficaços en aquest àmbit:
o Vetllarem perquè a través dels serveis educatius municipals s’ofereixin
tallers de foment del cooperativisme i l’economia social tant a primària
com a secundària, en la línia que s’exposa a l’apartat d’Educació.
o Afavorirem la relació entre la universitat i les empreses cooperatives
per facilitar la transferència de coneixements.
o Promourem la sensibilització de persones prescriptores com ara
gestories i assessories, col·legis professionals o personal tècnic en
creació d’empresa a partir del programa Municipi Cooperatiu o Barri
Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
o Aplicarem altres mesures com facilitar l’accés al crèdit o acompanyar
autoorganització de la producció.
•

També en el marc de Girona Emprèn, reforçarem i posarem en marxa
centres de treball compartit (coworking).

•

Donarem suport a la iniciativa Pam a Pam que l’ONG Setem i la Xarxa
d’Economia Solidària, un mapa d’economia solidària i consum responsable
de la ciutat de Girona i comarques pròximes. Promourem l’esperit de la
iniciativa i facilitarem les tasques del voluntariat que hi col·labora.
L’Ajuntament posarà a disposició d’aquestes dues entitats un tècnic i un
local de concurrència pública per acabar de completar el mapa al llarg del
període 2015-2017. La regidoria de Treball de l’Ajuntament facilitarà el
coneixement d’aquesta iniciativa a les empreses de la ciutat i contribuirà a
fer-ne difusió.

•

Impulsarem la creació de la Xarxa d’Economia Solidària de Girona i rodalies.
Es tractarà d’una estructura que integri cooperatives, entitats i empreses
que compleixin una sèrie de criteris ètics, de sostenibilitat, organització
democràtica i participativa, drets laborals..., amb la voluntat que esdevingui,
progressivament, una alternativa de contrapoder econòmic. Aquesta xarxa,
amb el suport i implicació del sector públic municipal, podria facilitar
l’accés al crèdit de moltes iniciatives, participar en la prestació de serveis
públics, crear una borsa de treball pròpia, compartir recursos i serveis, etc.

•

Garantirem el treball en condicions dignes i el respecte pels drets laborals a
totes les persones que de manera directa o indirecta treballin per
l’Ajuntament. Igualment, vetllarem per la millora del Protocol per a la
Contractació Responsable i per l’aplicació eficient de les clàusules socials
per a l’accés a concursos públics que s’hi contemplen, tal i com es concreta a
l’apartat de Gestió Econòmica Municipal.

22

•

Impulsarem mesures per fer aflorar l'economia submergida especialment
en l'àmbit de l'atenció personal; informant, sensibilitzant i donant suport a
la legalització d'aquestes activitats.
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2.2. Comerç i Mercats
DIAGNOSI
La crisi i les polítiques econòmiques que han afavorit sobretot les grans empreses
han afectat especialment el petit comerç, els mercats tradicionals, els autònoms i
els marxants. El procés de debilitació del petit comerç tradicional a la ciutat s’ha
accentuat durant la darrera dècada per l’increment de la presència de grans
superfícies i cadenes comercials.
Girona també pateix els efectes de l’homogeneïtzació de l’oferta comercial que
suposen les franquícies als centres urbans i que despersonalitzen i resten
singularitat a les ciutats.
Tot i que l’Ajuntament ha fet tímides apostes per recuperar el comerç local, la
veritat és que en els darrers anys l’augment de grans superfícies i l’aparició de
cadenes comercials als principals eixos de la ciutat ha estat constant. L’ampliació
d’Hipercor o la conversió de terrenys de Mas Xirgu i l’Avellaneda en zones
comercials en són proves inequívoques. L’Ajuntament no ha estat capaç de frenar
la davallada que la crisi, però també altres esdeveniments com les obres del TAV,
estan significant per al petit comerç de la ciutat.
També hi ha altres condicionants que poden afectar el sector del comerç de la
ciutat, com ara la normativa europea coneguda com directiva Bolkestein, que
estableix limitacions en el temps de les llicències i en l’espai públic que es cedeix
per a mercats de paradistes. L’aplicació d'aquesta llei pot canviar radicalment el
model actual dels mercats ambulants, i comportar una situació encara més
precària per a molts marxants.
Tanmateix, cal tenir en compte, com a notícies positives, el manteniment del
mercat setmanal de Can Gibert, l’augment d’espais de venda de productes
agroecològics i la consolidació d’iniciatives de tipus comunitari com els mercats
d’intercanvi i de segona mà.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Impulsar un model comercial sostenible des d’un punt de vista social,
econòmic i ambiental, afavorint la producció local, la proximitat i les
cooperatives productores i de serveis. Una estructura comercial arrelada al
territori i basada en els petits negocis és un dels pilars fonamentals del
model econòmic ètic, solidari i sostenible que proposem des de la CUPCrida per Girona.
2. Superar el model basat en les grans superfícies i els supermercats, per
recuperar el petit comerç i potenciar els mercats de barri. Cal, alhora,
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pal·liar els efectes de la crisi econòmica en el comerç local, i assegurar les
bases per a la seva continuïtat i consolidació.
3. Vetllar per la viabilitat de la producció local, l’activitat artesanal, cultural,
artística i de serveis arrelada al territori. També s’han de promoure les
relacions de cooperació entre petits productors, transportistes i
comerciants, a fi de facilitar els canals de distribució i els punts de venda
directa.
4. Fomentar entre la ciutadania els hàbits de consum conscient i responsable,
evitar el malbaratament i promoure el reciclatge; i defensar els drets dels
ciutadans en tant que consumidors i clients.
5. Potenciar i acompanyar les relacions comercials de tipus comunitari com
els mercats d’intercanvi, les fires al carrer i també l’economia alternativa
(monedes socials, espais compartits, bancs del temps...).

PROPOSTES
•

Vetllarem per l’aplicació als comerços de la ciutat de les normatives que
obliguen a informar de l’origen dels productes frescos i que regulen
l’etiquetatge dels productes envasats.

•

Reforçarem l’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) per
defensar el dret a la informació i la protecció dels drets de la ciutadania
davant dels abusos de les grans empreses (telefonia, subministraments,
banca...), amb suport jurídic i denúncies col·lectives tutelades pel consistori,
quan calgui.

•

Treballarem perquè el petit negoci local i tradicional recuperi protagonisme
davant l’impacte de les grans cadenes comercials que en els darrers anys
han ocupat, progressivament, els eixos comercials de la ciutat. En el cas de
comerços històrics, arbitrarem mesures per a la seva preservació, tal i com
es concreta a l’apartat de Patrimoni.

•

Declararem una moratòria a Girona per la qual no podrà construir-se cap
gran superfície ni instal·lar-se cap gran cadena comercial nova durant deu
anys. En aquesta línia, aturarem aquells aspectes que encara no estiguin
consolidats del desenvolupament comercial del Parador del Güell.

•

Donarem suport i assessorament al petit comerç per contribuir a la seva
viabilitat. Treballarem conjuntament amb les altres administracions per
oferir línies de finançament i plans de dinamització per protegir, millorar i
renovar el comerç tradicional.

•

Simplificarem els tràmits municipals per a l’adquisició i renovació de
llicències, i facilitarem la comunicació amb els comerciants.
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•

Fomentarem la venda i consum dels productes agrícoles de proximitat,
especialment els vinculats a l’agricultura ecològica, i farem que Girona sigui
un punt de referència en aquest àmbit, tal i com s’exposa a l’apartat de
Producció i Consum de Proximitat.

•

Col·laborarem amb el petit comerç tradicional i detallista, i amb les
agrupacions de comerciants, a la difusió necessària dels seus productes i
establiments, amb mitjans municipals.

•

Promourem zones pacificades per a vianants i ciclistes als eixos comercials
d’arreu de la ciutat, per tal de fomentar la compra a peu i potenciar el petit
comerç als barris, tal com es recull a l’apartat de Mobilitat.

•

Oferirem suport institucional per recuperar i garantir la consolidació del
mercat ecològic setmanal de la plaça Salvador Espriu.

•

Consolidarem el mercat setmanal de Can Gibert. Estudiarem la possibilitat
d’implementar nous mercats de barri.

•

Recuperarem el Mercat de Cuines del món, una iniciativa reeixida i
interessant des d’una òptica comunitària i intercultural, que amb el govern
de CiU va deixar-se de fer.

•

Replantejarem la situació del mercat de la Devesa amb la participació de
comerciants, veïns i entitats, i buscarem una solució que doni resposta a les
principals necessitats i preferències dels diferents agents implicats.

•

Col·laborarem amb iniciatives de comerç just i solidari a la ciutat i
facilitarem el treball en xarxa d’entitats i comerços amb compromís social,
en la línia que s’exposa a l’apartat de Solidaritat i Cooperació.

•

Fomentarem la iniciativa del ‘Bancs del Temps Pont del Dimoni’ i del ‘Banc
del Temps del Pla de Palau’, mitjançant un conveni. Els bancs del temps
fomenten les relacions socials i la igualtat entre les persones, potencien
l'ajuda mútua i resolen necessitats de la vida quotidiana, a més d’estalviar
diners a les famílies.
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2.3. Turisme
DIAGNOSI
Per la seva situació geogràfica i el seu patrimoni destacat, Girona té un innegable
atractiu turístic. Es tracta d’un sector, per tant, que ha de tenir el seu lloc en el
model de desenvolupament econòmic local. Tot i això, cal una reflexió de ciutat
respecte al paper que ha de tenir la promoció turística dins les polítiques
municipals, com també pel que fa a la necessitat d’implicar la ciutadania en la
definició del model turístic gironí.
En les darreres dècades, especialment arran dels resultats del Pla Especial del
Barri Vell i la consolidació de la Costa Brava i Barcelona com a destí turístic,
l’arribada de visitants ha anat augmentant de forma progressiva. Els governs del
PSC i el tripartit van fer una aposta en aquest sentit, malgrat que la inversió directe
municipal en promoció turística va mantenir-se sempre dins d’uns marges
discrets.
Amb l’arribada de CiU al govern, les xifres de recursos municipals destinats a la
promoció turística van disparar-se, fins al punt que convertir-se en d’un dels
àmbits del pressupost municipal que, ja sigui de manera directa o indirecta, ha
augmentat més des de l’arribada de Carles Puigdemont al govern. Aquesta aposta
de CiU ha impregnat bona part de les polítiques municipals, que en massa ocasions
han quedat relegades o supeditades a l’àmbit turístic. Les polítiques culturals
segurament en són l’exemple més clar.
D’altra banda, el model turístic basat sobretot en el Barri Vell ha accentuat encara
més dualitat d’una ciutat orientada especialment en la postal de les cases de
l’Onyar, i que ha desatès els barris més allunyats del centre. L’estat dels sectors
més perifèrics, amb mancances múltiples en àmbits com els serveis públics,
l’urbanisme, l’atenció social o la mobilitat, entre d’altres, n’és una de les
conseqüències més nefastes. D’altra banda, cal recordar la volatilitat d’un sector
com el turístic, i els riscos d’una economia cada cop més terciaritzada pel que fa a
la precarietat laboral.
L’aposta turística de la ciutat, doncs, s’ha desenvolupant al llarg dels anys sense la
participació de la ciutadania, que ha viscut amb distància i de vegades recel la
creixent onada de visitants. En l’actualitat la ciutat es troba en una cruïlla, en què
ha de decidir si debat estratègicament amb la ciutadania el model turístic que vol
per demà i crea les eines per tal d’assolir-lo, o si continua amb l’actual dinàmica
incrementalista, amb un risc de massificació, inestabilitat i descontentament
ciutadà que els propers anys pot esdevenir un problema per la ciutat.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Fixar les bases per un model turístic diversificat, sostenible i integrat al
conjunt de la ciutat. Un model que no confongui la qualitat amb serveis
inaccessibles i elitistes, que aporti valor als espais patrimonials i benefici
real a la ciutadania de Girona.
2. Implicar la ciutadania i el teixit associatiu d’arreu de la ciutat en la definició
i la gestió del model turístic, per tal de superar l’actual model centralitzat al
Barri Vell, que elititza i banalitza l’espai públic i el patrimoni local, i menysté
la població gironina.
3. Vincular el sector turístic a criteris de responsabilitat social i ambiental,
ocupació de qualitat i implicació comunitària. Cal consolidar un teixit de
petits negocis de comerç i restauració arrelats i que hi aportin valor.

PROPOSTES
•

Encetarem un debat de ciutat per definir les bases que han de guiar el
model turístic gironí. No pot ser que les decisions respecte com s’ha
d’orientar les polítiques de promoció turística quedin recloses en l’àmbit de
les institucions i els grans sectors econòmics.

•

Crearem un observatori ciutadà del turisme, per garantir que les polítiques
municipals en aquest àmbit vagin en consonància amb les preferències i
demandes del teixit social i veïnal de la ciutat. Aquest observatori
fiscalitzarà la inversió de l’Ajuntament en promoció turística, i farà un
seguiment del seu impacte i retorn a partir d’un sistema d’indicadors.

•

Aplicarem la màxima transparència pel que fa a la inversió turística a la
ciutat, en la línia que es marca a l’apartat de Transparència i Model de
Gestió. Actualment les partides del pressupost destinades a promoció són
massa genèriques, i a la pràctica és impossible accedir a informació
concreta.

•

Reclamarem a la Generalitat la modificació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics per tal que la totalitat de la recaptació del municipi es
transfereixi a l’Ajuntament de Girona. Així podrem decidir democràticament
quin retorn ha de tenir a la ciutat.

•

Proposarem la creació d’un càmping municipal al sector de Domeny. Aquest
servei públic serviria per diversificar l’oferta i apostar pel turisme verd i
responsable.

•

Crearem un punt d'acollida per a caravanes i autocaravanes a la zona de
l'esquerra del Ter. La proximitat de l'accés a l'AP-7 i la fàcil connectivitat
amb el centre històric així com amb diversos punts d'interès natural fan que
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l'entorn dels barris de Fontajau i Sant Ponç sigui els ideals per a ubicar un
punt d'acollida d’aquestes característiques per a autocaravanistes.
•

Aprofitant l’entorn natural de la ciutat, potenciarem rutes i activitats que
puguin atraure el turisme esportiu, saludable i ambientalment responsable.
També potenciarem les activitats que integrin el turisme a l’activitat
agroramadera i potenciïn l’entorn rural de la ciutat.

•

Mantindrem la conservació actual del patrimoni del Barri Vell, i tindrem
especialment en compte la visió i les necessitats dels seus veïns i veïnes a
l’hora d’impulsar noves polítiques i mesures que afectin el sector.

•

Farem una programació d’activitats descentralitzada als barris, i difondrem
de manera equilibrada els serveis, els eixos comercials, espais emblemàtics
i iniciatives de les diferents zones de la ciutat, per tal de superar la visió
dual que sobrerepresenta el Barri Vell i eclipsa els barris menys cèntrics.

•

Crearem itineraris culturals i històrics per difondre el patrimoni dels
diferents barris de la ciutat. El llegat industrial i de l’arquitectura
racionalista o el patrimoni hidràulic poden ser objecte de divulgació, en
aquest sentit. També situarem el Pont del Dimoni, un cop reconstruït, com
un element destacat d’aquests itineraris.

•

Estudiarem mesures orientades a desestacionalitzar i diversificar el model
turístic de la ciutat, amb l’objectiu de combatre la precarietat i potenciar
l’ocupació de qualitat i de llarga durada en aquest sector.

•

Facilitarem l’organització per part de petits negocis de restauració de
concerts de música en directe i d’altres espectacles culturals, ja sigui dins
dels locals o a l’entorn de les terrasses, en la línia que s’especifica a l’apartat
de Cultura. Garantirem la presència i protagonisme del teixit cultural i els
creadors gironins en aquestes activitats.

•

Potenciarem l’ús d’espai públic com una eina imprescindible de la vida
social, en la línia que es detalla als apartats d’Urbanisme i Espai Públic i de
Seguretat i Model Policial. Des d’aquest punt de vista, evitarem aquelles
mesures que limiten i restringeixen l’ús de l’espai públic, i apostarem per la
mediació i la recerca de solucions consensuades davant de problemes de
convivència vinculades a aquest tema.

•

Implicarem la ciutadania i les entitats gironines en iniciatives comunitàries
de gestió turística, per tal de superar l’actual dinàmica exclusivament
mercantilista, i assolir una millor integració entre les persones que visiten
la ciutat i el veïnat gironí.

•

Aprofitarem el potencial de disposar de grans masses de persones
estrangeres a la nostra ciutat per promoure experiències vinculades a
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l’aprenentatge de les llengües, com ara intercanvis o pràctiques
lingüístiques.
•

Impulsarem la restauració local a través d’una xarxa d’oferta gastronòmica
de qualitat que utilitzi els productes locals i contribueixi a la viabilitat del
sector agroradamer. Crearem un distintiu per als locals que tinguin aquesta
oferta gastronòmica, amb l’objectiu de fomentar una marca associada a
Girona, a les Gavarres i a les plana selvatana (seguint l’estela de
l’experiència de la Cuina volcànica de la Garrotxa).
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2.4. Gestió Econòmica Municipal
DIAGNOSI
Tot i les limitacions estructurals i els darrers intents de vulnerar l’autonomia
municipal, els ajuntaments continuen essent àmbits de gestió des dels quals es pot
incidir de manera rellevant en el model de desenvolupament econòmic i social dels
municipis. Malauradament, la tendència general (i Girona no n’és una excepció) ha
estat renunciar a potenciar el rol d’actor econòmic de les institucions locals, que
han anat perdent múscul democràtic i comunitari ja sigui a través de privatització
de serveis, o bé d’uns sistemes impositius i de gestió econòmico-financera que
massa sovint s’han plegat a les exigències de les polítiques d’austeritat o bé s’han
orientat servei dels interessos dels sectors més afavorits.
Des del punt de vista de la fiscalitat, és conegut que els ajuntaments, tot i ser les
institucions més properes a la ciutadania, són també els que tenen menys capacitat
de maniobra pel que fa als sistemes impositius. No obstant això, hi ha diverses
fórmules en el plantejament dels impostos, taxes, preus públics, etc., que permeten
incidir en àmbits fonamentals de la vida local, com ho és el model ambiental,
l’accés a serveis bàsics i drets socials, la promoció d’alternatives econòmiques, etc.
A l’Ajuntament de Girona, si bé s’han s’ha impulsat algunes mesures tímides, és
evident que no s’ha desplegat tot el potencial que pot aportar el sistema fiscal per
incidir en la qualitat de vida de la ciutadania, la disminució de les diferències
socials i el model de desenvolupament local.
En l’àmbit de la gestió econòmico-financera, cal dir que l’Ajuntament no ha
habilitat els mecanismes adequats per garantir una participació i control
democràtic efectiu per part de la ciutadania àmbits com el pressupost municipal.
Així, les experiències i eines impulsades recentment com els ‘pressupostos
participats’ o el portal ‘Govern Obert’, han resultat del tot insuficients, com ja s’ha
expressat en els apartats de Participació i Associacionisme i de Transparència i
Model de Gestió. D’altra banda, l’Ajuntament tampoc s’ha implicat com hauria estat
desitjable en la defensa de l’autonomia municipal i la denúncia de les nefastes
conseqüències que estan tenint les polítiques d’austeritat per a la gestió municipal.
Finalment, pel que fa a la prestació de serveis, CiU ha mantingut una política
bàsicament continuista respecte als governs anteriors, en el sentit que ha
mantingut la privatització el diversos àmbits de la gestió municipal en comptes
d’apostar prioritàriament per la recuperació dels serveis. Si bé gràcies a la pressió
de les entitats del tercer sector s’ha aconseguit aprovar un Protocol de
Contractació Responsable, és evident que en el proper mandat caldrà incidir
especialment en la necessitat que s’aturin les privatitzacions i es faci una aposta
política per la municipalització, la contractació ètica i responsable, i la implicació
del teixit comunitari en la prestació de serveis.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Assolir una política fiscal justa, ambiental i solidària, que permeti incidir
socialment en l’avenç cap a un model de ciutat realment democràtica i
sostenible.
2. Defensar l’autonomia municipal, i garantir una gestió econòmico-financera
ètica i al servei dels interessos populars, i no dels designis de les instàncies
polítiques, econòmiques i financeres supramunicipals.
3. Assolir un model de prestació de serveis, compra i contractació municipal
basat en criteris comunitaris, que posi fi a les privatitzacions i que aporti
valor social, ètic i democràtic.

PROPOSTES
•

Replantejarem el sistema d’impostos, taxes i preus públics de l’Ajuntament,
per tal d’implementar mecanismes de progressivitat, tarifació social i
fiscalitat ambiental. D’acord amb aquest plantejament, proposarem, entre
d’altes, l’aplicació de les següents mesures:
o Fiscalitat ambiental: pagament per generació de residus (en cas de
recollida selectiva porta a porta), bonificació fiscal per l’ús de transport
públic i bicicleta; bonificació de l’IBI per eficiència energètica,
incrementar la quota per a l’ús de vehicles altament contaminants, etc.
o Progressivitat en les activitats econòmiques, penalització de pràctiques
antisocials i foment de l’economia social: progressivitat en l’IAE,
increment de la taxa d'utilització de la via pública per a caixers
automàtics, bonificació per a emprenedoria responsable, cooperatives o
producció/venda ecològica, bonificacions per a petites empreses de
nova creació, etc.
o Tarifació social i mesures comunitàries: millora del sistema de tarifació
social per a les escoles bressol, nou sistema de tarifació social per a la
recollida de residus, flexibilitat i formes alternatives per casos
d’impossibilitat de pagament, etc.
o Accés i usos de l’habitatge: recàrrec del 50% de l’IBI per pisos
desocupats, control i tipus diferenciats a l'alça a aquells béns immobles
registrats per l’ús residencial i no es facin servir per aquests ús, sancions
per mantenir pisos en desús, etc.
o Millora del sistema d’exempcions i bonificions a associacions per a l’ús
d’equipaments i instal·lacions

•

Aprovarem un pla de municipalització de serveis públics, per tal de
recuperar progressivament la gestió pública dels serveis que s’han anat
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privatitzant en els darrers anys. Així, farem que a mitjà termini tots els
serveis municipals siguin prestats directament per l’Ajuntament o bé
mitjançant sistemes de gestió comunitària o responsable (és a dir, per part
d’associacions gironines, entitats del tercer sector o empreses basades en
els criteris de l’economia social). Aquest pla afectarà, entre d’altres, els
següents àmbits:
o Serveis funeraris
o Zones blaves i verdes
o Aparcaments subterranis
o Abastament i distribució d’aigua (vegeu el punt següent)
o Línies 3, 4 i 6 d’autobús
o Neteja viària i recollida d’escombraries
•

Dins d’aquest pla de municipalitzacions, farem una aposta per recuperar la
gestió del servei d'abastament d'aigües i distribució d’aigua, que actualment
gestiona AGISSA, tal i com també s’esmenta a l’apartat d’Aigua. D’acord amb
això:
o Aprovarem, abans que s’acabi l’any 2015, un calendari
de municipalització del servei d'aigües. La seva elaboració es farà tenint
en compte la posició dels altres ajuntaments que formen part d'AGISSA,
així com les conclusions de la comissió de control financer que s’ha fet
darrerament.
o Organitzarem una audiència pública durant el setembre del 2015
per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a
la ciutat, en què intervinguin persones i col·lectius especialitzats, així
com els agents actualment vinculats a la gestió del servei.
o Farem que l’Ajuntament investigui a fons la gestió de l’empresa AGISSA
duran els darrers anys, per tal de determinar possibles irregularitats o
males pràctiques. L’Ajuntament farà pública tota la documentació
referent a la gestió de l’aigua i si cal denunciarà AGISSA davant la
fiscalia, tal i com s’exposa a l’apartat de Transparència i Model de Gestió.

•

Apostarem decididament per la contractació pública responsable des del
punt de vista ètic, social i ambiental. En aquesta línia:
o Revisarem l’actual Protocol de Contractació Responsable. L’aprovació
d’aquesta eina va ser un primer pas, però cal anar més enllà i continuar
treballant amb les entitats del tercer sector per evitar que es repeteixin
situacions com la del concurs de gestió de les zones blaves.
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o Garantirem que tots els contractes del consistori s’adrecin a petites i
mitjanes empreses o cooperatives locals o de capital local, que
compleixin amb els criteris bàsics de l’economia social (xarxa de
proveïdors locals, mínima escala salarial, igualtat de salaris entre homes
i dones, màxim respecte a l’entorn en els processos de producció i
distribució), el comerç just i els drets humans, en la línia que marca
l’apartat de Solidaritat i Cooperació.
o Introduirem un apartat ambiental al Protocol de Contractació
Responsable, que tingui en compte, entre d’altres els següents criteris:
a) Prioritzar les empreses que tinguin compromisos ambiciosos amb la
reducció de les seves emissions de GEH, en la línia que apareix a
l’apartat d’Energia
b) Afavorir el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus en tots
els processos de contractació de l’Ajuntament, tal com s’exposa a
l’apartat de Gestió de residus i noves pautes de consum.
c) Promoure el consum responsable i de foment de la producció
ecològica i de proximitat, especialment per a concessions
d’explotació de bars, en equipaments municipals, menjadors o
activitats municipals que impliquin el consum d’aliments, tal com
s’explica a l’apartat de Model de consum.
o Dividirem el contracte de subministrament d’energia de les
dependències municipals en blocs per tal que cooperatives energètiques
puguin assumir el subministrament d’alguns blocs, tal i com s’exposa a
l’apartat d’Energia.
o Crearem mecanismes amb el recursos adequats que vetllin pel
compliment de les clàusules socials i ambientals per part de les
empreses adjudicatàries en el desplegament dels contractes.
•

Complementàriament a la prestació directa de serveis i als processos de
contractació responsable, potenciarem la gestió comunitària de programes i
projectes municipals a través de convenis de cogestió amb el teixit
associatiu. Aplicarem aquest principi, per exemple, en àmbits com el
programa de vacances o la gestió d’equipaments juvenils i de barri, en la
línia que s’exposa als apartats d’Educació, de Joventut i de Participació i
Associacionisme.

•

Implicarem decididament l’Ajuntament en la Xarxa Catalana per la Compra
Pública Ètica gestionada per SETEM, per tal de garantir la presència
d’articles de la xarxa de comerç just en el consum directe i indirecte de
l’Ajuntament (material d’oficina, màquines expenedores en les
dependències municipals, activitats organitzades per l’Ajuntament, roba de
treball i productes tèxtils de l’Ajuntament, etc.), d’acord amb el que
s’expressa a l’apartat de Solidaritat i Cooperació.
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•

En una línia semblant, implicarem més activament l’Ajuntament en la
‘compra verda’, que tal que es tinguin en compte criteris ambientals en la
compra pública i el consum municipal de productes.

•

Dotarem els diferents serveis i polítiques municipals dels recursos humans,
econòmics i materials que siguin necessaris per tal de donar resposta a les
necessitats de la ciutat, en la línia que s’apunta a l’apartat de Transparència
i Model de Gestió. D’aquesta manera:
o Ampliarem la plantilla municipal per proveir adequadament els serveis
municipals i com una mesura contra l’atur.
o Estudiarem fórmules per esquivar les restriccions que marca
actualment l’Estat espanyol en la contractació de personal i la gestió
pressupostària, i si cal practicarem la desobediència institucional.

•

Farem que l’Ajuntament s’impliqui activament en la denúncia de les
polítiques d’austeritat dictades des d’instàncies supramunicipals, que
vulneren l’autonomia local i posen en risc la prestació de serveis públics en
l’actual context d’emergència social.

•

Farem que l’Ajuntament operi en comptes de banca ètica de manera
efectiva i no només simbòlica. Igualment, desvincularem el consistori de
qualsevol entitat bancària que practiqui desnonaments o que es negui a
arribar a acords amb l’administració per posar en circulació el seu parc
d’habitatges en desús.

•

Garantirem el control democràtic de tota la gestió econòmico-financera de
l’Ajuntament. Així, d’acord amb les propostes esmentades als apartats de
Participació i Associacionisme i de Transparència i Model de Gestió,
impulsarem les següents mesures:
o Tirarem endavant un nou projecte de pressupostos participatius
plantejats amb vocació realment transformadora i comunitària.
o Introduirem mecanismes deliberatius per a l’elaboració de les
ordenances fiscals i en la introducció de canvis en els impostos, taxes i
preus públics.
o Farem publicitat activa dels terminis d’exposició pública i períodes
d’al·legacions.
o Habilitarem mecanismes per fer el seguiment no només de l’elaboració
del pressupost, sinó també de la seva execució i del procés de tancament
a través del Compte General.
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o Introduirem mecanismes de control i seguiment en els pressupostos i la
gestió econòmica dels diferents organismes i empreses relacionades
amb l’Ajuntament.
o Convocarem audiències públiques periòdiques per donar compte de la
gestió econòmica municipal
o Farem una auditoria ciutadana sobre el deute de l’Ajuntament, tal i com
va aprovar el ple municipal
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3. MODEL CULTURAL
3.1. Cultura
3.2. Patrimoni
3.3. Fires i Festes
3.4. Llengua
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3.1. Cultura
DIAGNOSI
La política cultural dels darrers quatre anys a la ciutat ha comportat una certa
evolució del model artístic i cultural promogut per part dels anteriors governs. Des
d’un punt de vista quantitatiu, hom pot constatar que avui determinades
manifestacions culturals tenen més presència a alguns carrers de la ciutat, que
tenim més festivals i que el pressupost s’ha incrementat. Però més enllà dels grans
mots i les grans xifres que el govern municipal s’esforça a transmetre, la política
cultural de l’actual govern ha estat eminentment continuista, en el sentit que no ha
suposat un qüestionament de fons del model cultural heretat dels governs
anteriors, i ha mantingut dinàmiques, mancances i dèficits històrics, alguns dels
quals s’han agreujat encara més.
Per començar resulta poc pertinent que l’alcalde de Girona, que és alhora diputat al
Parlament, hagi estat també la persona encarregada de tenir cura de la regidoria
de Cultura. Aquest acaparament de càrrecs ha generat absentisme institucional,
negligències i improvisacions, que s’han volgut resoldre amb el nomenament d’un
gerent. Però malgrat la tradició suposadament liberal del partit de govern, s’ha
practicat la política cultural més dirigista i menys consensuada dels darrers anys.
L’afer Santos Torroella és una mostra diàfana d’aquesta manera poc dialògica de
fer.
D’altra banda, sota el mandat de CiU no s’han convocat concursos públics per a
ocupar les places vacants a la direcció del Museu d’Història, El Bòlit o La Mercè.
L’objectiu d’aquestes males pràctiques ha estat disposar d’una direcció feble, en
precari o absent per buidar de contingut les seves atribucions i erosionar la seva
capacitat d’intervenció. Rere aquesta pràctica s’hi endevina la intenció d’utilitzar
aquests centres com a simples corretges de transmissió de les decisions de l’equip
de govern, la qual cosa suposa una vulneració flagrant de la seva autonomia i un
menysteniment de les funcions pròpies dels professionals de la gestió cultural.
Aquesta voluntat dirigista també s’ha manifestat en la desactivació del Consell de
les Arts i la Cultura (CACGi), que a la pràctica no ha pogut exercir les principals
funcions per a les quals va ser creat, com ara fer un seguiment de l’activitat cultural
de la ciutat, fer-ne valoracions fonamentades i constructives o elaborar propostes
dinamitzadores des d’una perspectiva estratègica. Tot plegat posa en evidència
l’afany de control i la manca de voluntat interlocutora del govern que en lloc de
buscar l’assoliment de formes de consens, ha pretès imposar un model vertical,
tancat i exclusivista.
Pel que fa al contingut i les prioritats de la política cultural dels darrers anys, en
bona mesura s’ha convertit la cultura en un recurs especulatiu al servei de la
turistització de la ciutat. Així, en comptes d’apostar per la cultura de base, feta als
barris amb vocació comunitària, s’ha entès la política cultural com un actiu
bàsicament al servei del desenvolupament turístic de Girona. Això ha fet, per
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exemple, que el pressupost de cultura creixés més d’un 50% els últims anys però
que aquest creixement fos quasi imperceptible per als creadors i els artistes locals.
Els diners han anat destinats bàsicament a promocionar festivals i grans
espectacles, moltes vegades poc relacionats amb el teixit de la ciutat i fins i tot
entre ells mateixos, i a crear una ‘marca’ que, més enllà d’esdeveniments
internacionals com el Festival Temporada Alta, ha tingut un retorn social pobre i
no ha estat capaç de consolidar un relat coherent, arrelat a la ciutat i vinculat al
sector cultural gironí.
D’altra banda, aquesta aposta pels grans esdeveniments ha afavorit ha reforçat un
model cultural centralista, i ha agreujat encara més la poca valoració de les
activitats i iniciatives que des dels barris, moltes vegades a l’entorn dels centre
cívics, desenvolupen diàriament persones i col·lectius de base. Paral·lelament, s’ha
fet evident una limitació de l’ús de l’espai públic per part d’associacions i
iniciatives ciutadanes a l’hora d’organitzar activitats lúdiques i culturals.
Finalment, cal destacar la negativa reiterada, per part de l’equip de govern, de
dotar Girona d’un pla estratègic de cultura que hauria d’haver servit per definir, de
forma consensuada amb el sector, les prioritats i línies d’actuació en base a una
diagnosi compartida de la situació de la cultura a la ciutat. En aquest sentit,
l’absència d’un pla d’usos i equipaments culturals, o els dèficits de coordinació amb
els municipis de l’àrea urbana de Girona a l’hora d’acordar línies d’acció comunes,
són altres qüestions pendents que la política cultural dels darrers quatre anys no
ha sabut afrontar convenientment.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Superar el dirigisme i la visió exclusivista de l’actual política cultural, per tal
de garantir la independència del sector cultural i el lliure desenvolupament
de l’activitat artística, assumint la diversitat de plantejaments i
l’antagonisme com una de les bases de la democràcia i com un factor de
dinamització social, política i cultural fonamental. En aquesta mateixa línia,
deixar que els professionals i els tècnics executin la seva feina sense
imposicions ni interferències partidistes i, alhora, garantir els recursos
suficients per fer-la. L’Ajuntament ha de definir i desenvolupar una política
cultural pròpia, però alhora ha de propiciar la potenciació de les actuacions
ciutadanes d’interès social i/o cultural.
2. Garantir que la cultura en les seves múltiples manifestacions tingui
presència en tots els barris de la ciutat, independentment de les classes
socials a les quals pertanyen els ciutadans i amb propostes que tinguin en
compte la multiplicitat de públics i d’edats; apostant així per un model
cultural accessible, descentralitzat, divers i de base popular.
3. A través del diàleg i la participació, implicar de forma activa i permanent els
agents artístics i culturals gironins en el disseny i el desplegament de les
polítiques culturals a la ciutat. També, garantir que la definició d’aquestes
polítiques tingui un caràcter estratègic, i que sigui coordinada amb la resta
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de municipis de l’àrea urbana.
4. Assolir un model cultural que dinamitzi de manera equilibrada el teixit
cultural i ciutadà, a través d’una multiplicitat d’accions que lliguin la cultura
amb la gent i el seu entorn, i que potenciïn la llibertat d’expressió i creació.
D’aquesta manera cal superar l’actual aposta que redueix tota la cultura a
unes poques activitats, puntuals i homogeneïtzades, d'iniciativa privada,
que tan sols busquen el seu benefici econòmic i que tenen un retorn gairebé
nul en la millora de les condicions dels artistes locals. Aquesta nova línia de
treball ha de ser combinable amb la de mantenir l’aposta per apropar
algunes propostes internacionals a Girona com un dels pols culturals dels
Països Catalans, així com garantir la projecció nacional i internacional dels
creadors gironins dels diferents àmbits artístics i culturals.
5. A través de les polítiques culturals, propiciar el ple desenvolupament de les
potencialitats de les persones i donar-los eines útils per entendre i
transformar la realitat. La finalitat d’aquestes polítiques és contribuir a la
formació de la ciutadania mitjançant el desvetllament de l’esperit crític, la
lògica comunitària i l’accés a les diverses formes de coneixement.
L’aspiració a una societat formada i culta, capaç d’autodeterminar-se i
construir la seva pròpia vida, és, sens dubte, una obligació per a qualsevol
candidatura que aspiri a objectius emancipadors. En aquest sentit,
l'educació en tots els àmbits de la cultura haurà de ser un dels eixos centrals
de les polítiques del proper equip de govern.

PROPOSTES
•

La gestió de les polítiques culturals tindrà una àrea específica amb regidor
propi dins l’estructura municipal, deixant enrere el format dels darrers
quatre anys. En la línia que marca l’apartat de Transparència i Model de
Gestió, establirem mecanismes de coordinació per garantir la incorporació
de l’òptica cultural en la resta d’àrees de l’Ajuntament.

•

Elaborarem un Pla Estratègic de Cultura (PEC) per al període 2016-2019, a
través d’un procés participatiu que inclogui els diferents agents del sector i
de forma coordinada amb els altres municipis de l’àrea urbana. Per fer-lo es
tindran en compte els elements vigents de la diagnosi feta entre 2010 i
2011.

•

Reformularem, promocionarem i apoderarem el Consell de les Arts i la
Cultura. Hi incorporarem nous agents representatius de les diferents
sensibilitats i disciplines artístiques i culturals, i treballarem perquè
esdevingui un organisme actiu i de referència a l’hora de canalitzar les
demandes del sector cultural, dissenyar les polítiques culturals i vetllar pel
desplegament del Pla Estratègic de Cultura.

•

Garantirem que els grans equipaments i projectes culturals de ciutat
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s’impulsin amb un aval ciutadà i del sector cultural. Així, per tirar endavant
operacions rellevants que no figurin al Pla Estratègic de Cultura, es
preveuran mecanismes com ara la necessitat d’un posicionament favorable
del CACGi o la celebració de consultes ciutadanes, en la línia que marca
l’apartat de Participació i Associacionisme. D’aquesta manera evitarem que
es repeteixin les formes de procedir emprades en casos com la compra del
fons Santos Torroella.
•

Cobrirem les places de direcció per a cadascun dels centres culturals i
museus de la ciutat que les tinguin vacants a través de concursos públics,
amb dedicació plena i exclusiva al seu càrrec, en la línia que s’especifica a
l’apartat de Transparència i Model de Gestió. Els directors i el seus equips
ha de tenir independència a l'hora de gestionar els espais i les seves
programacions a partir d'un marc basat en el rigor professional i la
suficiència pressupostària.

•

Garantirem la màxima transparència respecte a la gestió econòmica de
l’àrea de Cultura, per tal de permetre l’accés a tota la informació de les
despeses corrents, inversions, ajuts i subvencions de forma detallada i
comprensible, d’acord amb allò que s’especifica a l’apartat de Transparència
i Model de Gestió. També establirem sistemes d’indicadors per
comptabilitzar el retorn tant social com econòmic d’aquells projectes i
polítiques impulsades amb recursos municipals.

•

Restringirem les entrades reservades per als espectacles i activitats
culturals programats per l’Ajuntament o amb el seu suport. Garantirem la
màxima transparència i acabarem amb la picaresca actual, que fa disminuir
la recaptació i només beneficia els representants municipals i determinats
cercles privilegiats.

•

Replantejarem ‘Girona, ciutat de festivals’, per convertir-lo en un projecte
pluridisciplinari que vagi més enllà d’un eslògan i un producte de
màrqueting. En caldrà assegurar la coherència i diversificació temàtica,
afavorir la dinamització i la interrelació del teixit social i cultural local,
garantir l’activitat a tots els barris de la ciutat i no trepitjar la programació
ordinària dels espais municipals. Superarem l’actual plantejament
excessivament orientat a grans promotors privats, i garantirem la viabilitat
i avenç de les propostes i iniciatives promogudes pels creadors i col·lectius
locals.

•

Revisarem els actuals canals de comunicació municipals per difondre
l’activitat cultural, per ampliar-ne l’abast i fer visible la pluralitat de
perspectives i propostes existents. Replantejarem la revista ‘Girona Cultura’
per augmentar-ne la periodicitat, millorar-ne la presència en l’àmbit digital i
donar més cobertura a la programació i les iniciatives de base, massa sovint
invisibilitzades des de l’àmbit institucional.

•

Desenvoluparem un Pla d’Usos i Equipaments Culturals (en el marc del
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PEC), en què es reordeni i cohesioni l’actual xarxa d’equipaments, es
defineixin les principals mancances d’infraestructures i es doni resposta a
les demandes i necessitats dels diferents agents culturals.
•

D’acord amb aquest pla, dissenyarem i executarem el projecte de l’Ateneu
(antic cinema Modern). Implicarem el teixit cultural tant en el definició del
projecte com en la gestió de l’equipament.

•

Articularem un circuit de locals i espais d’oci (com ara bars, casals i ateneus,
etc.) habilitats per a la presentació, exposició, projecció i representació
d’iniciatives i activitats culturals de petit format, que complementi l’oferta
pública d’equipaments culturals. Igualment, garantirem la programació
cultural estable arreu de la ciutat, tant a l’espai públic com als espais
inclosos dins d’aquest circuit.

•

Potenciarem l’activitat i els equipaments dels centres cívics i biblioteques i
els inclourem dins l’oferta i el circuit cultural de la ciutat, per tal de
potenciar el caràcter descentralitzat, diversificat i comunitari del model
cultural gironí. En aquesta línia, treballarem per superar les diferències i la
manca de coordinació entre l’àrea de cultura i la xarxa de centres cívics.

•

Afavorirem la programació cultural a l’espai públic arreu de la ciutat,
especialment durant l’estiu. També treballarem per garantir una oferta d’oci
nocturn diversificada, participativa, de proximitat i no discriminatòria, que
tendeixi a superar el model actual, fortament mercantilitzada i orientada al
consum de masses, en la línia que marca el programa de Joventut.

•

Incrementarem fins a 150.000 euros la dotació de les beques KREAS de
suport a la creació artística per donar resposta a la demanda i necessitats
existents. Així mateix, en revisarem les bases per tal de facilitar-ne la
tramitació i fer-les accessibles a totes aquelles iniciatives i projectes
culturals de base que tinguin alguna vinculació amb la ciutat.

•

Vetllarem perquè els sectors creatius amb més dificultats per produir i
projectar el seu treball ─dels artistes joves als investigadors de nous
llenguatges i de noves perspectives crítiques─ disposin dels mitjans, els
suports i les infraestructures adequats. I també impulsarem la posada en
valor d’aquelles trajectòries artístiques d’interès i de llarg recorregut que
no hagin estat prou ateses i reconegudes. D’acord amb això, crearem un
mecanisme d’assessorament i acompanyament de joves creadors i
programadors, en coordinació amb la regidoria de Joventut, per tal que
puguin presentar les seves iniciatives i trobar fórmules i ajuts per tirar-les
endavant.

•

Potenciarem la Universitat de Girona (UdG) com un dels pilars del sistema
cultural de la ciutat, i millorarem els actuals mecanismes de col·laboració i
interrelació.
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•

Treballarem per garantir l’adaptació de les instal·lacions d’oci i cultura per
a fer-les accessibles a tothom. Afavorirem la participació activa de les
persones amb diversitat funcional i afectades per malalties mentals en les
activitats i serveis culturals de la ciutat. També preveurem mecanismes
perquè altres col·lectius o segments de població discriminats o amb
necessitats específiques puguin accedir plenament a la cultura que es fa a
Girona.

•

Introduirem millores al Club Girona Cultura, a partir d’una tasca proactiva
per estendre els avantatges a nous àmbits i iniciatives de caràcter popular i
associatiu d’arreu de la ciutat, la possibilitat de crear abonaments per
segments específics de població més enllà dels actuals, i una millor
integració amb altres carnets i descomptes ja existents.

Arts Escèniques
•

Millorarem la relació i donarem suport a les entitats capdavanteres del
sector a la ciutat com són El Galliner o La Planeta atès el paper de servei
públic que vénen realitzant.

•

Repensarem el Teatre Municipal per dotar-lo d'una estratègia que augmenti
la seva referencialitat, la innovació i el projecti com un espai més obert i
popular a la ciutat. Explorarem la possibilitat d’ubicar-hi propostes més
arriscades i innovadores que avui no hi tenen cabuda.

•

Respecte a la gestió del Centre d’Arts Escèniques El Canal, proposarem al
Consorci d’Arts Escèniques Salt/Girona les següents accions i mesures:
o que la plaça de direcció del centre es cobreixi mitjançant un concurs
públic i garantint la màxima transparència en la seva gestió, després
de 3 anys d'opacitat en els comptes, d’infrautilització del teatre i de
manca de direcció;
o que El Canal se centri prioritàriament a promocionar la creació
comarcal i de proximitat i, alhora, perquè defineixi una metodologia
capaç de fer arribar els valors lúdics i cognitius que aporta el teatre
als estudiants dels centres educatius de la ciutat.
o que es promogui l'intercanvi cultural i l’impuls de programes
d'artistes en residència que permetin treballar conjuntament amb
artistes de diferents països, així com exportar experiències sorgides
de Girona i Salt.

•

Treballarem per mantenir el festival Temporada Alta mitjançant la
introducció d’uns criteris d’obertura més amplis, amb la recerca de nous
públics i més diversos socialment, una major transparència i la
racionalització de l’aportació de recursos municipals, la potenciació del
diàleg amb l’entorn artístic i cultural, i l’aposta per nous indrets dins de la
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ciutat que vagin més enllà dels espais tradicionals. Així mateix, reforçarem
el compromís amb altres iniciatives locals de base vinculades a les arts
escèniques.
Arts Visuals
•

Durem a terme un procés de reformulació de les infraestructures
artístiques existents a Girona (dins del Pla d’Usos i Equipaments Culturals),
per tal de solucionar mancances estructurals i donar coherència al conjunt
de centres artístics i museus de la ciutat. En aquest sentit, proposarem
fórmules per superar la dependència del Museu d’Art respecte al Bisbat per
solucionar algunes disfuncions actuals.

•

Estudiarem la possibilitat de retirar el projecte de museu que es vol crear a
partir de la compra del fons Santos Torroella. En el seu lloc, proposarem la
creació d’un Espai Polivalent de les Arts Visuals (EPdAV), una iniciativa més
abastable, pensada per cobrir necessitats reals del món artístic, que
aplegaria funcions pròpies d’un museu i d’un centre d’art, i que es basaria
en l’optimització i racionalització dels recursos. Podeu llegir-ne la
proposta a l’Annex 1. Aquest nou projecte podria dur el nom de ‘Francesc
Torres Monsó’, com a homenatge a un dels artistes gironins més importants
del s. XX, traspassat recentment.

•

Impulsarem una política dels arxius oberts. Obrirem una línia de
col·laboració amb comissaris, artistes, estudiosos i programadors que
treballin sobre els arxius de la ciutat, com ja han fet centres d'art com la
Fundació Tàpies o el MNAC.

•

Afavorirem la divulgació de les propostes d’art crític i alternatiu que es fan a
Girona i a les nostres comarques i que actualment no tenen cabuda en
l’actual model ni reben atenció de l’Ajuntament. Així mateix, promourem
l’art urbà i l’habilitació d’espais públics perquè els artistes del grafit locals
puguin dur a terme i fer visible la seva obra a la ciutat.

•

En la línia descrita en la proposta d’Espai Polivalent de les Arts Visuals,
habilitarem espais municipals en què els creadors puguin començar a
exhibir les seves primeres obres. D’acord amb l’Escola Municipal d’Art i en
coordinació amb La Mercè i Bòlit, promourem el suport i foment de la
creació.

Arts Audiovisuals
•

Garantirem la continuïtat del Cinema Truffaut en el seu format actual i
n’ampliarem la seva capacitat amb una segona sala en el marc de la reforma
de l’Ateneu (antic cinema Modern).

•

Promourem el treball conjunt entre el Museu del Cinema, Cinema Truffaut,
Bloom i Girona Film Office per promocionar el món audiovisual i crear un
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focus cultural d’aquest àmbit a la ciutat i la demarcació.
•

Facilitarem la difusió, en espais municipals, de projectes sorgits de joves
creadors i col·lectius de base, lligats a les noves tecnologies i de caràcter
alternatiu, per afavorir-ne la divulgació i el recorregut. La segona sala
prevista pel Cinema Truffaut serà un espai propici per a aquesta funció.

•

Reformularem el Festival Internacional de Mapping de la ciutat per tal
d’introduir-hi més presència local i lligar-lo més als creadors de la ciutat.

Cultura tradicional i popular
•

Millorarem les infraestructures i equipaments del Mas Abella per facilitar
l’activitat de les entitats, i proposarem que el futur Ateneu (antic cinema
Modern) es fixi com a funció destacada la promoció i divulgació de la
cultura tradicional i popular a la ciutat.

•

Estudiarem la publicació periòdica de les tradicions i llegendes gironines
per garantir-ne la transmissió i difusió des de l’àmbit municipal.

•

En la línia descrita en l’apartat d’Urbanisme i Espai Públic, derogarem
l’ordenança de Civilitat vigent i adequarem les diferents normatives
municipals per tal d’evitar limitacions en l’ús de l’espai públic i facilitar les
activitats de les entitats.

•

Treballarem perquè Girona aculli una trobada de la Fira del Foc, espai
rotatiu arreu del país que promou els espectacles de carrer que utilitzen el
foc com a element central.
Reformularem i potenciarem el festival Undàrius perquè sigui un autèntic
espai de promoció de cultura popular a la ciutat.

•
•

Farem que la competència de dinamització de la cultura tradicional i
popular deixi de pertànyer a la regidoria d’Ocupació i Empresa i s’incorpori
a l’àrea de Cultura, en la línia que s’especifica a l’apartat de Fires i Festes.

Literatura, lectura i biblioteques
•

Revisarem i actualitzarem el Pla Municipal de Biblioteques, de manera que
permeti afrontar els nou reptes de la ciutat i del conjunt de l’àrea urbana en
aquest camp després de l’obertura de la biblioteca Carles Rahola i el trasllat
de la biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura.

•

Planificarem la creació de nous punts de lectura i serveis bibliotecaris en
sectors que ho hagin demandat o tinguin dèficits en aquest camp, com ara la
Devesa, Montjuïc o els barris del sector est, entre d’altres.
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•

Prioritzarem l’ampliació d’horaris de les biblioteques públiques,
especialment a la nova Biblioteca Carles Rahola i millorarem els serveis
actuals mitjançant l’increment de recursos humans i tècnics.

•

Durem a terme un pla d’accions per fer conèixer les biblioteques de Girona,
i millorarem els mecanismes d’informació i formació per tal de garantir-ne
l’accés i l’ús entre la ciutadania gironina. Igualment, promourem la
implicació del teixit veïnal i cultural gironí, així com la xarxa de centres
cívics i locals socials, en la difusió i dinamització del sistema de lectura
pública de la ciutat.

•

Impulsarem noves iniciatives per incentivar l’ús de les biblioteques com ara
‘nits blanques’, i reforçarem experiències existents per apropar la lectura a
la ciutadania com la Bibliopiscina, la Biblioplaça o els clubs de lectura.
Igualment, adequarem els espais externs de les biblioteques amb la intenció
d’ampliar-les més enllà dels mateixos murs, garantint un entorn i ambient
apte per a accions intermèdies entre el teixit urbà i els mateixos
equipaments.

•

Intensificarem les mesures per promoure la lectura entre els infants i joves,
mitjançant el treball conjunt entre les biblioteques, els centres educatius,
centres cívics i la UdG. En aquesta línia, reforçarem el suport a les
biblioteques dels centres educatius i promourem l’ampliació del nombre de
biblioteques escolars obertes als barris, en la línia que es concreta a
l’apartat d’Educació.

•

Farem que el Club Girona Cultura tingui la promoció de la lectura i l’ús de
les biblioteques com un objectiu prioritari, aprofitant la integració del
carnet de biblioteques a aquesta iniciativa.

•

Donarem suport a l’organització d’esdeveniments i activitats vinculades a la
literatura com ara festivals, premis literaris, nits temàtiques, etc., d’acord
amb el sector editorial i els agents culturals; amb l’objectiu tant de
promoure la creació literària a Girona com d’incentivar la lectura entre la
ciutadania.

•

Mantindrem l’Escola Municipal d’Humanitats i potenciarem espais com
l’Aula d’Escriptura. Vetllarem per una major promoció d’aquests serveis i
els integrarem de manera més efectiva al sistema cultural de la ciutat.

•

Promourem l’adaptació d’obres literàries gironines a diferents disciplines
artístiques, per tal de divulgar-les entre la mateixa població gironina i més
enllà de la ciutat. En el camp de les arts escèniques caldrà comptar amb El
Galliner, El Canal i Temporada Alta per aquest tipus d’iniciatives.

Música
•

Promourem l’ampliació i descentralització de l’oferta municipal de formació
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musical a través de l'Escola Municipal de Música i l’Escola Municipal de
Música Moderna. Vetllarem per garantir-ne l’accés a tota la ciutadania,
independentment de la seva extracció social o barri de procedència.
•

Revisarem el model de gestió de l'Auditori per tal d’augmentar la capacitat
de decisió de l’Ajuntament i fer-lo més accessible al teixit associatiu gironí.

•

A partir dels equipaments públics, privats i comunitaris existents a la ciutat,
promourem un circuit de música en directe amb programació estable,
coordinat amb la resta de municipis de l’àrea urbana. Igualment,
promourem l’habilitació d’un equipament municipal per a celebrar-hi
concerts de format mitjà mitjançant una forma de cogestió amb entitats
culturals i agents del sector.

•

Revisarem els festivals musicals amb què compta avui la ciutat, per tal de
determinar quins han de ser prioritaris i quins no, racionalitzar i distribuir
de manera més equilibrada la despesa pública que s’hi destina, i explorar
noves propostes en aquells àmbits i sectors musicals que avui estan menys
representats.

•

Estudiarem la reintroducció d’un espai nocturn d’oci i musical a l’aire lliure
durant l’estiu, amb el suport i dinamització de les entitats juvenils i
culturals de la ciutat.

•

Reforçarem els recursos i actuacions per a la promoció de grups novells i
música en directe que es dinamitzen des de la Marfà, i revisarem la relació
de l’Ajuntament amb l’escola de música avançada i so ‘EUMES’, per garantir
la màxima transparència i racionalitzar la sessió d’espais i recursos
municipals a entitats privades.
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3.2. Patrimoni
DIAGNOSI
Girona és una ciutat amb un patrimoni inacabable. Especialment al Barri Vell, les
actuacions municipals han estat múltiples i han permès que avui en dia el
patrimoni històric de Girona sigui molt ben valorat per visitants i ciutadania.
Tanmateix, el procés per conservar el patrimoni arquitectònic i artístic ha anat
acompanyat a vegades de processos especulatius que han gentrificat el centre de la
ciutat i massa sovint l’han privatitzat, com bé demostra el cas del Vol Gastronòmic
que des de fa mesos està ocupant part del carrer Santa Clara.
A més, aquesta marcada priorització del Barri Vell en la preservació del patrimoni
ha comportat una desatenció cap a la resta del patrimoni que tenim en altres
indrets del municipi. El tractament del patrimoni de la ciutat s’ha de fer de forma
equilibrada als diferents barris, i s’ha d’evitar la seva concentració en una única
zona que és promocionada àmpliament en altres àmbits.
Malauradament, tant CiU com els anteriors governs han lligat excessivament la
qüestió del patrimoni a la promoció econòmica i turística. D’aquesta manera s’ha
deixat de banda la importància del patrimoni com un bé en si mateix, vinculat
alhora tant a valors humans, històrics o naturals.
Aquesta visió instrumentalista, concep el patrimoni cultural com un mer recurs,
banalitza el passat i propicia la seva conversió en mercaderia i espectacle. Des de la
CUP-Crida per Girona, pensem caldria establir una política planificada des de la
cultura per al patrimoni que el posi en valor, que aprofundeixi en el seu estudi i la
seva projecció pública, que n’expandeixi els usos socials i que, en darrer terme,
respongui a les aspiracions i els interessos de la ciutadania i no a simples
operacions de city marketing.
Finalment, cal destacar que hi ha un cert oblit del patrimoni industrial, immaterial
(per exemple, el literari) i d’aquelles aportacions que s’han incorporat a l’imaginari
col·lectiu i han passat a adquirir un valor simbòlic. Aquest oblit també ha afectat
les polítiques de memòria ciutadana, un àmbit que constitueix un punt de partida
idoni per promoure el coneixement històric en la població i que els diversos
governs municipals han desatès.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Divulgar el patrimoni històric i monumental de la ciutat entre la població
gironina, i generar consciència ciutadana de la necessitat de conèixer-lo i
preservar-lo.
2. Promoure

una

valoració

i

difusió
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equilibrada,

representativa

i

descentralitzada d’aquest patrimoni al conjunt de la ciutat, més enllà del
Barri Vell, i que es fixi en aquells àmbits i elements patrimonials que fins
ara han estat més desatesos.

PROPOSTES
•

Unificarem els avantatges del carnet GironaMuseus i els del Club Girona
Cultura, i en coordinarem la difusió.

•

Crearem itineraris culturals lligats a la Universitat de Girona, especialment
a la Facultat de Lletres i Turisme, com un punt més de la línia de treball que
iniciarem per vincular més efectivament la Universitat amb la ciutat. En
aquesta línia, promourem visites als fons patrimonials científics i literaris
que es custodien a les biblioteques de la UdG, per tal de fer-los conèixer a la
ciutat més enllà de l’àmbit acadèmic.

•

Arbitrarem les mesures legals necessàries per evitar pràctiques usuals en
els darrers anys, en què particulars o empreses compren edificis
d’innegable valor històric, fins i tot catalogats pel Col·legi d’Arquitectes, i
després permeten la seva degradació a fi de poder justificar el seu futur
enderrocament i la construcció de nous blocs. En aquest sentit, aturarem
els tràmits de descatalogació del Garatge Forné i promourem un acord amb
els propietaris que no posi en risc el futur de l’edifici.

•

Posarem en valor i recuperarem el patrimoni industrial gironí. Apostarem
perquè la nostra ciutat aculli altra vegada una edició de les Jornades
d’Arqueologia Industrial de Catalunya, per tal de promocionar el nostre
patrimoni. Crearem un recorregut per entendre la Girona fabril inscrita en
el registre de BCIL i BCIN: Fàbrica Grober del Mercadal, la Foneria Fontajau,
el Garatge Forné, Dipòsits de la Renfe, la Farinera Teixidor i la Marfà.

•

Potenciarem el llegat de l’arquitectura racionalista com una de les
aportacions més rellevants del republicanisme progressista dels anys 30. En
aquesta línia, arbitrarem les mesures legals necessàries per aturar la
degradació i la manca d’ús social d’obres emblemàtiques com el xalet
Tarrús, una joia del patrimoni arquitectònic de la ciutat.

•

Recuperarem i potenciarem el patrimoni hidràulic gironí, vinculat al Ter, la
central del Molí, la sèquia Monar o la vall de Sant Daniel, entre d’altres; en la
línia que es descriu a l’apartat d’Aigua.

•

Promourem els parcs urbans i el patrimoni de Les Pedreres i del Castell de
Montjuïc d'acord amb els actors implicats en aquestes zones de la ciutat.
Així mateix, potenciarem el patrimoni natural, històric i ciutadà que té
cadascun dels barris de la ciutat a partir del projecte de l’anella dels barris,
que s’exposa a l’apartat d’Urbanisme.

•

Durem a terme la reconstrucció del Pont del Dimoni i el convertirem en un
element destacat dels itineraris culturals de la ciutat.
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•

Mantindrem la conservació actual del patrimoni del Barri Vell, i tindrem
especialment en compte la visió i les necessitats dels seus veïns i veïnes a
l’hora d’impulsar noves polítiques i mesures que afectin el sector, en la línia
que s’explica als apartats de Turisme.

•

Estudiarem mesures consensuades amb els propietaris per protegir les
botigues i els establiments singulars de Girona, tal i com es detalla a
l’apartat de Comerç i Mercats.

•

Treballarem, tal i com està previst, pel canvi de l'Arxiu Històric de Girona,
un projecte que ha anat retardant sense arguments de pes en els últims
anys.

•

Promourem la bona feina d’arxiu que a títol individual fan molts veïns i
veïnes en l’àmbit audiovisual i fotogràfic. En aquest sentit, ampliarem la
línia de treball del CRDI i l’Arxiu Municipal per ampliar i documentar el
passat i el present de la ciutat.

•

Apostarem per la consolidació de la Xarxa de Calls de Catalunya com a
organisme municipalista català que ha d’agrupar els diferents calls.
Continuarem participant en l’Associació Europea per la Salvaguarda del
Patrimoni Jueu, i progressivament el Patronat del Call assumirà menys
competències i responsabilitats a la Red de Juderías de España.

•

Revisarem els criteris de gestió, finançament i promoció del Call Jueu per
garantir que se centri exclusivament en la divulgació del patrimoni històric i
cultural jueu, i es desvinculi del projecte polític i ideològic de l’actual Estat
d’Israel. Així, evitarem que la botiga del Museu dels Jueus sigui un pol de
difusió i justificació d’un Estat que vulnera sistemàticament la legalitat
internacional i practica una política d’apartheid contra el poble palestí. En
aquesta línia, ens adherirem a la campanya internacional de Boicot,
Desinversions i Sancions (BDS) a Israel, d’acord amb els principis descrits a
l’apartat de Solidaritat i Cooperació.

•

Des del Patronat, continuarem promovent les celebracions cíviques de les
festivitats jueves, com la Hanukkà, amb la col·laboració d’entitats laiques i
liberals (com la plataforma Mozaika), allunyades dels rigorismes religiosos.

•

Farem que l’Ajuntament s’impliqui en les tasques de difusió i dignificació de
la memòria de l’holocaust i els genocidis, per tal de promoure els drets
humans i la consciència internacional. Així, impulsarem un programa de
formació de professorat en la línia del que té el MUHBA, que faci pedagogia
activa tant de l’holocaust com de tots els genocidis ètnics i culturals
perpetrats a Europa al llarg del segle XX. Aquest programa hauria de fer-se
d’acord amb la UdG, i sumar-se a la tasca de divulgació que ja fa el Patronat
del Call.

•

Retirarem o contextualitzarem qualsevol vestigi relacionat amb la dictadura
franquista a la ciutat. En aquesta línia consensuarem amb els veïns i veïnes
canvis de noms com els de la Plaça Poeta Marquina i de l’Avinguda de la
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Hispanitat, i atendrem les recomanacions que en el seu dia feu el Memorial
Democràtic sobre tots els vestigis del franquisme que resten a Girona.
•

Aplicarem mesures per recuperar la memòria històrica més recent a Girona
mitjançant, entre d’altres una revisió del nomenclàtor. També preveurem la
col·locació de plaques i senyals indicatives de com es van viure els
principals esdeveniments del segle XX al conjunt de la ciutat per part de les
classes populars. Aquesta serà una iniciativa que promourem amb els
centres educatius de la ciutat en cadascun dels barris, d’acord amb el que es
planteja a l’apartat d’Educació. Començarem amb una prova pilot al barri de
l’Eixample on diversos estudiosos ja han fet una proposta de treball.

•

En la línia que es descriu a l’apartat de Feminisme, promourem el
reconeixement al paper de les dones en la història i en la societat gironina.
Entre altres mesures, vetllarem perquè el nomenclàtor de la ciutat sigui
equilibrat i representatiu des de la perspectiva de gènere.

•

En la reforma de la Casa Pastors introduirem una placa en record a totes les
persones que van ser condemnades pel règim feixista en aquell edifici.

•

Introduirem informació en diferents suports (fotogràfic, codis QR) a les
parades d’autobús de la ciutat indicant els principals esdeveniments
històrics que han succeït en aquell veïnat per promoure la història civil i
popular de la ciutat.
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3.3. Fires i Festes
DIAGNOSI
Les Fires de Sant Narcís continuen essent un actiu essencial de la ciutat. Es tracta
d'una setmana d'activitats diverses i consolidades que aconsegueixen la
participació de desenes de milers de persones. L'espai de La Copa és encara avui el
centre neuràlgic d'aquesta festa major, especialment pel que fa a l’activitat
nocturna. Un espai que en la primera part del mandat va patir una ofensiva
restrictiva per part de l'equip de govern de CiU amb el suport del PP, i que en els
dos darrers anys ha seguit comptant amb molts problemes per l'estigmatització
promoguda des del mateix govern municipal i de l'empresariat nocturn gironí.
Paral·lelament, però, la Comissió de la Copa ha sabut mantenir els equilibris, i la
Copa continua essent un espai d’oci popular massiu, on les entitats gironines
poden difondre el seu projecte i ajudar-se a finançar. Tot i això, cal denunciar el
veto que han patit diverses entitats ciutadanes fruit de diversos canvis en la
normativa que regula les barraques, i que s’han vist excloses de l’espai de la Copa,
entre altres motius, per la seva implicació política i sindical.
A més a més, quatre anys després de l’arribada de CiU al govern, el debat de fons
sobre el model de Fires continua evitant-se, i les mesures concretes promogudes
per l'equip de govern han seguit una línia contradictòria. Així, si bé cal destacar
positivament l’augment de la programació al carrer, per contra s’han de lamentar
les diverses restriccions ja anomenades a l’espai de la Copa, l'opacitat en comptes i
la incapacitat de descentralitzar de manera efectiva la programació i fer-la més
participativa.
Finalment, s’ha de destacar les iniciatives promogudes per part del teixit
associatiu gironí per Fires més enllà de la programació oficial, ja sigui a través de
les Fires Populars, que ja tenen més de 15 anys d'història a la ciutat i una
programació consolidada, o d’altres experiències aparegudes més recentment.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Implicar de manera efectiva els agents culturals, juvenils i associatius
gironins en la definició del model de Fires de Sant Narcís. Després de més
de 15 anys sense fer un procés participatiu ni habilitar mecanismes de
presa de decisions transparents i representatius, és hora d'obrir un debat al
conjunt de la ciutadania sobre el model de Fires per decidir quines han de
ser les línies prioritàries d'actuació en aquest àmbit.
2. Promoure, en les festes municipals, un model que no es basi només en l'oci
nocturn, que s'allunyi dels cànons comercials i estàndards, i que potenciï les
pràctiques saludables i la interrelació personal. Tenint en compte que
l'alcohol és i serà present a les festes municipals com un element cultural de
primer ordre, cal centrar-se en tasques de conscienciació i prevenció, tant
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d’aquesta com d’altres substàncies. Igualment, cal tendir a un model festiu,
incloses les Fires de Sant Narcís, que asseguri la diversificació dels tipus
d’activitats i les franges horàries, amb la necessària complicitat dels
diferents actors implicats, siguin institucions públiques, centres educatius,
famílies i teixit associatiu i diferents agents del sector de l’oci.
3. Apostar per un model festiu descentralitzat, accessible, divers i popular. En
el cas de les Fires de Sant Narcís, cal reforçar les iniciatives, algunes ja
existents, de les entitats per portar la festa més enllà dels llocs i punts
tradicionals. Les Fires Populars, la baixada d'andròmines, el correfoc, els
castells, les cercaviles, el bicicrucis i d'altres elements són imprescindibles
com a punt de partida d'un replantejament del model de Fires des d’una
òptica participativa i descentralitzada.

PROPOSTES
•

Realitzarem un procés participatiu durant el primer any del mandat per
redefinir el model de Fires de Sant Narcís.

•

Promourem que la durada de les Fires de Sant Narcís continuï essent de dos
caps de setmana.

•

Consolidarem i ampliarem la proposta de convertir la Copa també en un
espai d'activitats diürnes relacionades amb la música, la cultura i la
gastronomia popular.

•

Modificarem l’actual normativa de la Copa per evitar el veto que actualment
pateixen determinades entitats ciutadanes

•

Consolidarem i ampliarem la proposta de descentralitzar els escenaris en
diversos indrets de la ciutat, tant al Barri Vell com en d'altres espais per
diversificar l'oferta durant els dies de Fires.

•

Habilitarem un òrgan permanent de treball amb la presència dels principals
agents associatius vinculats a les Fires, per tal que participin de manera
efectiva en el disseny i la dinamització de la festa. Aquest espai hauria
d’integrar al seu si l’actual comissió de la Copa.

•

Promourem i facilitarem l'organització d'actes plantejats per les entitats de
la ciutat amb la voluntat de dotar d'un caràcter més popular i participatiu
les Fires de Sant Narcís i les diferents festes de la ciutat.

•

Destinarem més recursos a la dinamització i suport de les festes majors de
barri, i promourem l’organització d’activitats i la implicació del teixit
associatiu en diades, dates assenyalades i esdeveniments destacats de la
ciutat.
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•

Farem que l’organització de les Fires de Sant Narcís i dinamització de les
festes i activitats vinculades als barris deixi de dependre de la regidoria
d’Ocupació i Empresa, i passi a formar part de l’àrea de Cultura.
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3.4. Llengua
DIAGNOSI
La llengua catalana pateix un procés de minorització que va en augment, també a la
nostra ciutat. Malgrat tímids avenços en alguns àmbits, el català perd prestigi
social a mesura que el castellà s'imposa com a llengua de consum en els productes
d'oci, als mitjans audiovisuals, en els àmbits d'importància legal (als jutjats, en el
tracte amb l'administració supraautonòmica...).
Malgrat aquesta situació, durant el mandat 2011-2015 la política de normalització
i dinamització lingüística de l’Ajuntament de Girona ha perdut pes respecte a
anteriors períodes. Així, des del 2011 les diverses partides del pressupost
municipals destinades aquest àmbit han disminuït un 10%, i diverses iniciatives i
programes endegats en els anteriors mandats en el camp lingüístic han perdut pes
o directament han desaparegut.
N’és un exemple el fet que ni el Consell Participatiu per la Llengua ni la Comissió de
Seguiment per a l’ús de la Llengua Catalana, els dos organisme de què disposa el
consistori en matèria lingüística, no s’han reunit ni una sola vegada des de
l’arribada de CiU al govern.
Per contra, cal destacar el treball constant d’entitats i organismes com mateix
Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL), l'Escola d'Adults, l'ADAC o
Òmnium Cultural, a més de múltiples col·lectius i espais que des dels l’àmbits
sindical, veïnal, educatiu, etc., treballen cada dia a la ciutat per fer del català una
llengua d’acollida i d’ús social. Malgrat tot, és constatable una manca de places
d'aprenentatge, tenint en compte la demanada dels darrers anys.
Es constata, doncs, que en un context cada vegada més complex per garantir l'ús
social de la llengua, el govern municipal ha desatès massa sovint la tasca de fer una
política de promoció del català activa i constant. Girona és vista arreu dels Països
Catalans com un motor de la cultura catalana i també de l’ús de la llengua, una
referencialitat que difícilment es podrà mantenir i consolidar sense una aposta
institucional ferma per la dinamització i normalització lingüística.

OBJECTIUES ESTRATÈGICS
1. Fomentar l'ús social de la llengua catalana dins i fora de l'administració
local. Entenem el català com una eina de cohesió social que cal promoure
entre la ciutadania, i és tasca de l’Ajuntament liderar-ne la seva promoció.
2. Garantir el compromís inalterable de l'Ajuntament amb el procés de
construcció nacional arreu dels Països Catalans amb l'objectiu, entre molts
altres, de dotar d'una legislació més favorable al reconeixement de la
llengua catalana i el seu ús social. Així mateix, el govern municipal tindrà en
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compte la situació estratègica de la ciutat i les seves connexions amb la
Catalunya Nord per arribar acords que afavoreixin la interrelació en clau
cultural i lingüística amb aquesta part del país.
3. Liderar la intervenció en el camp de la normalització lingüística a la ciutat.
Davant de les mancances existents en els programes de la Generalitat a
causa de les retallades i de la poca innovació, l'Ajuntament tindrà com a
prioritat incrementar els recursos en aquesta àrea de treball i promoure
iniciatives de nou format.

PROPOSTES
•

Elaborarem un Pla Municipal de Política Lingüística que, partint d’una
diagnosi sobre l’estat actual de la qüestió, plantegi objectius estratègics amb
relació a la situació de la llengua a la ciutat. Aquest pla oferirà un marc
general que es concretarà a través de programes anuals.

•

Reconvertirem l’actual Consell Participatiu per la Llengua, totalment inactiu
i desatès, en un Consell Municipal de la Llengua. Aquest ens comptarà amb
la participació les diferents entitats i organismes vinculats d’una manera o
altra en l’àmbit lingüístic, entès de manera àmplia i transversal. Entre les
seves funcions hi haurà les de coordinar les diferents iniciatives i
programes existents a la ciutat, així com participar en el disseny i seguiment
de la política lingüística municipal.

•

Crearem un càrrec polític responsable de normalització lingüística, amb els
recursos i eines necessàries per al desenvolupament una política de
dinamització i normalització lingüística activa i eficaç.

•

Impulsarem una comissió tècnica transversal amb representants de les
diferents àrees del consistori, que vetlli per la inclusió en totes les
polítiques, serveis i programes municipals de la perspectiva i els criteris
lingüístics previstos per l’Ajuntament.

•

Promourem la normalització interna del consum en català a través de la
compra preferent per part del consistori de productes etiquetats en llengua
catalana. Els criteris lingüístics es tindran en compte tant en les compres
com en els processos de contractació.

•

Coordinarem i organitzarem l’oferta de places d’aprenentatge de català dels
diferents organismes (Consorci per a la Normalització Lingüística, Escola
Oficial d’Idiomes, Centre de Formació d’Adults, Casa de Cultura i Ser.Gi) i
establirem una denominació comuna dels nivells i certificats. Des de
l’Ajuntament farem difusió de l’oferta educativa, i l’ampliarem fins a cobrir
tota la demanda. Tanmateix, treballarem perquè l’ensenyament del català el
realitzi l’administració pública de manera continua i regular, no depengui
de subvencions, ni sigui externalitzat.
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•

Tal com es concreta a l’apartat d’Immigració, promourem projectes com el
de ‘Llengua i empresa’ d’Olot, en què l’acollida lingüística i el coneixement
de l’entorn s’introdueix en el mateix lloc de treball.

•

A través del Consell Municipal de la Llengua impulsarem campanyes
municipals de sensibilització a favor de l’ús social del català, i donarem
suport a les activitats de dinamització i activisme lingüístic en el món
associatiu. Així mateix, anualment l’Ajuntament de Girona garantirà la
celebració anual del Correllengua a la ciutat mitjançant el suport
institucional necessari.

•

Assegurarem el foment de l’ús del català al comerç i a la publicitat, d’acord
amb la llei de política lingüística, el coneixement de la qual s’ha de garantir,
així com el seu compliment i la seva posada en pràctica.
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4. TERRITORI I MODEL AMBIENTAL
3.1. Energia
3.2. Prevenció i Gestió de Residus
3.3. Territori i Biodiversitat
3.4. Mobilitat
3.5. Producció i Consum de Proximitat
3.6. Aigua
3.7. Urbanisme i Espai Públic
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INTRODUCCIÓ GENERAL
Girona es troba situada entre les Gavarres, la plana empordanesa, a prop d’altres
serralades i al centre de la conca del riu Ter, al bell mig d'un sistema natural molt
ric i carregat de biodiversitat i amb un gran valor ambiental. Girona té potencial
per a ser una capital verda europea ateses les seves característiques i la qualitat de
vida que imprimeix ser en un entorn tan privilegiat.
Però l’actual model econòmic i de mobilitat fan que a Girona hi hagi problemes
ambientals que atempten contra els ecosistemes i la salut de les persones. La forta
onada expansiva de l'època de la bombolla immobiliària ha deixat petja al municipi
i diferents zones com Domeny, les Hortes de Santa Eugènia o Palau han patit
impactes irreversibles. D'altra banda, les zones més periurbanes o suburbanes han
patit una forta degradació paisatgística, com per exemple a l'entrada sud de la
ciutat, l'entrada nord o la recent entrada oest. Altres impactes irreversibles són
l’ampliació de l’AP-76, les obres del TAV o la variant de Sant Daniel.
L'ordenació del territori ha de fer compatible la protecció del medi amb un model
sostenible d'espais lliures, infraestructures, equipaments, pobles i ciutats; i
el POUM ha de complir la doble funció d'ordenar el territori i definir el règim
jurídic del sòl en tot el terme municipal. Avançar cap a la redacció d’un
nou POUM que superi l’actual PGOU amb criteris de protecció ambiental més
estrictes i vocació de coordinació territorial de caràcter supramunicipal és un full
de ruta clar per a la ordenació del territori. Així, mateix, cal que els diferents Plans
Especials de caràcter territorial i sectorial que es redactin tinguin en compte que
els sistemes naturals tenen caràcter intermunicipal i que biològicament són una
sola unitat en molts sentits.
La crisi econòmica, social i ambiental en què estem instal·lats ens indica que la
sostenibilitat del territori passa, en molts caos, pel decreixement i per no
urbanitzar nous territoris. Com també per la reconversió de terrenys urbanitzables
a no urbanitzables un cop passat el termini per a la seva transformació. En aquest
sentit, algunes parcel·les de la zona de l'Avellaneda, Domeny o les Hortes de Santa
Eugènia haurien de ser recuperades.
Defensem un model de ciutat compacta, mediterrània i diversa, barrejant amb
l'activitat residencial equipaments, comerç, industria, infraestructures i serveis. Un
municipi dinàmic i intens, complex i socialment cohesionador, que ha d’apostar per
la renovació de la ciutat construïda, moderar el consum del sòl i protegir les àrees
no urbanitzables. Per contra rebutgem el model de ciutat dispersa ja que destrueix
el seu entorn i el paisatge, no afavoreix l’espai públic i dificulta la barreja social. La
creació de zones amb usos exclusius (residencial, administratiu, comercial, etc.)
provoca una disminució de les relacions socials, l’ús abusiu del transport privat i la
seva desertització a partir de determinades hores, també dificulta la compaginació
de la vida personal i laboral, especialment per qui té persones dependents a càrrec.
Des de la CUP-Crida per Girona rebutgem que l'urbanisme es faci en funció del que
dicten els grans propietaris i inversors o les empreses dedicades a la promoció
immobiliària. Per això continuem oposant-nos al trasllat de la Clínica Girona, i a
indemnitzar propietaris que han deixat degradar les seves propietats per després
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esperar una compensació de l'ajuntament, com és el cas de la propietat del carrer
Tomàs Mieres o el Garatge Forné.
Un sistema urbà ha d'estar format per espais interiors naturals i espais periurbans
naturals que han de ser complementaris i tenir elements de connectivitat. La Unió
Internacional per la Conservació de la Naturalesa (UICN) parla sobre la integració
urgent dels espais periurbans no urbanitzats, naturals, agrícoles o forestals en la
infraestructura urbana, que han de deixar de ser considerats com a reserves per a
la urbanització. Alhora, es considera que la metropolitanització (expansió urbana
sense límits) de les grans ciutats no beneficia la qualitat de vida i trenca el
benestar social de la ciutadania.
L’espai verd proporciona benestar, però aquesta progressiva metropolitanització
afavorida per la bombolla immobiliària genera una xarxa urbana caòtica i dispersa
sense considerar espais naturals rellevants. Els espais naturals i zones verdes
tenen molts efectes positius per a la ciutat, com per exemple contrarestar l'efecte
hivernacle, fixar la pols a les fulles i esmorteir els sorolls propis de la ciutat.
En aquest sentit cal que a Girona la xarxa d'espais naturals urbans creixi i
s'interconnecti. Cal crear corredors que enllacin l'anella verda (formada per les
Hortes de Santa Eugènia, la Vall de Sant Daniel, les Ribes del Ter, l'Onyar, el Güell i
el Galligants, les Deveses d'en Bru a Domeny, els boscos de Palau i les Gavarres)
amb els parcs urbans (com el Parc Central, la Devesa, el parc de Vista Alegre, la
plaça Assumpció, la frontissa de Santa Eugènia, la plaça Ermessenda o d'altres que
es troben aïllats a la trama urbana). Cal també establir criteris per a connectar els
qautre rius gironins amb corredors biològics.
D’altra banda, Donar suport als pocs pagesos que encara queden a Girona, protegir
el sòl conreable que encara resta al municipi així com enfortir la xarxa d’espais
agroforestals també ens ajudarà a potenciar la biodiversitat.
Girona és un important focus de biodiversitat, però calen eines de gestió i
d'actuació de caire global com ara reduir la contaminació, potenciar l'educació
ambiental i incidir en les pautes de consum dels ciutadans. Per tant cal protegir i
preservar focus de biodiversitat com els que hi ha a la Xarxa Natura 2000, la vall de
Sant Daniel i la zona del Calvari i el Parc de les Pedreres. L'ecosistema urbà i tot
l'arbrat del nucli urbà és també un potent focus de biodiversitat que cal preservar i
potenciar, per això cal apostar per un model de jardineria que prescindeixi
definitivament de pesticides i que potenciï la vegetació autòctona mediterrània
adaptada al territori.
Som una ciutat on l’aigua és omnipresent. Com la ciutat dels 4 rius, de les rieres,
fonts i una sèquia, tot i que el cabal del Ter és desviat diàriament a l’àrea
metropolitana de Barcelona i a la Costa Brava Centre. Per tant la prioritat de la
CUP-Crida per Girona en aquest mandat que encetem serà doble en aquest
sentit: combatre la privatització de l’aigua i lluitar per recuperar el cabal del Ter.
Alhora caldrà fer un bon seguiment del projecte quatre rius i una sèquia per veure
com es concreta. Les eines per assolir aquest doble objectiu seran
la municipalització d'AGISSA a mig termini i fer pressió per reivindicar el retorn
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del cabal del Ter, tot reclamant una gestió de l’aigua que tingui en compte el
conjunt del cicle. Un altre aspecte que cal treballar serà recuperar el patrimoni
històric, cultural i social vinculat a la Sèquia Monar.
Girona necessita recuperar el PAES (Pla d'Acció per l'Energia Sostenible) i donar-li
un impuls que vagi més enllà de la Directiva marc 2 2010/31/UE, que preveu que
abans de l’any 2020 tots els edificis de nova construcció i/o rehabilitació tinguin
una despesa energètica gairebé nul·la. Treballar per disminuir en un 20%
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, reduir un 20% la demanda d’energia i
augmentar un 20% la producció d’energia renovable diversificada és un objectiu
de mínims que Girona ha d’assolir en els propers 4 anys. Per això cal qüestionar
l'actual model energètic i traçar un full de ruta que ens permeti fer la transició cap
a un model renovable 100% just, autosuficient, descentralitzat i desnuclearitzat.
La creació d'una Agència Local de l'Energia , la dinamització de la Taula Municipal
sobre Canvi Climàtic i el suport a experiències locals com la cooperativa Som
Energia (amb seu a Girona) seran eines que ens ajudaran a superar l'actual model
fòssil i centralitzat que ens ha imposat penyores com la pobresa energètica i la
MAT. L'energia és un dret i no un bé de mercat i el lobby elèctric actua de forma
antidemocràtica, per això des dels municipis cal facilitar les coses a aquesta
transició que permeti assolir la sobirania energètica.
Cal avançar cap a l’objectiu que el conjunt de la ciutat s’abasteixi al 100% amb
energia renovable, i que l’eficiència i l’estalvi siguin una prioritat. I ha de ser un
objectiu de ciutat impulsar un gran pacte gironí que ens assimili a la transició que
ja han iniciat ciutats com Copenaguen, Seattle, Sidney o Frankfurt, entre d’altres.
Cal, també, en aquest àmbit apostar per la transparència, la participació i la
informació, tot publicant informes anuals sobre l’evolució del Sistema d’Indicadors
de Sostenibilitat.
Des de l’any 2013 i a proposta de la CUP, Girona forma part de la Xarxa de Ciutats
en Transició, cap a un nou model de ciutat que no depèn dels combustibles fòssils.
Aquesta xarxa està estesa arreu del món i va avançant cap a models de ciutat més
resilients i que es desenganxin del model fòssil. Cal seguir donant suport a la
iniciativa i que Girona desenvolupi projectes que la situïn al mapa internacional
com una ciutat ambientalment responsable i socialment més justa.
El model de mobilitat és una peça clau en una ciutat. Girona té un Pla de
Mobilitat aprovat que s'ha de desplegar en els propers cinc anys. Malgrat que és un
avenç important, cal seguir treballant per adaptar la ciutat i posar-la al servei d'un
model de mobilitat més sostenible i democràtic, basat en el decreixement i el
màxim respecte a les persones, el medi natural i els ecosistemes. L’OMS ha alertat
recentment que el diesel contribueix a estendre el càncer i això ens ha d’esperonar
a convertir Girona en una ciutat modèlica en mobilitat. Vianants, ciclistes i usuaris
del transport públic han de ser els protagonistes de la mobilitat, i aquest model
s’ha d’estendre al conjunt de l’àrea urbana a través d’un pla de mobilitat amb
caràcter més global.
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Un dels aspectes que té més impacte sobre el medi natural que ens envolta és
el model de consum i residus, que a Girona està determinat en bona mesura per
les grans empreses de la distribució i comercialització. El consum irresponsable i
consumista que impulsa el capitalisme desregulat genera disfuncions ambientals,
socials, territorials i econòmiques. Capgirar aquest model de consum i avançar cap
a un model més responsable, ambientalment sostenible i socialment just depèn de
molts factors, entre ells de la implicació ciutadana i de la voluntat política de les
institucions municipals.
Consumir productes locals, de proximitat i ecològics i potenciar el vincle entre
productors i consumidors ens ajuda a generar noves pautes de consum i a prendre
consciència del nostre entorn. Per això l’Ajuntament de Girona ha d’apostar per
donar suport als productors locals i a socialitzar conceptes com ara el benestar
animal. Les comarques gironines i el seu medi rural son un territori divers,
ecològicament molt valuós, i és necessari donar-li suport a través dels
seus productors locals.
L’actual model de consum i de gestió de residus fa que cada gironí generi 1,09
kg de brossa per dia, i en total generem al municipi 38.842 tones de residus
anualment, de les quals ni el 30% són de Recollida Selectiva Neta (RSN). Els
residus a gran escala generen greus problemes ambientals, i ni la incineradora ni
l’abocador són bones solucions atesos els impactes ambientals que generen. Per
això ens cal avançar cap a un model que recuperi més del 80% dels residus.
Un pla local de prevenció de residus, l’economia circular, potenciar els mercats de
l’intercanvi, el sistema de recollida porta a porta, el foment de l’autocompost, la
fiscalitat ambiental i la conciència ambiental ens ajudaran a fer de Girona un
municipi més proper al Residu Zero.
Per a assolir objectius plausibles cal apostar per la transparència i coordinació de
les diferents taules sectorials que treballen en el marc de l’Ajuntament de Girona.
Així, la Taula sobre el Canvi Climàtic, la Taula de Mobilitat, la Taula sobre la
Pobresa Energètica, la Taula contra l’Ús de Plaguicides i Agrotòxics, així com
la l’Oficina d’Educació Ambiental realitzaran informes anuals sobre l’evolució dels
indicadors de sostenibilitat i faran les oportunes comparatives amb els indicadors
d’exercicis anteriors per veure si l’evolució és positiva o negativa. Caldrà fer difusió
periòdica de la documentació generada.
El canvi global que ha experiment el món, és a dir, la suma del canvi climàtic, de la
contaminació atmosfèrica i de la modificació de la matriu biofísica del territori, ens
ha abocat a un escenari de degradació ambiental a escala global i local. És necessari
donar respostes a nivell internacional però és vital prendre la iniciativa en l’àmbit
local. Per això des de Girona proposarem la creació de la regidoria de Medi
Ambient i Canvi Climàtic, que coordini i integri totes els departaments municipals
que tenen relació amb el medi ambient i que impulsi una acció transversal que
impregni tota l’acció de govern.
Situar Girona en el mapa europeu com a capital verda europea i impulsar la creació
d’un ens de caràcter supramunicipal que englobi els diferents municipis de l’àrea
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urbana de Girona i que vetlli per la planificació conjunta en l’àmbit ambiental i
territorial serà un dels objectius de la política ambiental de la CUP-Crida per
Girona.
Per a l’elaboració d’aquest eix del programa electoral s’han tingut en compte les
aportacions que múltiples entitats i plataformes han fet públiques darrerament de
cara a les eleccions municipals. Especialment útils ens ha estat la moció que va
presentar l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) al ple municipal del passat
mes d’abril, i la Proposta Energètica Municipalista de la Xarxa per la Sobirania
Energètica (XSE).
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4.1. Energia
DIAGNOSI
La crisi econòmica ha provocat una disminució d’emissions de CO2 i del consum
energètic de la ciutat, bàsicament per una baixada del transport, més que no pas
per una transició conscient cap a un model basat en la sostenibilitat.
Girona es va adherir el 2008 al pacte d'alcaldes i alcaldesses per una energia local
sostenible, una iniciativa política europea que engloba més de 4.300 municipis, i
que es desenvolupa mitjançant els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
Els objectius mínims establerts per al 2020, en línia amb els del paquet ‘Energia i
Canvi climàtic’ de la UE, són:
•

20% de disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH, sobre les
emissions per càpita de 1990)

•

20% de disminució de la demanda d'energia (sobre el consum per càpita de
1990)

•

20% de producció d’energia renovable (sobre el consum total)

Aquest procés té com a marc estratègic el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de
Catalunya (2012-2020), que defineix objectius similars, amb la missió d’”assolir
una economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni,
innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini”.
El Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic a Girona (PMCC) és un document
aprovat 2011, que inclou una part en format de PAES. Inclou accions en àmbits
molt diversos (transport, eficiència energètica, tractament de residus, etc.), la
major part de les quals figuren al programa electoral municipal de la CUP de 2011.
Per tal d’assolir aquests objectius es preveien accions tant en l’àmbit municipal
(4% de les emissions) com en el comunitari (96% de les emissions). Durant els
darrers quatre anys s’han fet alguns avenços en l’àmbit municipal, com ara la
millora de l’eficiència en equipaments municipals i centres escolars, la realització
d’auditories energètiques, la instal·lació d’ACS solar, la substitució de calderes de
gasoil per biomassa, i la renovació de l’enllumenat públic, amb un Pla d’adequació
de la il·luminació exterior del municipi de Girona específic per aquest àmbit.
Ens cal també apostar per la transparència i oferir la informació detallada i clara a
la ciutadania. Per això és imprescindible dotar-se d’eines com ara l’informe anual
d'implementació (format PAES), el balanç anual (o bianual) d'emissions (integrat
al SISGi9) i el sistema de balanç climàtic (avaluació d'impacte energètic i
d'emissions de les inversions municipals).
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Així doncs, és necessari incloure la perspectiva transversal de la sostenibilitat i els
factors ambientals i energètics en les polítiques i activitats de l’Ajuntament, així
com l’assoliment dels criteris de sostenibilitat de l’Agenda 21, del Pla Local de
Mitigació del Canvi Climàtic i el pla d’actuació energètica de l’Ajuntament de
Girona.
La CUP-Crida per Girona farà una aposta avançada i agosarada en matèria
energètica, aplicant les fórmules més adequades des d'un punt de vista tecnològic,
ambiental, econòmic i social i sense perdre la perspectiva d’un necessari
decreixement democràtic i planificat de l'economia basada en els combustibles
fòssils, així com el combat constant contra el canvi climàtic. El suport a la transició
energètica cap a un nou model basat en les energies renovables i en un consum
responsable i de proximitat, serà un dels puntals de la política ambiental de la
nostra candidatura.
Al mateix temps donarem suport a les ajudes i subvencions per a la promoció de
les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència, en simplificarem la tramitació i
afavorirem les instal·lacions distribuïdes a petita escala, gestionades directament
per la ciutadania o els ajuntaments.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Avançar cap a un canvi de model energètic, basat en la sobirania i
autosuficiència energètica. Cal construir una nova cultura energètica que
abordi de forma conseqüent els canvis necessaris en les nostres formes de
producció, transport i consum.
2. Diversificar les fonts a partir de l’ús d’energies renovables. Cal implantar
una xarxa de producció d’energia local, descentralitzada i sostenible.
3. Assolir l’estalvi i eficiència energètica. Cal apostar per la rehabilitació
energètica d’edificis i instal·lacions (aïllaments, sistemes eficients, etc.)

PROPOSTES
•

Revisarem i desenvoluparem el PMCC-PAES, potenciant accions en l’àmbit
comunitari i desvinculant-lo de macroprojectes (incineradora de residus,
planta de cogeneració de la Nestlé, etc.).

•

Revisarem el Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic de Girona i
establirem noves mesures urgents per aconseguir una reducció del 30% de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHE) i un estalvi del 30% en
eficiència energètica l’any 2020.

•

Impulsarem un mapa energètic de la ciutat per identificar zones prioritàries
d’actuació en eficiència i rehabilitació energètica. Proposarem fer una prova
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pilot de reducció de consum energètic en alguns habitatges i edificis de
zones residencials.
•

Constituirem una Agència Local d’Energia, que pugui actuar com a gestor
integral en els següents àmbits:
o Gestió energètica de l’àmbit municipal (eficiència, compra verda, etc.)
o Producció i distribució d’energia renovable
o Promoció i finançament de l’estalvi i l’eficiència
o R+I+D en producció renovable
o Coordinació i control del desplegament del PAES
o Treballar coordinadament amb d’altres municipis per a la
remunicipalització de la xarxa de distribució de l’electricitat com ja es fa
diferents municipis europeus
o Contribuir a solucionar el problema de la pobresa energètica

•

Oferirem un sistema transparent de seguiment d’indicadors energètics, per
proporcionar informació periòdica a la ciutadania (integrat al SISGi).

•

Elaborarem plans específics d’implantació de fonts renovables per a cada
àmbit: residencial/comunitari, industrial i de transport, amb mesures de
sensibilització i fiscals adaptades a les necessitats de cadascú.

•

Reactivarem la Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic (antic Consell
Municipal de Sostenibilitat) com a instrument de participació i
sensibilització de la societat civil en matèria d’energia.

•

Donarem suport a iniciatives de ciutats en transició (moviment cooperatiu,
estalvi i eficiència, generació renovable, mobilitat, etc.) que desenvolupin
actuacions energètiques en l’àmbit comunitari.

•

Assegurarem la perspectiva energètica i la coherència del PAES amb altres
planificacions sectorials municipals, com ara el Pla de Mobilitat Urbana, el
pla de prevenció de residus municipal i el Pla d’adequació d’il·luminació
exterior, etc.

•

Elaborarem un pla de soterrament de línies aèries elèctriques d’alta i mitja
tensió, tenint en compte que suposen una artificialització del paisatge i un
increment del risc d’incendi forestal.

•

Dividirem el contracte de subministrament d’energia de les dependències
municipals en blocs per tal que cooperatives energètiques puguin assumir
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el subministrament d’alguns blocs, d’acord amb el que s’expressa a l’apartat
de Gestió Econòmica Municipal.
•

Participarem en iniciatives de desobediència institucional en coordinació
amb d'altres administracions contra els projectes governamentals i de les
grans companyies elèctriques de penalització de l'autoconsum energètic
amb energia solar.

•

Elaborarem mapes locals per al desenvolupament i aprofitament d'energies
renovables, en col·laboració amb universitats, entitats i institucions locals i
supramunicipals. Una primera mesura en aquest sentit serà treure a
concurs el subministrament d'una part de l'energia del municipi amb
energia eòlica per a proveir d'electricitat el municipi.

•

Potenciarem la fiscalitat energètica i ampliarem les reduccions de l’impost
de l’IBI en obres i habitatges on s’aposti clarament per la instal·lació
d’energies renovables, tal i com s’exposa a l’apartat de Gestió Econòmica
Municipal.

•

Millorarem les centrals hidroelèctriques del Molí i de la Marfà, en la línia
d’apropar els centres de producció als centres de consum.

•

Estudiarem la possibilitat de desenvolupar una planta de biomassa en algun
dels polígons industrials de Girona que permeti generar Aigua Calenta
Sanitària (ACS) per abastir part del municipi.

•

Promourem la instal·lació de més calderes de biomassa en els equipaments
municipals (quantificant-ne el límit ecològic de les forests), que a més
d’afavorir la neteja de boscos i la gestió forestal, genera la disminució
d'emissions de CO2 per la reducció del transport de la matèria primera
d'origen a destí. En aquest sentit, estudiarem les possibilitat d’obtenir
biomassa de la zona de Girona.

•

Instal·larem panells solars i petits aerogeneradors (havent estudiat
prèviament les condicions meteorològiques i idoneïtat de la zona) als
terrats d’edificis públics i en equipaments municipals per obtenir
electricitat o aigua calenta i calefacció (en funció de l’opció
instal·lada). Aquests panells i aerogeneradors podrien suposar un estalvi a
llarg termini, i fins tot un benefici econòmic, en cas de venda de l’excedent
energètic. També aplicarem altres mesures com la creació de jardins als
terrats dels edificis o pintar les teulades de colors clars o reflectants.

•

Adaptarem l’enllumenat públic a les directrius del pla d’adequació de la
il·luminació exterior del municipi de Girona. Completarem el procés de
substitució de les bombetes incandescents dels semàfors per làmpades de
LEDs que s'alimenten amb plaques fotovoltaiques; o bé utilitzarem
enllumenat municipal amb un menor consum energètic. Finalment,
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eliminarem
aquelles
lluminàries
ambientalment perjudicials.

energèticament

ineficients

i

•

Promourem el compliment dels criteris de bioconstrucció en les noves
edificacions, així com les certificacions o distintius que verifiquen que un
edifici incorpora realment un nivell mínim i coherent de criteris ambiental,
com ara LEED, GBtool-VERDE (iiSBE) o el Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya. També es podria plantejar la
creació de distintius municipals propis.

•

Potenciarem la contractació pública amb criteris de responsabilitat
ambiental i prioritzarem les empreses que tinguin compromisos ambiciosos
amb la reducció de les seves emissions de GEH. Crearem un nou protocol de
contractació ambientalment responsable que complementi l’actual Protocol
de Contractació Responsable, tal com s’esmenta a l’apartat de Gestió
Econòmica Municipal.

•

Redactarem una ordenança municipal per l’eficiència energètica que
complementi les actuals ordenances d’edificació. Haurà d’establir criteris de
construcció energèticament eficients en els edificis de nova construcció i
que s’avanci al que estableix la directiva europea 201o/31/EU i que insta
als estats membres a assegurar que tots els edificis de nova construcció
siguin de consum energètic gairebé nul a partir del 31 de desembre de
2020.

•

Crearem un fons municipal per la rehabilitació i l’edificació sostenible; una
part dels beneficis generats gràcies a l’estalvi energètic en els edificis
municipals, s’hauran de destinar a una línia d’ajudes econòmiques per a
subvencionar propietaris que vulguin millorar les condicions energètiques i
d’eficiència dels seus habitatges (d’antiguitat entre 15 i 35 anys). Caldrà
impulsar intervencions a l’interior de cada habitatge (finestres, façanes...) i
en zones comunes de les edificacions o bé incorporar energies renovables a
l’edifici com ara la biomassa i la solar tèrmica.

•

Impulsarem actuacions en els sistemes de climatització dels edificis públics,
mitjançant sistemes d’alta eficiència i implementarem un pla de substitució
de sistemes de calefacció que utilitzin combustibles fòssils. La biomassa, el
biogas i altres sistemes més eficients seran prioritaris, en aquest sentit.

•

Instal·larem xarxes elèctriques d'última generació allà on sigui possible, que
permetin conèixer detalladament i a través d’internet, el consum dels
equipaments municipals. L'anàlisi d'aquesta informació permetrà detectar
de manera immediata les alteracions de corrent o les apagades, en què
s’està gastant més energia, i trobar maneres per reduir el consum.

•

Redactarem guies que ofereixin pautes de consum i hàbits encaminats a
reduir les emissions de GEH en les diferents activitats econòmiques de la
ciutat i a estalviar recursos econòmics a les famílies i empreses.
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•

Consensuarem de forma participativa, en el marc de la Taula de la Mobilitat,
un pla de renovació de la flota de vehicles municipals (inclosos els
autobusos) per a substituir els actuals vehicles que funcionen amb
combustible fòssil per una flota híbrida més eficient, menys contaminant i
menys sorollosa. Caldrà revisar el Pla de Mobilitat Urbana perquè
contribueixi a assolir l’objectiu d’una Girona 100% renovable, ja que més
del 40% de les emissions de GEH provenen del transport motoritzat.

•

Treballarem per a què el municipi de Girona consumeixi el 100% d’energia
renovable en l’horitzó del 2050, tal com figura a l’acord del ple municipal
del passat mes d’abril.

•

Reclamarem la presència de les empreses comercialitzadores d’electricitat a
la Taula sobre la Pobresa Energètica de Girona. Activarem aquest òrgan
perquè lideri la intervenció municipal per garantir l’accés del conjunt de la
ciutadania als subministraments bàsics de llar, en la línia que s’exposa a
l’apartat d’Habitatge. També exigirem més transparència en la factura de
l’electricitat.

•

Potenciarem les funcions de l’Oficina Municipal d’Informació de Consum
(OMIC) pel que fa als temes energètics a través des següents serveis:
o Informació a la població dels ajuts i descomptes per a l’adquisició i
instal·lació d’elements i equipaments d’estalvi energètic.
o Assessorament i conscienciació de la importància de les bones
pràctiques per part d'indústries, comerços i particulars, mitjançant la
implementació de millores per a l’estalvi i eficiència del consum
energètic.
o Promoció de l'autosuficiència energètica a les indústries, a través del
desenvolupament de sistemes de subministrament, principalment solar
i tèrmic, però també d'altres mecanismes com ara la biomassa, l'ús de
gas metà mitjançant la cogeneració, etc. Aquesta és una de les fórmules
per reduir la dependència de combustibles fòssils però cal la implicació
transversal de totes les administracions.
o Potenciació de les auditories energètiques a l’abast de tothom. Per oferir
les solucions més adequades a cada llar, cal oferir serveis i auditories
energètiques a preus baixos i reduïts i, si cal, de manera gratuïta en el
cas de persones amb ingressos baixos i d’entitats sense ànim de lucre.
L’OMIC ha d’informar de les mesures que calgui adoptar: aïllaments
tèrmics, augment de l’eficiència en il·luminació, hàbits sostenibles de
consum, optimització de calderes i bombes de refrigeració, etc.
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o Informació sobre la incentivació, concessió de crèdits tous i ajuts per a
famílies (sobretot aquelles amb menys recursos), per tal de potenciar
mesures d’estalvi energètic i poder posar-les en marxa.
•

Donarem suport a les entitats ecologistes i socials que treballen contra la
MAT i denuncien l’oligopoli energètic. Reclamarem a les administracions
que realitzin una auditoria independent del sistema elèctric existent, i
coordinarem esforços amb ens supramunicipals per un nou model energètic
descentralitzat i que aposti per la generació distribuïda i les fonts
renovables a nivell de les comarques gironines i de Països Catalans.
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4.2. Prevenció i Gestió de Residus
DIAGNOSI
La proliferació de residus és un problema ambiental molt greu per a les ciutats i els
municipis de les nostres comarques. El model de consum capitalista genera una
enorme quantitat de residus molt complex de gestionar i fomenta la cultura de
l’usar i llençar reduint la vida útil de tots els productes. Per això des de la CUPCrida per Girona proposem avançar cap a un model de decreixement i d'economia
circular, que redueixi el nombre de residus generats i fomenti la reutització i el
reciclatge. Un nou model de consum responsable i de proximitat ha de permetre'ns
abordar amb més garanties la problemàtica dels residus.
La Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de Residus i el PRECAT20 (tot i
que encara no està aprovat definitivament) ha iniciat una campanya amb tres
objectius molt clars: promoure l'eficiència en el reciclatge, impulsar l'economia
circular i avançar cap a un futur sostenible. L'objectiu aparent és arribar a l'horitzó
de l'any 2050 amb percentatges més elevats de recuperació, reutilització i
reducció, les famoses 3R.
Tanmateix, i contradient els objectius plantejats, el PRECAT preveu la construcció
d'una nova incineradora a Campdorà que substitueixi l'actual, la qual cosa és un fre
al desplegament d'una nova política més respectuosa amb el medi ambient, ja que
el seu dimensionament no respon a la previsió de reducció i recollida selectiva
establerts en el mateix document. Una nova incineradora desincentiva altres
models més eficients que aposten per la prevenció i la valorització material com a
eixos principals.
Algunes dades
Girona ha generat durant aquest darrer any 2014 un total de 38.842 tones de
residus, de les quals 21.274 tones (el 55%) han estat de la fracció resta, és a dir,
que son tractades amb sistemes anomenats de final de canonada (incineració o
abocador). D'aquestes 21.274 tones de fracció resta, 433 han anat a abocador
i 20.841 han anat a la incineradora de Campdorà. Aquestes infraestructures de
tractament finalista generen importants impactes al medi natural.
Els abocadors s’han de gestionar durant més de 30 anys després de ser clausurats
per evitar que els lixiviats que s’hi generen es filtrin als aqüífers. Això té un elevat
cost ambiental i econòmic durant dècades. Les incineradores tenen un cost
energètic elevat, i les emissions de CO2 en tot el procés, així com d'altres partícules
contaminants, aconsellen desmantellar-les. A més, la seva existència dificulta la
implementació d’altres sistemes més eficients, sostenibles i respectuosos amb
l'entorn i les persones.
Durant el 2014 cada gironí ha generat fins a 1,09 kg de residus per dia, i hi hagut
un petit augment en comparació amb l'any 2013, en què la xifra era de 1,06 kg per
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habitant i dia. Estem per sota de la mitjana catalana, que se situa aproximadament
en 1,3 kg per habitant i dia, però cal tenir en compte que la crisi econòmica
generada pel capitalisme té una forta influència a l'hora de modificar a l'alça o a la
baixa aquestes dades, ja que el consum es pot disparar en qualsevol moment.
Dades de Recollida Selectiva Bruta (RSB) i Recollida Selectiva Neta (RSN)
Les diverses fraccions que es recullen selectivament (FORM, paper, vidre, envasos
lleugers i altres) han tingut un comportament divers els darrers anys. Així, en
algunes fraccions s'ha retrocedit clarament, com son els envasos lleugers, i la seva
recollida selectiva en brut (és a dir, pesant els contenidors) s'ha reduït fins a
un 22% en relació a l'any anterior.
També ha augmentat el nombre d'impropis fins a un 30%, però cal tenir en compte
que l’empresa Ecoembes considera impropis qualsevol plàstic que no sigui un
envàs amb el distintiu d'Ecoembes, la qual cosa ha generat molta confusió i una
evident reculada en la recuperació de plàstics diversos.
En altres fraccions com la FORM (Fracció Orgànica Municipal) ha augmentat el
nombre de tones recollides selectivament a causa principalment de l'extensió del
nombre de contenidors a més zones de la ciutat, i així s'ha passat de les 4.899
tones recollides a l'any 2013 a les 7.724 tones recollides l'any 2014. Però aquest
increment ha anat acompanyat d'un augment preocupant i desbocat del nombre
d'impropis (barreja d'altres fraccions) que s'enfila fins a un 17%.
Els nous contenidors han generat una despesa addicional en inversions a
l'Ajuntament de Girona, i l'empresa mixta que gestiona el servei (formada per una
societat entre FCC i el mateix Ajuntament de Girona) ha hagut de fer una important
despesa en adquirir camions de càrrega lateral. Però el resultat a la pràctica és que
els nous contenidors no són funcionals i en alguns casos, com el de la fracció
d'envasos o de matèria orgànica, són del tot contraproduents. Així, el ciutadà que
fa l'esforç de fer la tria selectiva correctament es troba amb què la FORM que aboca
al contenidor marró es barreja amb els impropis que altres ciutadans aboquen al
mateix contenidor. La tipologia de l'actual contenidor marró afavoreix aquest tipus
de conductes.
Cap a un canvi de paradigma
El cost econòmic i ambiental de l'actual model té xifres i dades. La gestió dels
residus de Girona per a l'any 2014 ha estat de 6.994.390€. El cost s'ha incrementat
en uns 190.000€, bàsicament perquè la fracció orgànica que es porta a tractar a
l'abocador de Solius té un recàrrec molt elevat a causa de l'alarmant augment dels
impropis. El cost de la FORM ha augmentat en un 40%.
A nivell català cada ciutadà genera mitja tona de residus a l'any, una mala xifra que
ens allunya dels estàndards europeus que preveuen una reducció del 20% de
producció de residus, i índexs de recuperació que arribin fins al 80%. Girona és un
dels prop de cinquanta municipis que ha signat el compromís que impulsa
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l'Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ), però a la pràctica no hi ha un canvi de
model ni de tendència que permeti assolir els objectius que es marca l'ECRZ.
D'altra banda el model actual vigent a Girona basat en diferents contenidors de
colors per a cada fracció no permet anar més enllà d'un 50% de recollida selectiva.
A aquest fet cal afegir-li que el cost de la fracció de rebuig és cada vegada més
elevat o bé pel pretractament que requereix o pel cànon de deposició o incineració,
que es preveu que incrementi fins a 50€ l’any 2020.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1.

Assolir un canvi de paradigma en la gestió dels residus, que
implica qüestionar l'actual model de consum. Cal assumir que Girona i els
municipis de l'àrea urbana han d'avançar cap a l’ECRZ, que de cara als
propers quatre anys ha fixat aquests objectius:
o Convertir els residus en noves oportunitats econòmiques pel municipi
o Assolir una producció màxima de residus de 1 kg/hab/dia
o Assolir un % de Recollida Selectiva Neta del 70%
o Assolir un nivell d’impropis de la fracció orgànica inferior al 5%

2.

Avançar cap al Residu Zero, amb l'objectiu d’arribar a percentatges de RSN
del 70-80% com ja s'ha fet en d'altres municipis de les comarques
gironines o d'altres zones de Catalunya com ara Osona. També a d'altres
països com Euskal Herria o Alemanya la revolució dels residus ha capgirat
percentatges i s'han implantat sistemes eficients, participatius i totalment
nous. L'ECRZ ens indica el camí per tal de recircular els residus en
recursos; així, recollint selectivament els materials reciclables i reduint la
fracció resta ens podem apropar a aquests estàndards europeus més
sostenibles. Per tant no ens cal invertir xifres astronòmiques de recursos
en construir noves incineradores ni nous i ineficients ecoparcs (que
generen dependència de residus per a ser viables econòmicament). Cal
impulsar també la R+D per a aquelles fraccions més complexes de tractar i
alhora impulsar canvis legislatius per a prohibir i limitar els materials no
reciclables.
Girona té potencial per a esdevenir un Municipi Residu Zero, en què tots
els materials recuperables puguin tornar-se a reutilitzar en el cicle
productiu. L'ECRZ evita els problemes relacionats amb els impactes
ambientals i socials de la gestió de residus finalista i alhora té la virtut de
crear llocs de treball directes i indirectes, fomentar la creació de noves
activitats vinculades a la reutilització i la recuperació i de ser més eficient
econòmicament. A Girona cada gironí ha de pagar unes taxes
municipals de gestió de residus que no incorporen transparència. La taxa
es paga trimestralment amb el rebut de l'aigua però no hi ha informació
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detallada sobre els costos reals d'aquesta gestió. Hi ha estudis
independents que indiquen que els municipis amb incineració paguen les
taxes un 30% més cares que els municipis sense incineració.
3.

Municipalitzar la gestió del nou sistema de gestió, com una eina prioritària
per assolir l'objectiu de residu zero. Enlloc de generar beneficis privats per
a les grans empreses cal articular tot el desenvolupament del nou sistema
de gestió a través d'un procés participatiu i transparent, en què hi tinguin
cabuda la ciutadania gironina, el personal de Girona+Neta i diferents
professionals de l'àrea de gestió, i que compti amb l’aportació de
professionals independents i experts relacionats amb el tema.

4.

Apostar per sistemes de responsabilització del generador, com el sistema
porta a porta. A l’hora de plantejar nous models de recollida i gestió de
residus cal abandonar l’anonimat de la generació i responsabilitzar la
ciutadania i els diferents actors socials dels residus que es generen.
Aquests tipus de model permeten fomentar la prevenció i el reciclatge. El
sistema més estès per assolir aquests objectius és el sistema de recollida
porta a porta. Actualment, el porta a porta està implantat a més de 130
municipis del Països Catalans i dóna cobertura a uns 300.000 habitants. La
majoria dels municipis són petits i mitjans però està demostrat que és
possible implantar-ho a grans ciutats ja que, per exemple, a Itàlia podem
trobar-ne alguns exemples a ciutats com Torino (909.000 habitants) i
Roma (2.740.000 habitants), en aquesta última s’està implantant
progressivament en alguns dels seus barris.
La recollida porta a porta permet assolir resultats d’entre un 70 i un 80%
de recollida selectiva. Els costos globals d'una recollida porta a porta
comparada amb una recollida en contenidors són equiparables en l’àmbit
econòmic i molt millors en l’àmbit ambiental i laboral. A més, com que el
rebuig minva fins a una tercera part, se’n redueixen els costos de
tractament, així com el cànon de residus; i s'incrementen les fraccions
reciclables, amb els corresponents ingressos procedents d'Ecombes,
Ecovidre –si s’escau–, la venda de paper i el retorn del cànon de residus.
Es calcula que a Girona es podria recuperar fins a un milió d'euros
anualment amb la implantació d'aquest sistema. En l’àmbit ambiental es
recupera molt més material, cosa que disminueix la necessitat de matèries
primeres i l'impacte relacionat amb la seva producció, la qual cosa també
redueix la dependències de determinats materials i ens fa més
autosuficients a nivell de recursos. Des del punt de vista laboral, només
amb la recollida es generen entre dues i tres vegades més llocs de treball
que amb una recollida en contenidors (cada cop més automatitzades), a
més dels llocs de treball indirectes en plantes de tractament i reciclatge
materials i noves activitats que tenen com a eix la reutilització i a
recuperació de materials i productes. La clau de l’èxit de les recollides
porta a porta és la retirada del carrer dels contenidors de brossa
barrejada (per on s'escapen habitualment els materials reciclables, que
dificulten la gestió) i que el personal de recollida únicament recull el
material, lliure d'impropis, que es generi aquell dia.
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5. Dotar la ciutat de capacitat de compostatge. La capacitat de
compostatge de molts municipis, inclòs Girona, és molt reduïda i aquest
fet fa que bona part de l’orgànica recollida actualment no es pugui
compostar a la mateixa comarca. Així, ha de ser transportada lluny del
seu punt de generació (amb l'increment de costos econòmics i ambientals
relacionats amb el transport), o que s’acaba destinant a incineració o a
compostatge barrejada amb rebuig, de manera que s’obté un compost de
mala qualitat que molts cops acaba destinat a l’abocador. La FORM que
recuperem a Girona es transportada a l'abocador de Solius (Baix
Empordà). El tractament de la brossa orgànica en el propi municipi en fa
molt més assumible la instal·lació que no pas un gran centre amb major
impacte i que, a més, tracti la brossa d'altres municipis. També possibilita
el control de qualitat del compost resultant i, per tant, la venda i utilització
posterior.

PROPOSTES
•

Promourem un debat ciutadà sobre el model de gestió de residus, per tal de
sensibilitzar la població envers la problemàtica del model actual, i implicar
la ciutadania en la definició de les línies d’acció de cares als propers anys
(mesures de fiscalitat ambiental, canvis del sistema de recollida, etc.).

•

Capgirarem l'actual tendència i assolir en el proper mandat un percentatge
de Recollida Selectiva Neta d'entre un 60 i un 80%.

•

Desenvoluparem un Pla Local de Prevenció de Residus que ens permeti
reduir la proliferació de residus a Girona.

•

Impulsarem projectes de compostatge comunitari en barris de baixa
densitat urbanística com ara Montjuïc, Palau, Sant Daniel, zones de Taialà i
Mas Catofa, Montilivi, Campdorà, zones de Pont Major o zones de Fontajau.

•

Promourem acords amb les associacions i entitats que participin de la Xarxa
d'Horts Urbans per a gestionar a petita escala la FORM tractada en petites
plantes locals de compostatge comunitari.

•

Promourem acords i convenis amb els grans productors de residus del
municipis (superfícies comercials, bars i restaurants, etc.) per tal de
responsabilitzar-los més de la proliferació de residus.

•

Impulsarem el sistema de recollida porta a porta de forma progressiva a
diferents barris de Girona, a través de processos participatius i consensuats
amb les entitats i les comunitats, per tal de reduir fins a una tercera part el
rebuig i incrementar les fraccions reciclables. Els ingressos corresponents
procedents de la major recuperació ens serviran per cobrir millor el cost del
servei, i en última instància revisar el cost de les taxes.
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•

Identificarem les dinàmiques de cada barri de forma participativa i
acordarem la millor solució per assolir un nivell de recuperació d'un 6080%, a través d’un calendari consensuat d’implantació de la recollida porta
a porta.

•

Incentivarem la fiscalitat ambiental als usuaris i les usuàries en funció de la
seva tasca per a la reducció de residus. Es fa necessari aplicar taxes de
pagament per generació (en el marc d'una recollida selectiva porta a porta)
per tal que pagui més qui més residu barrejat generi.

•

Incrementarem les campanyes per a la reducció de bosses de plàstic en el
context de la prevenció de residus d'envasos i embolcalls. Impulsarem
campanyes d'educació ambiental adreçades a la població en general i en
especial a la comunitat educativa pel que fa a l'ús d'envasos i bosses
reutilitzables. També impulsarem acords amb els gremis del petit comerç
per a promoure l'ús de bosses reutilitzables.

•

Promourem acords intermunicipals que ens permetin recuperar materials
dels abocadors, per tal de reconvertir-los en un nova font de matèries
primeres per altres sectors importants d'activitat i creació d'ocupació.

•

Promocionarem alternatives de reducció de residus. A Girona els dos
darrers anys han proliferat diferents comerços de barri que aposten per la
venda a granel de productes alimentaris i de neteja o higiene personal. Des
de l'ajuntament els donarem suport.

•

Valoritzarem els fangs secs procedents de l'Estació Depuradora d'Aigües
Residuals (EDAR) i n'optimitzarem el funcionament. Ens assegurarem que
els fangs resultants compleixin amb la normativa vigent.

•

Donarem suport a la investigació de sistemes de reciclatge per aquells
materials que actualment encara no son reciclables. El suport a la UdG i a
empreses del sector serà una peça clau per avançar cap a un model més
eficient en reciclatge.

•

Modificarem la legislació municipal per a forçar les empreses implantades a
Girona a implementar sistemes de gestió basats en l'economia circular i el
reciclatge del productes que comercialitzen o que formen part del seu
procés productiu.

•

Implicarem més activament l’Ajuntament en la ‘compra verda’, i farem que
el nou protocol de contractació ambientalment responsable prevegi
clàusules que afavoreixin el reciclatge, la reutilització i la reducció de
residus en tots els processos de compra i contractació de l’Ajuntament.

•

Des de l'ajuntament de Girona treballarem per tal d'assolir una reducció de
residus i uns índex de recuperació que voregin el 80% en el proper mandat.
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Aquesta tasca es farà conjuntament amb els municipis de l’àrea urbana, i en
coordinació amb altres organismes oficials com ara el Consell Comarcal, la
Diputació, la Generalitat i els diferents ens consorciats.
•

Estudiarem la implantació de sistemes de pagament per generació que
gravin el rebuig i la proliferació d'envasos. Alguns sistemes que funcionen
en d'altres països son la bossa taxa, pensada per la fracció de rebuig i els
envasos, un sistema que permet estalviar més a qui menys residus genera.

•

No donarem suport a cap projecte d’ampliació i/o renovació de la
incineradora de Campdorà. La nostra aposta és pel seu desmantellament.

•

Impulsarem una prova pilot a Girona del Sistema de Devolució i Retorn
d’Envasos, que tan bons resultats ha donat a Cadaqués i a d’altres llocs
d’Europa.

77

4.3. Territori i Biodiversitat
DIAGNOSI
Els ecosistemes naturals de la nostra ciutat, la flora i la fauna, són un bé comú de la
humanitat, i és responsabilitat de totes i tots la seva conservació. La ciutat de
Girona es troba en un encreuament de rius, un entorn privilegiat, que ha permès
que alguns dels seus espais, les Gavarres i les Riberes del Baix Ter s’incloguin en la
Xarxa Natura 2000, fet que comporta un reconeixement dels seus valors però
també l’obligació de conservar-los.
Per altra banda, dins el teixit urbà, existeixen zones verdes que amaguen una gran
potencialitat pel que fa a la biodiversitat. Es tracta d’espais actualment destinats de
forma exclusiva a l’esbarjo i dels qui no es té en compte la funció ambiental.
La gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat en el nostre terme municipal no
hauria de consistir en actuacions aïllades en diferents zones de la ciutat, com s’ha
fet fins ara, sinó en la creació d’una xarxa d’espais que impliqui una connectivitat
entre ells per aconseguir el manteniment dels processos ecològics.
L’objectiu principal és conservar i posar en valor la biodiversitat, però també amb
la voluntat d’acostar-la als ciutadans. Aquest objectiu comporta de manera
ineludible dues vies d’acció: la introducció de processos participatius en la
planificació de la gestió de la biodiversitat que donin veu a la ciutadania; i
potenciar el coneixement i el gaudi de l’entorn com a eina clau en la gestió del
territori. A ningú escapa que si la població coneix el patrimoni natural de la ciutat,
a banda de gaudir-ne es convertirà en el seu principal defensor. Fer present el
patrimoni natural a la nostra ciutat és lliurar als ciutadans l’oportunitat d’estar en
contacte amb la natura, atorgant-li una funció ambiental i social.
L’actual gestió del medi natural presenta evidents mancances en l’assignació de
recursos humans i econòmics, però també una política erràtica motivada per una
indefinició dels objectius a la qual s’ha de sumar una planificació allunyada de la
ciutadania. Hem d’aconseguir, finalment, una ciutat on s’estimi, es potenciï i es
conservi la biodiversitat.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Promoure la recuperació i gestió del medi natural i dels espais verds del
nostre terme municipal, així com la seva interconnectivitat, pel
manteniment dels processos ecològics.
2. Ordenar l’ús públic dels espais periurbans per convertir-los en zones de
lleure urbà i potenciar-ne els seus valors naturals.
3. Renaturalitzar els rius al seu pas pel terme municipal de Girona.
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4. Dotar la ciutat d’un mecanisme de seguiment ambiental per tal de controlar
de forma sistemàtica l’estat ecològic de la ciutat. Cal un sistema d’indicadors
que valori tots els aspectes ambientals que conformen la biodiversitat
(zones verdes, educació ambiental, estat de la zona periurbana, reciclatge,
etc.)
5. Fomentar el coneixement i l’educació ambiental vers la biodiversitat de la
nostra ciutat.

PROPOSTES
•

Potenciarem l'anella verda i completarem la seva implantació. Treballarem
per eixamplar-se i fer-la penetrar a l'interior dels barris de la ciutat tot
integrant la ciutat als ecosistemes que l'envolten.

•

Dotarem l'espai de Xarxa Natura 2000 que hi ha al nostre municipi de més
eines de gestió i en divulgarem els valors ambientals, culturals i recreatius
que representa.

•

Modificarem l’aprovació inicial del Pla Especial de les Pedreres tenint en
compte aspectes ambientals i socials, tal com es detalla a l’apartat d’Acció
Social.

•

Aprovarem el Pla Especial de la Devesa a partir dels resultats del procés
participatiu. Apostarem per la regeneració progressiva de la vegetació del
parc, tot potenciant la vegetació autòctona i facilitant la connectivitat amb el
Ter. Aquesta connectivitat ha de fer-se amb el suport tècnic de biòlegs,
ecòlegs, geògrafs i altres equips de professionals de caire multidisciplinari.
Caldrà trobar la manera de compatibilitzar la dimensió natural i ambiental
del parc amb la vitalitat social i els usos ciutadans.

•

Redactarem de forma participativa i consensuada plans d'usos pels
diferents espais del nostre municipi com ara la Vall de Sant Daniel, la zona
de les Deveses d'en Bru, Domeny, els boscos de Taialà, el Castell de
Montjuïc, les Ribes del Ter, els Boscos de Palau i altres punts de les
Gavarres.

•

Potenciarem la renaturalització dels rius Onyar i Güell al seu pas per Girona,
i la recuperació de la Sèquia Monar.

•

Construirem aguaits al llarg del riu Ter per facilitar el coneixement del medi
i de les espècies que viuen al nostre entorn.

•

Exigirem a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el compliment d'un règim de
cabal del Ter que permeti el correcte funcionament dels processos naturals,
tal i com s’especifica a l’apartat d’Aigua.
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•

Promourem una gestió ambientalment respectuosa dels espais verds
urbans de la ciutat. Apostarem per l'ús d'espècies autòctones adaptades a
les condicions climàtiques de la ciutat, i eliminarem les espècies invasores.

•

Vetllarem perquè es compleixi la moció que obliga l'Ajuntament reduir i
buscar alternatives a l’ús de plaguicides i herbicides; i implantarem a tota la
ciutat la jardineria mediterrània i adaptada al nostre clima i entorn.

•

Dissenyarem una xarxa de connectors biològics per a que facin de corredor
biològic entre els diferents espais verds de la ciutat.

•

Promourem la reutilització de les aigües pluvials per al reg urbà.

•

Promourem un pla de gestió conjunt per a l'Espai d'Interès Natural de les
Gavarres, en col·laboració entre el Consorci de les Gavarres i els propietaris
forestals. Entre d’altres, recuperarem i protegirem els camins ramaders.

•

Protegirem la xarxa de camins. Per fer-ho n’actualitzarem la cartografia, en
senyalitzarem el pas, i n’evitarem la degradació.

•

Farem un pla d'espais oberts per preservar i fomentar els conreus de la Vall
de Sant Daniel, el Pla de Campdorà i Campdorà de Dalt, per garantir-ne el
paisatge agroforestal.

•

Promourem plans de pastura per a la gestió del sotabosc i manteniment
d'espais oberts, i estudiarem la recuperació d'antics espais oberts per
convertir-los en pastures. Apostarem per ramats d’ovelles de raça ripollesa
i cabres rasqueres, les races autòctones que més s’adapten al clima gironí.
Aquestes mesures són necessàries des del punt de vista de la biodiversitat i
la recuperació i potenciació d'un sector imprescindible que va a la baixa, tal
i com es concreta a l’apartat de Producció i Consum de Proximitat.

•

Potenciarem el desenvolupament del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i
donarem suport actiu a la tasca de les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) com a instrument de col·laboració amb els propietaris forestals.
També donarem suport al voluntariat pel que fa a la prevenció d'incendis
forestals.

•

Impulsarem i establirem un pla integral de gestió i usos públics pels espais
forestals municipals. Ordenarem l’ús públic d’aquests espais, potenciant-ne
l'ús social i els seus valors, i arrelant l’espai en el seu context social i
periurbà.

•

Ordenarem l'espai d'arbredes del barri de Pont Major, per potenciar-ne l'ús
social i estudiar la possibilitat de transformar-los en horts.
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•

Promourem l’agricultura urbana a través de la implantació d’horts urbans
ecològics situats en finques públiques i privades, en la xarxa urbana de la
ciutat, tal com s’especifica a l’apartat de Producció i Consum de Proximitat.

•

Potenciarem els programes d'educació ambiental a les escoles i l’impuls de
campanyes de sensibilització entre el jovent, en la línia d’implicar els
centres educatius i la regidoria de Joventut en la promoció del compromís
cívic entre els infants i joves, tal i com consta als apartat d’Educació i
Joventut.

•

En la línia que es descriu al subapartat d’Educació en el Lleure i l’Esport,
potenciarem els itineraris als espais naturals, per incrementar-ne el
coneixement i valoració social, i per promoure l’activitat física a l’aire lliure
en contacte amb la natura.

•

Revisarem l'Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d'Animals
per tal de potenciar el bon tracte als animals domèstics, i treballarem per
evitar els abandonaments de gats i gossos i promoure’n l’adopció.
Incorporarem la problemàtica de la tinença i posterior abandonament
d'espècies exòtiques.
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4.4. Mobilitat
DIAGNOSI
Girona continua essent una ciutat amb evidents problemes de mobilitat i amb unes
importants conseqüències sobre el medi ambient (emissió de CO2, contaminació
acústica, etc.). Actualment els gironins i gironines generem 66.000 tones de CO2 a
l'any derivades dels fluxos de mobilitat que tenen una relació directa amb la
compacta trama urbanitzada de la ciutat, i amb el fet que Girona és un punt
d’atracció comercial i laboral.
La recent aprovació del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), amb una vigència de sis
anys, és un pas endavant però no definitiu ja que, tal i com va manifestar la CUP en
el moment de la seva votació i aprovació (en què es va abstenir), conté algunes
mancances que es podrien haver solucionat fàcilment. Tot i així, cal treballar per
dur a terme les actuacions que s’hi recullen, ja que simplement això aportarà unes
millores que fa anys Girona necessita.
Creiem que cal una aposta valenta i decidida per potenciar l'ús de la bicicleta i el
transport públic. En aquest sentit, cal treballar perquè l'Autoritat Territorial de la
Mobilitat (ATM) de Girona esdevingui un ens de promoció d'un nou de model de
mobilitat, que potenciï un model de desplaçament i transport sostenible. En
definitiva, calen eines per a reduir les emissions de CO2, la contaminació acústica i
per avançar cap a un nou paradigma de mobilitat més eficient, àgil i que
contribueixi a pacificar els carrers i a democratitzar la seva accessibilitat.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Prioritzar i potenciar els desplaçaments que tenen un menor impacte
ambiental i territorial. Calen accions valentes per millorar el transport
públic a la ciutat, així com la coordinació amb els municipis veïns per tal de
disminuir l’embús circulatori, les emissions de CO2, la contaminació acústica
de la ciutat, i els accidents de circulació. Aquestes actuacions minimitzaran
els efectes del peak-oil.
2. Assolir un model territorial urbà pensat per a totes les persones, sense
barreres arquitectòniques, a partir de la següent jerarquització viària:
primer les persones, segon les bicicletes, tercer el transport col·lectiu i per
últim els vehicles motoritzats privats. Amb la pacificació del trànsit i
recuperació dels carrers i places pel gaudi públic de la ciutadania es
millorarà la salut de la ciutadania i es potenciarà l’economia local.
3. Oferir una alternativa real al vehicle privat que sigui competitiva en temps
de desplaçament, en cost econòmic i en millora de les condicions socials.
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4. Vetllar perquè el Pla de Mobilitat Urbana aprovat el desembre de 2014,
s’implanti durant el proper mandat com a punt de partida a polítiques de
mobilitat més eficaces i ambicioses.

PROPOSTES
•

Promourem l’educació vial amb campanyes destinades a diferents usuaris
de la via pública (vianants, ciclistes, conductors de vehicle privat, etc.).

•

Farem un seguiment acurat de les actuacions proposades al recent aprovat
PMU per tal d’assolir els objectius fixats. Proposem que per quantificar-los
s’utilitzin indicadors, alguns dels quals ja vénen fixats pel les Directrius
Nacionals de Mobilitat (DNM).

•

Dinamitzarem la Taula de Mobilitat, a fi de consolidar-la com el principal
organisme per al debat ciutadà sobre el model de mobilitat i el seguiment
de l’execució del PMU. Igualment, impulsarem una Comissió de la Bicicleta,
un espai participatiu integrat a la Taula de Mobilitat.

•

Aplicarem paràmetres d’accessibilitat universal, tant en l’entorn urbà com
pel que fa al transport, per tal de fomentar la supressió de barreres
arquitectòniques i urbanístiques, i promoure el transport adaptat; en la
línia que s’exposa a l’apartat de Diversitat Funcional i Salut Mental.

Mobilitat a peu
•

Garantirem espais adequats per als vianants i reconeixerem els seus drets
com a principals usuaris de la via pública.

•

Crearem itineraris segurs per a protegir els vianants a tots els barris de la
ciutat, amb prioritat a aquells que no tenen el seu accés pedestre garantit en
condicions òptimes (principalment els perifèrics), i al voltant dels centres
sanitaris i educatius. Així mateix, monitoratzarem els itineraris escolars.

•

Farem que l’Ajuntament d’adhereixi a la Xarxa de Ciutats que Caminen.

•

Garantirem l’accessibilitat a tota la ciutat, i crearem itineraris per a
persones amb diversitat funcional, en la línia que s’esmenta a l’apartat de
Diversitat Funcional i Salut Mental. També crearem grans eixos peatonals
protegits.

•

Posarem barreres i impediments físics als vehicles motoritzats, amb més
passos elevats o bandes sonores per reduir la velocitat en punts d’elevada
sinistralitat i a les proximitats de centres sanitaris i educatius.

•

Incrementarem la senyalització horitzontal i vertical per a millorar la
seguretat viària.
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•

Impulsarem projectes de mobilitat sostenible com a ciutat adherida a les
Transition Towns.

•

Millorarem la connexió dels barris de Girona tant a peu com amb bicicleta
com per exemple l’Avellaneda, Campdorà, el Sector Est o el Pont Major,
entre d’altres.

•

Un cop a la setmana, restringirem el pas de vehicles motoritzats en un eix
destacat de la ciutat, per poder-hi passejar, córrer, anar en bici, fer esport,
activitats infantils, etc. Aquesta és una iniciativa que s’està duent a terme
altres ciutats amb resultats molt positius.

Mobilitat en bicicleta
•

Aprovarem un pla d'impuls i foment de la bicicleta com a mitjà de transport,
amb la implementació de mesures actives a fi de potenciar-ne l'ús, i
l’adequació de la xarxa viària i infraestructural a les necessitats d’aquest
vehicle. Les mesures que segueixen s’haurien d’incloure en aquest pla.

•

Estendrem les zones 30, recomanades per a l’ús de bicicletes, a altres punts
de la ciutat, i establirem un calendari d’habilitació d’aquestes zones al
conjunt de la ciutat, amb l’excepció de vies ràpides que per les seves
característiques no admeten aquest format.

•

Establirem mesures de fiscalitat en mobilitat i premiarem les persones que
estalviïn emissions com ara els usuaris de bicicleta.

•

Ampliarem i millorarem la xarxa i connexió de carrils bici de la ciutat,
prioritzant els principals eixos de circulació com les vies arterials de la
ciutat i sense que això suposi una pèrdua d’espai pels vianants. Per això,
comptarem amb l’opinió d’entitats de la ciutat així com d’un procés
participatiu obert a la ciutadania.

•

Eliminarem els punts negres inventariats i planificarem l’extensió
progressiva del servei de Girocleta a tots els barris de la ciutat, amb la
creació de noves estacions pròximes entre si. A més, adequarem els horaris
del servei a les necessitats de les usuàries i els usuaris i crearem
abonaments més flexibles (mensuals, setmanals, etc.).

•

Promourem acords amb d’altres municipis per tal d'estendre el servei de
Girocleta a altres municipis de l'àrea urbana. A més, treballarem perquè la
xarxa de carrils bici estigui ben connectada amb poblacions properes.

•

Vetllarem per la seguretat dels ciclistes. Cal més informació i sensibilització
per part de conductors de vehicles motoritzats per respectar ciclistes i
vianants, i també cal que la xarxa viària es doti d’elements de seguretat per
a ciclistes, com ara els carrils segregats o una senyalització adequada.
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•

Destinarem esforços a prevenir els robatoris de bicicletes amb la instal·lació
d’aparcaments per a bicicletes en equipaments municipals i pàrquings
subterranis de la ciutat, a través de convenis amb les empreses que els
gestionen. També desplegar sistemes d’aparcament segur a la ciutat, com
ara el ‘bicibox’.

•

Incrementarem els aparcaments de bicicletes al carrer, especialment a les
grans zones d’activitat com el Barri Vell, on n’hi ha una gran mancança.

•

Crearem i consolidarem un registre de bicicletes, d’àmbit de tota l’àrea
urbana, per fer front als robatoris i facilitar la identificació de les bicicletes.

•

Fomentarem l’ús de la mobilitat elèctrica a través de la bici elèctrica.

•

Treballarem per la creació de la ‘casa de la bicicleta’ com a centre de la
mobilitat sostenible.

•

Promourem acords amb la Universitat de Girona i el conjunt de la comunitat
educativa per impulsar i fomentar l'ús de la bicicleta en els desplaçaments
escolars. A més, millorarem el préstec de bicicletes de la UdG per tal que
sigui més eficient, amb major disponibilitat d'horari i de bicicletes.

•

Impulsarem accions per fomentar el repartiment en bicicleta de les
comandes de productes realitzades en supermercats, restaurants a domicili,
botigues i per part del mateix ajuntament.

Mobilitat en transport públic
•

Promourem la competitivitat del transport públic i el seu ús, fent-lo atractiu
pel que fa a la comoditat, l’accessibilitat i la fiabilitat horària. En aquest
sentit, treballarem amb l'objectiu d'assolir la freqüència de 10 minuts en la
xarxa d’autobusos, en millorarem la cobertura i la interconnexió amb els
municipis de l’àrea urbana.

•

Millorarem la connexió dels diferents barris de la ciutat amb transport
públic, de manera que les diferents línies tinguin autonomia pròpia. És a dir,
que no depenguin de la connexió amb d’altres línies que surten del centre, i
que afavoreixin els desplaçaments no radials.

•

Implantarem el sistema de bus nocturn, després d’haver-ne estudiat les
freqüències i recorreguts més necessaris.

•

Proposarem que el trenet turístic s’habiliti com a sistema de transport
públic per al veïnat del Barri Vell.
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•

Apostarem per substituir progressivament la flota d’hidrocarburs per
models híbrids o elèctrics. D’aquesta manera reduirem l’ús de combustibles
fòssils i guanyarem capil·laritat en els carrers estrets de la nostra ciutat.

•

Crearem promocions i bonificacions per a captar nous usuaris del transport
públic, i establirem gratuïtats parcials o completes del títols de transport
durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura per promoure’n l’ús.

•

Treballarem per crear figures de bonificació fiscal en tributs locals pels
ciutadans i ciutadanes que acreditin ser usuaris dels sistemes de transport
col·lectiu.

•

Replantejarem alguns títols de targetes bus o en crearem de nous, com ara
la targeta 20/30 i 30/60, dos títols molt necessaris i reclamats. A més,
flexibilitzarem els títols actuals i allargarem el període de caducitat.

•

Integrarem el conjunt de línies d’autobús de Girona a tots els abonaments
existents, i fomentarem la intermodalitat (tren, bus, bicicleta, etc.), en la
línia de la T-Mobilitat. Entre altres mesures, crearem una targeta ciutadana
del transport que incorpori abonaments de Girocleta i bus urbà.

•

Treballarem per a la creació de més carrils-bus i carrils-VAO a tots els eixos
principals de la ciutat.

•

Simplificarem i clarificarem el material informatiu d’horaris i itineraris dels
autobusos de la ciutat, ja que actualment són de difícil comprensió (sobretot
en aquelles línies que es bifurquen).

•

Millorarem la consulta de la informació de la xarxa de transport públic a
través d’internet, i garantirem que estigui actualitzada.

•

Instal·larem marquesines en tota la xarxa de transport urbà (excepte en
aquells llocs on la situació física ho faci impossible).

•

Garantirem a tota la ciutat un transport públic totalment accessible per tal
que tothom, i també les persones amb diversitat funcional, puguin
desplaçar-se de forma segura i autònoma; tal com s’exposa a l’apartat de
Diversitat Funcional i Salut Mental. Entre d’altres, instal·larem un sistema
de megafonia als busos (controlat pel mateix GPS) per tal que les persones
cegues o amb visió limitada puguin saber en tot moment on es troben.

•

Definirem i oferirem el transport adaptat porta a porta com a servei públic
de transport, de tal manera que les tarifes han d’estar establerts en els
paràmetres del servei de transport públic ordinari, tal i com es recull a
l’apartat de Diversitat Funcional i Salut Mental.

•

Dignificarem l’estació de trens i el Parc central de Girona, en la línia que
s’especifica a l’apartat d’Urbanisme i Espai Públic, i farem que l’Ajuntament
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s’impliqui en la defensa d’un sistema de rodalies gironí, amb més
freqüències i eficiència pels viatgers, major connectivitat i majors
prestacions. També promourem el transport de mercaderies per ferrocarril.
•

Seguirem apostant per la implementació del tramvia a Girona, recollit al Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, com una aposta estratègica
recuperable a mitjà termini.

•

Ens oposarem a l'eliminació del viaducte del tren convencional, entre
d'altres raons, perquè creiem que no és prioritari, pel risc que es repeteixin
situacions com la de les obres del TAV, i perquè no es podrien assumir el
volum de residus generats. Tot i això, durem a terme un pla
d'insonorització, rehabilitació i integració del viaducte del tren
convencional, i exigirem que ADIF n’assumeixi el cost.

•

Apostarem per la gestió pública municipal del servei de transport públic.
Des d’aquest punt de vista, farem que l’Ajuntament recuperi les línies
d’autobús que actualment estan en mans de TEISA, per tal de completar el
procés de municipalització del servei, tal com s’exposa a l’apartat de Gestió
Econòmica Municipal.

Mobilitat en vehicle privat motoritzat
•

Crearem aparcament dissuasoris a les entrades de Girona, amb una bona
connexió amb autobús fins al centre i d’altres punts de la ciutat per
descongestionar el transit i millorar la qualitat de l’aire. També hi
implantarem, en aquests aparcaments, noves estacions de Girocleta.

•

Incorporarem al disseny dels carrers elements que donin prioritat al
vianant i obliguin a reduir la velocitat dels vehicles. En poden ser exemples
els carrers d'un sol nivell o els passos a nivell intel·ligents que facilitin el
pas de bicicletes i motocicletes.

•

Treballarem per reduir el consum d’energia derivat dels fluxos de mobilitat,
i impulsarem els vehicles elèctrics (motos i cotxes), que utilitzen energies
renovables i no contaminants.

•

Adoptarem mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle
derivats de l’ús privat de vehicles, i incorporarem mesures dissuasòries per
a l’ús de vehicle privat en l’àmbit urbà.

•

Millorarem la gestió dels residus que genera el parc mòbil del municipi,i
minimitzarem l’impacte ocasionat per la generació de residus derivats de la
mobilitat (olis d’automoció, bateries, pneumàtics, i vehicles fora d’ús).

•

Fomentarem el car-sharing i les iniciatives basades en l’optimització i
aprofitament dels recursos i infraestructures de transport.
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•

Gravarem especialment l’ús de vehicles 4x4 i de luxe en concordança amb el
principi de ‘qui contamina paga’, a partir de l’impost de circulació, tal com
s’exposa a l’apartat de Gestió Econòmica Municipal.

•

Aprofundirem en el procés de jerarquització viària, i estendrem l’aplicació
de l’aplicació de la zona 30 a nous sectors i barris de la ciutat, excepte els
eixos majors, que han de conservar els 50 km/h. Farem pedagogia, tant
entre els usuaris com el veïnat de cada àrea de les característiques i
funcions de les zones 30.

•

Promourem una major penalització contra els conductors de vehicles que
envaeixen els espais per a vianants i ciclistes.

•

Fixarem l’horitzó del 2016 per a assolir un grau desitjable de pacificació del
trànsit, pel gaudi de vianants, usuaris de bicicletes i canalla, per tal que
l’espai públic esdevingui segur i faciliti la vida comunitària, en la línia que es
descriu als apartats d’Acció Social i d’Urbanisme i Espai Públic. En aquest
sentit, disminuirem el volum de circulació, especialment en els punts en què
genera una perillositat més elevada (a prop d'escoles, equipaments cívics,
parcs i jardins, etc.).

Aparcament
•

Reduirem i racionalitzarem l’ocupació de l’espai públic per part de vehicles
privats de motor.

•

Incorporarem mesures per dissuadir de l’ús del vehicle privat en trajectes
on existeixen alternatives de mobilitat en transport públic, a peu o en bici.

•

Evitarem els aparcaments centrals concentrats, i restringirem l’accés de
vehicles motoritzats a les zones més sensibles de la ciutat, per tal de crear
zones exclusives per a vianants i ciclites, que garanteixin un espai segur,
còmode i fàcilment transitable.

•

Incorporarem zones de aparcament regulat veïnal (zones verdes) en
aquelles que la demanada de aparcament sigui molt superior a l’oferta de
places.

•

Farem el disseny, planificació i execució d’aparcaments dissuasoris gratuïts
a les afores de la ciutat, amb estacions de Girocleta i busos llançadora a
diferents punts amb freqüència i capacitat adequades, especialment els
dirigits als campus universitaris.

•

Estendrem les zones verdes d’aparcament i altres modalitats (enteses com
un sistema de dissuasió del transport privat). Mitjançant la convocatòria de
la Taula de Mobilitat i el diàleg amb veïns i usuaris, introduirem la
possibilitat d'implantar zones verdes amb la finalitat de desincentivar l'ús
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del vehicle privat i pacificar el trànsit en carrers i places dels diferents
barris.
•

Recuperarem la gestió de les zones blaves i verdes, per tal de prestar-la
directament des de l’Ajuntament o a través d’entitats del tercer sector, en la
línia que exposada a l’apartat de Gestió Econòmica Municipal.

Seguretat viària
•

Crearem itineraris entre els principals centres d’activitat, com ara entre les
escoles i els centres cívics, les pistes esportives o les zones de joc, per tal
d’augmentar la seguretat dels infants i famílies.

•

Crearem nous eixos viaris de prioritat compartida i invertida, per tal de
facilitar el passeig, la dinamització comercial i l’ús comunitari dels espais
públics.

•

Revisarem i actualitzarem el Pla d’Accessibilitat, per detectar i incidir en
aquells aspectes i àmbits en què s’ha de millorar, en la línia que s’expressa a
l’apartat de Diversitat Funcional i Salut Mental.

•

Completarem el procés d’eliminació de barreres arquitectòniques, d’acord
amb el que s’exposa a l’apartat de Diversitat Funcional i Salut Mental.

•

Tindrem en compte l’accessibilitat i les necessitats de pas tant de vianants
com de ciclistes en totes les obres que provoquin l’alteració de la circulació
o canvis en els itineraris habituals.

Accés a zones comercials, industrials interurbanes i centres de treball
•

Impulsarem plans de desplaçament planificat entre els llocs de residència i
els centres de treball.

•

Promourem plans de mobilitat a les empreses i que aquestes assumeixin el
cost dels desplaçaments laborals dels treballadors, o si més no una part. En
la mateixa línia, procurarem una xarxa de transport públic i un sistema
d’abonaments que faciliti l’accés als llocs de treball i la recerca de feina, en
la línia que s’exposa a l’apartat de Treball i Model Productiu.

•

Promourem àrees pacificades per a vianants i ciclistes als eixos comercials
d’arreu de la ciutat, per tal de fomentar la compra a peu i potenciar el petit
comerç als barris, tal com s’exposa a l’apartat de Comerç i Mercats.

•

Imposarem gravàmens als centres comercials de la perifèria que posin
aparcaments a disposició de la clientela i promoguin l’ús del vehicle privat
per desplaçar-s’hi.
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•

Crearem un centre logístic de mercaderies que distribueixi mercaderies de
forma planificada, centralitzada i sostenible, posant l'accent en la reducció
de trànsit com ja s’ha dut a terme a d’altres ciutats.

•

Desplegarem mecanismes a dins del pla que condicionin un model
urbanístic de ciutat compacta, que defugi les zonificacions que obliguen a
desplaçar-se amb vehicle privat pel territori.
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4.5. Producció i Consum de Proximitat
DIAGNOSI
La ciutat de Girona és un centre de consum molt important i l'impacte en termes de
petjada ecològica, hídrica i de carboni és rellevant. Els més de 97.000 habitants del
municipi de Girona són el centre d'una àrea urbana que concentra més de 130.000
habitants, i la capacitat de consum d'aquesta aglomeració té un impacte directe en
el paisatge i economia de les comarques gironines.
D’altra banda, el nostre terme municipal està monopolitzat per la ciutat i els seus
barris, però també té un caràcter eminentment rural, i l'agricultura i la ramaderia
s'hi practiquen des de temps antics. Des de la CUP-Crida per Girona fem una aposta
per potenciar la Girona urbana i pagesa, entesa com una ciutat que no imposa la
seva preeminència urbana a la resta del territori ruralitzat. En definitiva,
proposem recuperar un equilibri respectuós que integri la riquesa del territori, els
seus usos i la seva gent.
A Girona hi ha agricultura periurbana a les Hortes de Santa Eugènia i a Taialà,
conreus agraris i pastures a Campdorà, a la Vall de Sant Daniel i a Vila-roja, i una
xarxa poc densa d'horts urbans. Promoure el consum de productes de proximitat i
ecològics a Girona i rodalies contribueix a preservar el paisatge de les comarques
gironines i també a mitigar les emissions de CO2, ja que es redueixen les distàncies
de transport de mercaderies i productes. El consum responsable i de proximitat és
important perquè dinamitza l'economia de les comarques de mar i muntanya de la
zona, contribueix a mantenir la biodiversitat i els rics ecosistemes de les
comarques gironines en el seu conjunt i revaloritza el sector primari i la gent que
hi treballa.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Promoure un model de consum responsable, basat en productes de
proximitat i ecològics, vinculat a processos de producció i distribució
respectuosos amb el territori i que aportin valor social i democràtic.
2. Potenciar i recuperar l’activitat agroramadera com una peça clau per a la
preservació de l’espai rural i la contribució al manteniment del paisatge i la
biodiversitat.
3. Apostar per l’agricultura urbana, com una forma per millorar la
biodiversitat de l’entorn urbà, afavorir la sensibilització ambiental,
l’autoproducció i el desenvolupament comunitari.
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PROPOSTES
•

Donarem suport a la pagesia que ha aconseguit sobreviure al nostre
municipi, i blindarem legalment els espais agraris i ramaders per rellançarne l’activitat.

•

Protegirem les xarxes de rec, els camins ramaders i la tradició rural
gironina, fomentant els acords de custòdia i posicionant el producte en
mercats locals, per tal de desenvolupar l’ús del sòl agrari i fomentar i
protegir l’estructura empresarial agrària de petit format.

•

Apostem pel sector primari nostrat; això vol dir, recuperar llavors
autòctones, races autòctones i respecte pel territori i les persones que hi
viuen i el treballen.

•

Impulsarem el treball en xarxa amb municipis propers, per buscar sinergies
en el desenvolupament de l’activitat agrària.

•

Crearem horts urbans ecològics d’ús col·lectiu o individual en terrenys
públics i privats, per l’ús col·lectiu o individual. Aquesta mesura té l’objectiu
de crear petites illes agràries que afavoreixin la sensibilització ambiental i la
millora de la biodiversitat en l’entorn urbà.

•

Potenciarem la Xarxa d'Horts Urbans de Girona perquè s’estengui arreu de
la ciutat. La dotarem de les eines necessàries per a poder-se desplegar amb
tot el seu potencial i garantir el finançament en els propers temps.

•

A través dels horts urbans, promourem polítiques de sensibilització lligades
al consum responsable i de proximitat, el no malbaratament dels aliments,
l’ús responsable de l’aigua i la reutilització de la brossa orgànica com a
compost.

•

Potenciarem l’ús de llavors autòctones, en greu desús i clarament part del
nostre patrimoni. Promocionarem un banc de llavors agronòmiques (cereal,
fruita, verdura i hortalissa) de la zona de Girona i rodalies.

•

Impulsarem polítiques urbanístiques que concretin i promocionin la
instal·lació d’horts urbans, amb l’objectiu de consolidar un model de ciutat
amb alt grau de resiliència alimentària, tal com es descriu a l’apartat
d’Urbanisme i Espai Públic.

•

Farem que el futur protocol de contractació ambiental responsable
incorpori criteris de consum responsable i de foment de la producció
ecològica i de proximitat, en la línia que s’exposa a l’apartat de Gestió
Econòmica Municipal. Aquests criteris seran especialment útils per a
concessions d’explotació de bars en equipaments municipals, menjadors o
activitats municipals que impliquin el consum d’aliments.
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•

Impulsarem campanyes de sensibilització envers el consum responsable i
de proximitat vinculat a l’alimentació saludable, en el marc dels diferents
programes educatius (escoles, centres cívics, biblioteques, casals de gent
gran, etc.); tal i com s’exposa als apartats d’Educació i de Salut.

•

Crearem un web de difusió de la producció locals i una guia d'establiments
amb distintiu que promoguin la venda de productes locals i ecològics (amb
segell o sense). El criteri serà la producció autòctona, artesana, respectuosa
amb el territori i amb els seus recursos. També apostarem per la
recuperació del mercat ecològic de la plaça Salvador Espriu, en la línia que
es detalla a l’apartat de Comerç i Mercats.

•

Facilitarem que Girona sigui pionera en la potenciació de productes de
quilòmetre zero produït a les comarques gironines.

•

Promourem la creació de grups i cooperatives de consum a la ciutat, i
donarem suport als que ja hi ha actualment.

•

Promourem la creació de grups operatius per atendre i donar resposta als
diferents reptes de sector.

•

Treballarem per implementar a Girona la proposta que ha fet la fundació
Agroterritori de donar suport a la sobirania alimentària.

•

Realitzarem una campanya educativa a les escoles i altres equipaments de
la ciutat per fer conèixer el valor i l’origen dels productes que cada dia ens
alimenten. Creiem en un sector primari viu i potent, que generi empatia, i
per això es necessita conèixer-ho de prop.

93

4.6. Aigua
DIAGNOSI
La gestió de l’aigua ha esdevingut en els últims temps un debat clau, sobretot en el
nostre territori, amb un clima mediterrani caracteritzat per períodes amb fortes
pluges torrencials i llargs períodes de sèquia. A més, la demanda creixent del
consum d’aigua, lligada a l’augment del nombre d’habitants, implica la
sobreexplotació dels recursos hídrics. Per tant, la seva desigual distribució al llarg
de l’any i la forta pressió antròpica fa que la gestió, preservació i conservació de
l’aigua sigui clau. D’altra banda, l’aigua és un bé comú, imprescindible per a la vida,
i per tant la seva gestió i abastament hauria de ser igualment públic.
En l’àmbit europeu, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) dóna un marc d’actuació
comú sobre la gestió de l’aigua en tots els estats membres de la Unió Europea. El
factor diferencial d’aquesta directiva respecte a les polítiques ambientals tractades
anteriorment, és l’alt grau d’exigència dels objectius ambientals, que persegueixen
una millora integral en els aspectes que condicionen la qualitat d’un ecosistema. En
aquest sentit, a finals de l’any 2015 és d’obligat compliment assolir un bon estat
ecològic de les masses d’aigua, i alhora garantir-ne la seva preservació.
En concret, la ciutat de Girona té una estreta relació amb l’aigua. Coneguda com a
la ciutat dels quatre rius, som ben conscients dels efectes que té la sobreexplotació
dels recursos. El transvasament del Ter ha tingut i té fortes conseqüències a la
conca del Baix Ter, que requereixen mesures actives i ambicioses per a millorar-ne
el seu estat ecològic. Girona ha de continuar reivindicant el retorn del cabal del riu
i alhora restaurar el patrimoni natural i cultural que representa.
Des de la CUP-Crida per Girona creiem que és imprescindible una vinculació de la
societat amb els espais naturals relacionats amb l’aigua per a prendre consciència
de la importància de la seva preservació. Per altra banda, es imprescindible
continuar treballant per la total municipalització de la societat mixta AGISSA
(Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.). Aquesta empresa compta amb un 20%
de capital públic, propietat dels tres ajuntaments (Girona disposa del 14%), i un
80% de capital privat a mans de la societat Girona, S.A (composta bàsicament per
La Caixa, Agbar i FCC-Aqualia).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Aconseguir el servei d’abastament i sanejament d’aigua de la ciutat de
Girona totalment públic, a partir de la municipalització de l’empresa
AGISSA, i garantir la transparència de les dades sobre la gestió actual de
l’aigua.
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2. Vetllar pel compliment dels cabals mínims del riu Ter. L’any 2013, només el
44% dels dies es van complir els cabals mínims del Ter, una disminució
important respecte l’any 2010 quan s’havia complert en un 77%.
3. Promoure mesures estalvi d’aigua i d'ecoeficiència en els edificis, a partir de
mesures com la incorporació de mecanismes d’estalvi d’aigua als edificis,
millores als sistemes de rec o estalvi en usos industrials, amb l’objectiu de
reduir-ne el consum i evitar el seu malbaratament. En aquest sentit es
promourà la creació d’una ordenança local per l’estalvi i els usos de l’aigua a
la ciutat.
4. Minimitzar l’impacte antropogènic sobre els rius, incloent l’aposta per la
recuperació del bosc de ribera, mitjançant la millora de la qualitat de les
aigües que retornem al medi i no urbanitzant els espais fluvials. Cal assolir
els objectius descrits en la Directiva Marc de l’Aigua i la Xarxa Natura 2000,
amb un bon estat ecològic de l’aigua dels rius, rieres, fonts i aqüífers de
Girona.

PROPOSTES
•

Municipalitzarem el servei d’abastament i sanejament d’aigua de la ciutat
de Girona, en la línia que es concreta a l’apartat de Gestió Econòmica
Municipal, i garantirem la màxima transparència respecte a les dades sobre
la gestió actual de l’aigua.

•

Vetllarem pel bon estat de les infraestructures d’abastament d’aigua i
treballarem per eliminar els vessaments directes al medi.

•

Impulsarem el compliment dels cabals mínims del riu Ter, en la línia
descrita a l’apartat de Territori i Biodiversitat.

•

Aplicarem mesures d’estalvi i reutilització d’aigua com la incorporació de
reductors de cabal a les aixetes i de pressió en edificis municipals.

•

Impulsarem la regulació dels sistemes de recs en parcs i jardins municipals.

•

Recuperarem les cisternes de recollida d’aigües pluvials per l’ús de reg en
parcs i jardins, com també potenciarem la utilització sistemes de
recuperació d’aigües grises en els edificis de nova construcció.

•

Potenciarem la recuperació de l’àmbit fluvial dels rius i rieres de la ciutat,
recuperant el bosc de ribera i fomentar la creació d’espais de lleure que
permetin el ciutadà gaudir de la natura. Desenvolupant un projecte de
restauració a nivell de conca amb coordinació amb les municipis implicats.

•

Garantirem l’accessibilitat de l’aigua potable de les fonts de la ciutat.
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•

Garantirem l’accés a l’aigua potable a l’habitatge per part de totes les
famílies gironines. A través de la Taula sobre la Pobresa Energètica i d’acord
amb el que s’exposa a l’apartat d’Habitatge, farem que l’Ajuntament treballi
per evitar situacions de pobresa hídrica a la ciutat.

•

Impulsarem la construcció d’un pont per vianants sobre el riu Onyar que
uneixi els diferent barris del sector est amb la Creueta.

•

Reclamarem un pla de gestió integral de l’espai de Xarxa Natura 2000 de les
ribes del Ter.

•

Impulsarem la recuperació del patrimoni històric i cultural vinculat als rius,
la Sèquia Monar i les fonts del municipi. En la línia que es descriu a l’apartat
de Patrimoni, durem a terme la reconstrucció del Pont de Dimoni.
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4.7. Urbanisme i Espai Públic
DIAGNOSI
Hi ha qui diu que la gestió urbanística ha estat un dels pilars del poder en l'època
postfranquista i que els negocis derivats de la corrupció i l'especulació
immobiliària han permès mantenir en bona part els equilibris econòmics i polítics
pactats a la Transició. Sigui com sigui hem viscut des de llavors una planificació
urbanística destinada únicament al lucre de promotors i especuladors, en un
model que busca el constant creixement urbà i la promoció del model econòmic
imperant.
Les polítiques urbanístiques s'han centrat en actuacions de caràcter expansiu,
sovint sobredimensionades o innecessàries (com a Domeny), o de vassallatge a les
grans multinacionals (com la nova zona comercial del Parador del Güell); mentre
s'han accentuat les problemàtiques internes com la segregació espacial de grups
desafavorits, el Barri Vell com a únic espai d'inversió convertit progressivament
només en museu per al turisme, les restriccions dels usos col·lectius en els espais
públics o la manca d'equipaments per a l'autogestió de determinats sectors socials.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Redefinir la gestió urbanística i desenvolupar-la d'acord amb l'interès
públic, garantint els drets dels ciutadans a un habitatge digne, uns
equipaments i serveis urbans bàsics adequats, fent sostenible el territori i
protegint el patrimoni natural, cultural i històric.
2. Plantejar la planificació urbanística com una matèria estructural per a la
resolució de moltes de les problemàtiques socials i veïnals de la nostra
ciutat; i sotmetent-la de forma exhaustiva als principis democràtics i de
participació. No n'hi ha prou amb l'exposició pública en els taulells
d'anuncis de la plaça del Vi. La política urbanística ha de ser traslladada als
veïns i veïnes afectats perquè s'involucrin, participin i sobretot decideixin
d'acord amb un projecte comunitari, de barri, sostenible i al servei dels
interessos populars i no de les grans empreses.
3. Potenciar l’espai públic urbà com a eina per a la cohesió social i la vida
comunitària. Cal evitar qualsevol política i normativa que signifiqui una
restricció o privatització en l’ús de l’espai públic de la ciutat.

PROPOSTES
•

Impulsarem la redacció participativa, transparent i democràtica d’un POUM
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) amb criteris ambientals més
estrictes i que aposti per potenciar els sistemes naturals, la connectivitat

97

biològica i un model de ciutat més compacta, més sostenible, més
cohesionada i socialment més justa.
•

Potenciarem els plans especials com a eines de gestió del territori i com a
instruments de regeneració de barris i sectors de la ciutat. Treballarem per
combatre els processos de gentrificació i posarem impediments als
especuladors que volen fer negoci immobiliari aprofitant-se dels sectors
socials més febles de la ciutat.

•

Impulsarem acords en l'àmbit de l'àrea urbana per a desenvolupar el Pla
Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona des d'una perspectiva
ambiental i d'un urbanisme compacte, ben cohesionat i que gestioni la
demanda d'equipaments i serveis.

•

Crearem l'anella dels barris. Proposem crear un itinerari que enllaci tots els
barris de la ciutat, convenientment senyalitzat i amb la finalitat
d'incorporar el conjunt de sectors i veïnats de la ciutat als circuits més
turístics i coneguts de Girona. Unir els barris a través de les zones verdes i
enllaçar itineraris arbrats pot esdevenir un potent element de millora de la
qualitat de vida.

•

Aturarem el desenvolupament de la urbanització del sector de Domeny i del
parador del Güell, recuperant tant com sigui possible el valor paisatgístic i
natural d'aquesta zona, per configurar un sector d'especial protecció i
invertir-hi els recursos convenients perquè pugui ser utilitzat de forma
col·lectiva i lúdica. Preveurem la possibilitat d’ubicar un càmping municipal
a Domeny, en la línia que s’exposa a l’apartat de Turisme.

•

Farem un procés deliberatiu per a redefinir urbanísticament el sector de la
carretera de Barcelona. Apostem per ubicar-hi els serveis que manquen
aquesta zona de la ciutat, i treballarem per crear una zona de contacte i
transició entre els dos barris, històricament separats per barreres físiques.

•

Dignificarem l’entorn de l’estació de trens i culminarem el procés de
reurbanització de la part restant del Parc central, a partir d’un procés
deliberatiu amb el veïnat per determinar els futurs usos de l’espai. Tal i com
s’exposa a l’apartat de Mobilitat, ens oposarem a l'eliminació del viaducte
del tren convencional, i durem a terme un pla per a la seva insonorització,
rehabilitació i integració a la ciutat, que sigui assumit per ADIF.

•

Obrirem una investigació a fons amb auditoria ciutadana sobre les obres del
TAV a la ciutat que inclogui l'exigència de responsabilitats pels
escandalosos retards en les obres del parc Central i la sol·licitud de
compensacions a favor de la ciutat i els veïns per aquest malson de tants
anys.

•

Lluitarem contra la corrupció a través d’una investigació sobre les
compravendes dels terrenys que han estat objecte de requalificació
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urbanística en els últims 15 anys. Cal comprovar els propietaris que s'han
beneficiat de l'augment de valor i fiscalitzar la seva possible vinculació amb
interessos dels responsables municipals, per tal de revisar urbanísticament
els terrenys i denunciar-ho judicialment.
•

Arbitrarem les mesures legals necessàries per evitar pràctiques usuals en
els darrers anys, en què particulars o empreses compren edificis
d’innegable valor històric, fins i tot catalogats pel Col·legi d’Arquitectes, i
després permeten la seva degradació a fi de poder justificar el seu futur
enderrocament i la construcció de nous blocs. En aquest sentit, aturarem els
tràmits de descatalogació del Garatge Forné i intentarem arribar a un acord
amb els propietaris que no posi en risc el futur de l’edifici, en la línia que
s’exposa a l’apartat de Patrimoni.

•

En la línia descrita a l’apartat d’Habitatge en relació amb als pisos buits,
censarem els grans immobles abandonats com antigues fàbriques i magatzems, i
durem a terme una política activa per tal de retornar-los a la ciutat en forma
d'equipaments municipals, gestionats per part de joves, entitats veïnals o d'altres
col·lectius necessitats d'espais de trobada.

•

Farem una revisió de la valoració cadastral, per tal d’actualitzar-la després de
tants anys i disposar d’una fotografia més exacta i equitativa dels béns immobles
del municipi.

•

Promourem l’ús de l’espai públic com a eina de socialització i reforçament
de l’esperit comunitari. D’acord amb això, modificarem o derogarem totes
aquelles normatives i polítiques municipals que actualment restringeixen la
utilització dels espais públics, com ara l’ordenança de Civilitat, en la línia
descrita a l’apartat de Seguretat i Model Policial.

•

Evitarem l’autorització d’instal·lacions que signifiquin la privatització
prolongada de l’espai públic i que no aportin cap valor a la ciutat. D’aquest
punt de vista, retirarem la llicència del Vol Gastronòmic i evitarem que es
torni a instal·lar una estructura d’aquestes característiques a la ciutat.

•

Treballarem perquè l’arquitectura urbana potenciï i permeti la vida en
comunitat. Calen moltes més places, espais verds i horts urbans als barris, i
un entorn pacificat i segur des del punt de vista de la mobilitat.

•

Completarem la xarxa de lavabos públics de la ciutat.

•

Garantirem l’eliminació de les barreres arquitectòniques i actualitzarem el
Pla d’Accessibilitat, tal i com es concreta a l’apartats de Mobilitat i de
Diversitat Funcional i Salut Mental.
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5. DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5.1. Feminisme
5.2. Alliberament LGBTI
5.3. Diversitat Funcional i Salut Mental
5.4. Immigració
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INTRODUCCIÓ GENERAL
Les discriminacions per raó de classe, gènere, edat, diversitat funcional, opció
sexual o origen, entre d’altres, provoquen que determinats grups hagin de fer front
a unes condicions més dures d’existència.
Les polítiques conservadores o el reformisme limitat que han impulsat els
successius governs municipals han contribuït a reproduir un model de societat
classista, patriarcal, paternalista, no inclusiva i no dissenyada per tothom.
La reducció dels ciutadans i ciutadanes a simples usuaris d’uns serveis personals
en lloc d’encarar el repte de garantir la igualtat efectiva entre tota la ciutadania, ha
mantingut l’existència de múltiples discriminacions que limiten la llibertat de les
persones i el seu complet desenvolupament.
A la CUP-Crida per Girona pensem que als grups que pateixen discriminació, cal
dedicar-los especial atenció i promoure un model de societat centrat en les
necessitats i en la realització plena de les persones, eliminant les barreres que
impedeixen o dificulten la seva participació social i política, l’accés a l’ocupació, la
salut, l’educació, l’oci o l’habitatge en igualtat de condicions a la resta de la
ciutadania.
Democràcia no és tractar d’igual manera les coses desiguals. El gaudi de les
llibertats requereix remoure aquells obstacles que, de bon començament, situen a
les persones i els grups socials en posicions de gran desigualtat. Per això, per
garantir plenament la igualtat d’oportunitats, els drets socials i les llibertats de
tothom, ens cal contemplar les problemàtiques d’aquests col·lectius de forma
específica donant a cadascú el suport que requereixi en cada moment i incorporar
la perspectiva de la diversitat en totes les àrees de gestió municipal.
Així doncs, cal situar la ciutadania com a subjecte de drets i deures, i promoure
l’adopció de noves formes de pensar, de planificar i de fer que atenguin tota la
diversitat de la societat. D’aquesta manera, s’ha d’afavorir l’accés de qualsevol
persona a tots els drets socials i llibertats oferint a cadascú el suport que
requereixi per desenvolupar-se plenament. Hem de tendir, doncs, a un canvi de les
estructures polítiques i econòmiques i de les relacions humanes que finalment han
de basar-se en una ètica de justícia i equitat, de reciprocitat, de solidaritat i de
reconeixement dels altres en la seva diversitat.
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5.1. Feminisme
DIAGNOSI
Definim el sistema patriarcal com aquell que es basa en una organització social on
el col·lectiu homes ostenta el poder, és a dir, és el sistema de dominació del
col·lectiu homes sobre la resta de col·lectius. Aquesta organització social implica
una divisió de funcions i àmbits socials en relació al sexe. Històricament a les
dones se’ns ha relegat a l’àmbit privat (tasques de la llar i cura dels fills/filles) i als
homes a l’àmbit públic (on es gestiona el poder). El procés de socialització 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 el que sustenta el propi sistema
capitalista i que tots dos es retroalimenten constantment. Així, des de la CUP-Crida
per Girona treballem per la supressió del sistema patriarcal i capitalista, 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 CUP-Crida per Girona 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 i les
desigualtats laborals com a part indestriable de la lluita per l’alliberament nacional
dels Països Catalans.
Pel que fa a la nostra ciutat, l’Ajuntament de Girona des de l’any 1999 gestiona les
polítiques de gènere a través de la Comissió Ciutat i Igualtat i els successiu Plans de
Gènere. Els diversos governs municipals, però, no han fet mai una aposta clara per
aquestes eines transversals que han depès de finançament extern i sovint han
pràcticament limitat la seva acció a l’atenció a les víctimes de violència de gènere a
traves del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i al suport a la
commemoració del 8 de març i el 25 de novembre, dates assenyalades pel
moviment feminista. Un clar exemple n’és el darrer pla de gènere que finalitza
enguany amb l’incompliment de bona part de les actuacions previstes inicialment.
Tot això succeeix, a més, en un context de retallades des dels governs espanyol i
català, que reforcen el patriarcat a través de la mercantilització dels serveis socials
i públics generant més pressió a les famílies i sobretot a les dones.
Internament, l’Ajuntament disposa també un Pla d’igualtat d’empresa aprovat el
2013, i d’un protocol d’actuació davant casos d’assetjament per raó de gènere, tots
dos lligats a l’àrea de recursos humans.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Situar el sistema patriarcal i la seva vinculació amb el sistema capitalista
com a causa de les desigualtats de gènere i plantejar les polítiques d’igualtat
com a part de la lluita feminista i d’alliberament de les dones davant
d’aquest sistema opressor.
2. Promoure la transversalitat en les polítiques d’igualtat, d’una banda,
incorporant la perspectiva de gènere en totes les àrees de gestió municipal
i, de l’altra, a través de mesures específiques per superar les desigualtats
existents.

PROPOSTES
•

Promourem la creació d’un Consell d’Igualtat de Gènere que substitueixi
l’actual Comissió Ciutat i Igualtat depenent del ja inexistent Consell
Econòmic i Social. Treballarem perquè el nou òrgan esdevingui un veritable
espai de coordinació amb les entitats i de seguiment i avaluació dels plans
d’igualtat.

•

Impulsarem un nou pla per a la igualtat de gènere veritablement
transversal i el dotarem de pressupost específic. Actualitzarem la diagnosi
de la situació de la igualtat de gènere a Girona per tal que esdevingui un
punt de partida realista, i consensuarem les propostes amb les entitats
feministes. Treballarem perquè a través d’aquest pla s’asseguri la
perspectiva de gènere en tota la gestió municipal.

•

Impulsarem una ordenança municipal que estableixi un marc de
desenvolupament de les polítiques d’igualtat, que blindi la continuïtat
d’aquestes polítiques transversals i concretament del Consell d’Igualtat de
Gènere i del Pla d’Igualtat.

•

Dotarem al SIAD dels recursos necessaris perquè esdevingui un referent en
la lluita contra tot tipus de violència sexista i per la igualtat de gènere, i
farem que assumeixi també les tasques de dinamització del nou Consell
d’Igualtat de Gènere i del Pla d’Igualtat.

•

Vetllarem per oferir una atenció integral a la problemàtica de la violència
masclista, incloent als infants com a víctimes que cal atendre de forma
específica i proactiva.

•

Insistirem en el treball de prevenció de la violència amb la realització de
campanyes de sensibilització sobre les desigualtats de gènere, i
especialment sobre la diversitat de tipus i àmbits de violència masclista i les
seves múltiples conseqüències. En aquest sentit farem un èmfasi especial
amb el col·lectiu de joves, entre els quals la violència sexista és també un
greu problema, en la línia que s’especifica a l’apartat de Joventut.
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•

Treballarem per sensibilitzar la població gironina sobre els feminicidis,
posant de relleu les agressions que tinguin lloc a la ciutat. Promourem un
protocol d’actuació des de l’Ajuntament en casos d’assassinat d’una dona
per violència de gènere donant suport a les accions que ja es realitzen des
de la Xarxa Dones Girona.

•

Treballarem perquè es tinguin especialment en compte els col·lectius de
dones més vulnerables per causa sobretot d’una múltiple discriminació
promovent-hi accions d’empoderament personal i col·lectiu.

•

Des de l’Ajuntament instarem el Parlament de Catalunya a accelerar els
treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva.

•

Continuarem oferint suport a les dones que vulguin interrompre l’embaràs,
i els facilitarem informació i assessorament des del Centre Jove de Salut
Integral i el SIAD. Al mateix temps pressionarem perquè aquest suport
tingui continuïtat en al servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
(ASSIR), que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

•

Vetllarem pel compliment del Pla d’igualtat d’empresa aprovat el 2013 i el
protocol d’actuació davant casos d’assetjament per raó de gènere, i
n’assegurarem la continuïtat. En farem un bon seguiment i avaluació que
ens permeti anar-lo millorant i fent créixer els objectius d’igualtat.

•

Promourem el reconeixement al paper de les dones en la història i en la
societat a través de mesures com l’assoliment de la paritat en el
nomenclàtor gironí, en la línia que es descriu a l’apartat de Patrimoni.

104

5.2. Alliberament LGBTI
DIAGNOSI
L’alliberament Lèsbic, Gai, Bisexual, Trans i Intersex (LGBTI) i la defensa dels drets
de les persones LGBTI 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 LGBTI, amb una perspectiva
interseccional. És a dir, tenint en compte que les persones LGBTI estan travessades
per múltiples identitats (ètnia, classe social, edat, origen…), tenen capacitats
diferents i viuen en contextos i situacions i diverses. La plantegem, doncs, com una
lluita contra l’heteronormativitat i el binarisme sexual, ja que entenem que
aquestes són les principals fonts de discriminació. El moviment d’alliberament
LGBTI qüestiona, per tant, el sistema patriarcal des de l’arrel i, com a conseqüència,
el mateix sistema capitalista.
Des del final de la dictadura franquista, el moviment LGBTI ha anat assolint
diverses victòries. La darrera ha estat la Llei per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia o llei contra l'homofòbia, aprovada a finals d’any passat al Parlament
de Catalunya. S’ha avançat en drets, visibilitat, acceptació i tolerància però encara
queda molt camí per córrer i el desplegament de la llei pot ser un bon marc per
avançar cap a la plena llibertat de les persones LGBTI.
Paral·lelament, però, algunes mesures aplicades pels diferents governs
socioliberals han intentat anul·lar el caràcter revolucionari del moviment i fer-lo
encaixar a les normes socials del patriarcat. Al seu torn, l’empresariat ha optat per
utilitzar la discriminació del col·lectiu per a fer negoci creant espais exclusius per a
aquestes persones, que es veuen excloses de la vida social normalitzada. Així, s’han
promogut zones en determinats barris de ciutats com Barcelona, Palma o València
que, més que espais de llibertat, han esdevingut zones elitistes que reprodueixen
determinats estereotips, que no representen en cap cas el col·lectiu LGBTI, i amb
una clara tendència a la invisibilització de lesbianes i la resta de diversitat no
heteronormativa.
A les ciutats petites i mitjanes com Girona, però, pràcticament no s’ha donat aquest
fenomen i a més, com que són zones tradicionalment més conservadores, les
lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex han tendit a fugir-ne. Aquest ‘sexili’ ha
accentuat la guetització del col·lectiu en determinats barris de les capitals i la seva
invisibilitat a la resta de ciutats i pobles.
El cas de Girona no n’és una excepció tot i que la lluita constant de les diverses
organitzacions d’alliberament LGBTI ha compensat aquesta invisibilitat. Així,
organitzacions històriques com el Front d’Alliberament Gai de Catalunya i el Grup
de Lesbianes de Girona, però també d’altres com Joves per l’Alliberament Gai, Sin
Vergüenza (a l’UdG), Girona Orgullosa o el Brot Bord -totes elles coordinades dins
la Comissió Unitària 28 de juny- han mantingut la lluita al carrer. D’aquesta
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manera han assolit, amb el suport d’altres organitzacions, fites també a
l’Ajuntament com l’encara recent creació del Consell Municipal LGTB.
Des de fa poc més d’un any i gràcies a una moció presentada pel grup municipal de
la CUP, Girona disposa d’un Consell Municipal LGTB. La creació del consell, però,
no ha de veure’s com un èxit en si sinó com una eina més per a la lluita
d’alliberament LGBTI. En aquest sentit, cal lamentar que el govern actual, tot i
haver creat el consell, no està fent cap tipus d’acció per dinamitzar-lo ni l’ha dotat
de cap pla de treball que en garanteixi el seu bon funcionament.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Situar la l’heteronormativitat i el binarisme sexual com a fonts principals de
discriminació. Així, s’entén que cal atacar aquests reduccionismes per poder
assolir l’alliberament LGBTI.
2. Incloure la perspectiva interseccional i la transversalitat en les polítiques
d’alliberament LGBTI, per abordar les múltiples desigualtats i situacions a
les quals han de fer front les persones LGBTI.

PROPOSTES
•

Potenciarem el Consell Municipal LGTB per tal que esdevingui un espai de
coordinació entre entitats i Ajuntament, i alhora un referent en les
polítiques municipals per a l’alliberament i la defensa dels drets de les
persones LGBTI. També demanarem que en la seva denominació inclogui la
perspectiva de les persones intersex.

•

Elaborarem i implementarem un pla local impulsarem un pla local contra
l’LGBTIfòbia, és a dir l’odi i discriminació contra lesbianes, gais, bisexuals,
trans i intersex. Així, partint d’una diagnosi de la situació a la nostra ciutat,
aquest pla desplegarà la llei aprovada recentment al Parlament.

•

Aquest pla local, liderat pel Consell LGTB i consensuat amb les entitats,
estarà dotat de pressupost i de personal tècnic que l’impulsi i vetlli per a la
seva implementació. També tindrà caràcter transversal per tal de garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex en tots els àmbits i
inclourà, entre d’altres, les següents mesures:
o Realització d’una campanya de divulgació de la llei i de presa de
consciència sobre l’LGBTIfòbia.
o Creació d’un servei d’atenció a la víctima de l’LGBTIfòbia en
col·laboració amb l’Observatori Contra l’Homofòbia, i elaboració
d’un protocol propi d’atenció per agressions i discriminacions
LGTBIfoves en consonància amb els mecanismes ja existents, així
com el seguiment de les denúncies realitzades i suport a la víctima
durant el procés.
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o Formació especialitzada
treballadores municipals

i

capacitació

pels

treballadors

i

o Realització d’actes de sensibilització i commemoració de les dates
significatives: 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia; 28
de juny, Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI i 1 de desembre,
Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.
o Realització d’accions de sensibilització i prevenció amb joves i
adolescents en el marc dels centres educatius però també en altres
àmbits com els diversos espais municipals per a joves, en la línia
exposada a l’apartat de Joventut.
o Realització d’accions per augmentar la visibilitat del fet LGBTI en
diversos àmbits i espais, i tenint en compte les diferents etapes
vitals.
o Suport a les entitats LGBTI per a la realització d’accions pròpies per
a l’alliberament LGBTI.
o Implementació de mecanismes de discriminació positiva d’accés a
l’habitatge i a les borses municipals de treball per a persones que
hagin tingut dificultats en aquests àmbits per raó de la seva opció
sexual.
o Realització de campanyes i accions per assegurar que el col·lectiu
LGBTI disposi d’espais d’oci i sociabilització on pugui expressar-se
en llibertat.
o Es tindran especialment en compte aquelles persones LGBTI que
puguin viure situacions de discriminació múltiple per pertànyer a
grups especialment vulnerables.
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5.3. Diversitat Funcional i Salut Mental
DIAGNOSI
La gestió municipal a Girona ha partit sempre d’una mirada poc atenta a la
diversitat, i ha oblidat les diferents necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Les
persones amb discapacitat han patit i pateixen aquest oblit, i per això encara avui
en dia són múltiples les barreres amb què es troben en el seu dia a dia. Barreres
arquitectòniques, actitudinals, de comunicació…, que impedeixen que puguin
satisfer les seves necessitats en igualtat de condicions amb la resta de la
ciutadania.
L’accessibilitat és clau per garantir la inclusió social, laboral, educativa, sanitària…,
i una bona qualitat de vida per al conjunt de la població. Les persones amb
diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental, igual que qualsevol altre
persona, han de poder exercir el control de les seves vides, accedir a les mateixes
oportunitats i tenir llibertat d’elecció sobre el seu model de vida. Per això, des dels
municipis cal treballar per reduir qualsevol tipus de barrera que limiti aquesta
llibertat, oferint els suports necessaris per a cada persona i en cada context.
Apostem, doncs, per una gestió municipal realitzada des d’una mirada àmplia i
atenta a la diversitat, que parteixi de les necessitats de les persones per a la
realització de polítiques públiques, i prou flexible per oferir respostes
individualitzades. L’accessibilitat i el disseny per tothom són, per tant, prioritaris i
cal treballar-los de forma transversal en totes les àrees de gestió.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Impulsar una mirada àmplia i atenta a la diversitat en la gestió de totes les
polítiques municipals. Cal entendre que en cada moment i context qualsevol
persona pot requerir suports per poder-se desenvolupar plenament.
2. Garantir a les persones amb diversitat funcional i les persones afectades per
una malaltia mental l’accés als drets socials en les mateixes condicions que
tothom, respectant la seva llibertat d’elecció sobre el propi model de vida.

PROPOSTES
•

Crearem el Consell Municipal de la Diversitat Funcional i la Salut Mental, un
espai de participació i coordinació entre entitats i Ajuntament, que ha de
marcar les línies de treball a seguir per assolir la igualtat d’oportunitats de
les persones amb diversitat funcional i les persones afectades per una
malaltia mental. El consell estarà integrat per representants polítics i
tècnics de l’Ajuntament, així com representants tant d’entitats formades per
les mateixes persones amb diversitat funcional i afectades per malaltia
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•

mental, com d’associacions de familiars o d’altres que treballin per aquests
col·lectius.
Promourem l’elaboració i implementació d’un pla local per a la igualtat
d’oportunitats de les persones amb diversitat funcional i malaltia mental.
Aquest pla local estarà liderat pel consell tant en el disseny com en el
seguiment de la seva execució i l’avaluació. També estarà dotat de
pressupost i de personal tècnic que l’impulsi i vetlli per a la seva
implementació, i tindrà caràcter transversal. A continuació s’exposen
algunes de les mesures que proposem per a aquest pla, en els diferents
àmbits:

Educació
•

Treballarem per garantir una escola pública, catalana, laica, de qualitat i
veritablement inclusiva, dins del marc de l'escola ordinària.

•

Donarem suport als centres educatius per assegurar el compliment de les
Bones Pràctiques Inclusives d’alumnes amb diversitat funcional dins dels
centres d’ensenyament ordinaris.

•

Actuarem per garantir la ràtio de professorat de suport i d'educació
especial per centre i d’alumnat per aula a fi d’assegurar la qualitat de
l’educació.

•

Treballarem per assegurar l’accés a formació post obligatòria i ocupacional.
Vetllarem perquè hi hagi una oferta suficient i adaptada a les diverses
necessitats, i garantirem els suports necessaris per accedir-hi.

Salut
•

Impulsarem l’elaboració de protocols sociosanitaris específics per a
l’atenció de les persones amb diversistat funcional i per a les persones
afectades per una malaltia mental, que evitin les negligències i/o problemes
d’atenció sanitària que pateixen sovint.

Habitatge
•

Treballarem per garantir l’accés en igualtat de condicions a totes les
persones amb diversitat funcional que requereixin un habitatge adaptat.

•

Definirem programes orientats a l’adaptació progressiva de totes les
promocions d’habitatges per tal que compleixin els paràmetres tècnics
d’accessibilitat. Això inclou la dotació de preinstal·lacions domòtiques en la
totalitat dels habitatges.

•

Crearem una xarxa pública de pisos tutelats en el marc de les borses
d’habitatge protegit per garantir l’autonomia i la integració social en
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igualtat de condicions a totes les persones amb malalties mentals que ho
requereixin.
Ocupació
•

Promourem polítiques actives d’ocupació prioritzant els recursos cap a
l’orientació laboral i la recerca de llocs de treball en empreses ordinàries
per a les persones amb diversitat funcional i/o afectades per una malaltia
mental.

•

Impulsarem els Serveis d’Integració Laboral (SIL) amb la finalitat d’afavorir
la inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’àmbit laboral

•

Impulsarem el Programa d’Inserció Laboral (PIL) específic per a les
persones afectades per malalties mentals. Tallers ocupacionals i Centres
especials d’ocupació per a persones amb dificultats d’inserció en empreses
ordinàries.

•

Treballarem per tal que s’aprovi una renda garantida ciutadana adreçada a
les persones sense ingressos, tal i com s’exposa a l’apartat d’Acció Social.
Aquesta renda bàsica, de caràcter universal, també permetria el
sosteniment econòmic de les persones amb malalties mentals greus i/o amb
diversitat funcional que no poden desenvolupar una activitat laboral
remunerada.

•

Promourem una línia d’ajuts per a l’eliminació de barreres arquitectòniques
i de comunicació a aquelles empreses que es comprometin a fer
contractació de qualitat a persones amb diversitat funcional.

Accessibilitat
•

Garantirem l’accessibilitat a les seus de l’Ajuntament i a les seves eines
d’informació, comunicació (pàgina web, xarxes socials, telèfon…), atenció i
participació ciutadana en tots els seus serveis. Realitzarem una auditoria
integral d’accessibilitat en el primer any de mandat, i elaborarem un pla
d’accessibilitat amb pressupost propi i calendari d’execució, dotat dels
suports necessaris per superar les barreres comunicatives.

•

Vetllarem pel desenvolupament i aplicació de la Llei d’accessibilitat
aprovada pel Parlament de Catalunya, que es tindrà especialment en
compte en el moment de concedir llicències per a l’obertura de nous locals.

•

Impulsarem un programa per fomentar l’accessibilitat del petit comerç.

•

Aplicarem paràmetres d’accessibilitat universal, tant en l’entorn urbà, com
en l’habitatge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació i promoure el transport
adaptat.
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•

Garantirem a tota la ciutat un transport públic totalment accessible per tal
que tothom, i també les persones amb diversitat funcional, puguin
desplaçar-se de forma segura i autònoma.

•

Definirem i oferirem el transport adaptat porta a porta com a servei públic
de transport. Les tarifes del servei han d’estar establertes en els paràmetres
del servei de transport públic ordinari, i no es poden penalitzar amb tarifes
abusives les persones amb diversitat funcional que necessiten d’aquest
servei per al seu desplaçament i autonomia personal.

Lleure i cultura
•

Treballarem per garantir l’adaptació de les instal·lacions d’oci i cultura per
a fer-les accessibles a tothom.

•

Afavorirem la participació activa de les persones afectades per malalties
mentals, i d’altres col·lectius amb diversitat funcional, en els programes de
cultura i lleure de l’àmbit municipal.

•

Facilitarem espais i recursos per tal que els col·lectius de persones
afectades per malalties mentals i els col·lectius de persones amb diversitat
funcional puguin desenvolupar de forma autònoma les seves activitats
culturals i de lleure obertes a tota la comunitat.

•

Facilitarem i fomentarem la pràctica d’activitats esportives entre les
persones amb diversitat funcional com un element bàsic per a la salut i el
benestar.

Suport a les famílies
•

Treballarem amb les entitats de familiars per oferir informació, orientació i
suport a les famílies amb persones afectades de malaltia mental i/o amb
diversitat funcional, en la línia descrita a l’apartat de Salut.
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5.4. Immigració
DIAGNOSI
Les competències sobre immigració són essencialment estatals i autonòmiques
però és l’administració local qui rep un major impacte d’aquest fenomen ja que és
la més propera a la ciutadania i qui ha de resoldre bona part de les necessitats més
immediates de les persones immigrades. Així, l’ajuntament ha esdevingut gestor
dels processos d’acollida i d’integració i ha de fer front a la prestació de
determinats serveis amb recursos insuficients per garantir que no es produeixi un
deteriorament inacceptable de la vida social.
A Girona s’ha optat per reforçar els dispositius i serveis d’atenció generalistes
(adreçats al conjunt de la població) ja que a la persona immigrada se la considera
com un ciutadà o ciutadana més amb algunes necessitats temporals afegides com a
conseqüència de la seva experiència migratòria. També s’ha elaborat una guia
d’acollida amb informació bàsica d’interès per aquella persona que acaba d’arribar
a la ciutat. En canvi, però, tot i ser obligatori per llei per a les ciutats de més de
20.000 habitants com Girona, no es disposa de cap pla d’acollida.
Des de la CUP-Crida per Girona compartim aquest enfocament i apostem per
continuar reforçant i ampliant els diferents serveis d’atenció a les persones i
adreçats al conjunt de la població. Alhora, però, creiem que cal fer alguns canvis, es
tracta de subratllar que les polítiques socials tenen un paper important en les
condicions materials de vida, però també en les relacions de convivència. Per això,
considerem important que des d’aquests serveis es realitzi un treball específic de
problemàtiques com la xenofòbia i el racisme, que poden esdevenir un perill per a
les relacions ciutadanes.
I per això, també, pensem que cal continuar treballant en la formació,
sensibilització i activació dels professionals de la intervenció social, de l’educació i
de la salut i recolzar-los en totes aquelles iniciatives que ajudin a construir una
societat més justa, respectuosa amb la diversitat i cohesionada. En aquest sentit,
pensem que la dinamització social i la promoció de la vida associativa als barris és
un instrument clau en la construcció d’ambients veïnals amb capacitat d’acollida.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Donar un caràcter transversal a l’abordatge de la immigració reforçant els
diferents serveis de caràcter general perquè siguin capaços d’atendre les
problemàtiques singulars vinculades al fet migratori.
2. Situar la lluita contra la pobresa i la fractura social com un element clau en
les polítiques d’atenció a la immigració, reconeixent la vinculació història
entre immigració i precarietat i la importància d’aquesta lluita en les
relacions de convivència.
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PROPOSTES
•

Crearem un Consell Municipal de la Immigració que substitueixi l’actual
Taula d’Entitats de Suport a la Immigració, per tal que esdevingui un espai
de coordinació entre l’Ajuntament, les entitats i experts relacionats amb el
fet migratori i alhora un òrgan participatiu de les polítiques municipals.
Aquest consell afavorirà la coordinació entre les diferents àrees municipals
entorn del fet migratori i estimularà la transversalitat en l’abordatge de les
problemàtiques singulars des dels serveis de caràcter general que s’adrecen
al conjunt de la població gironina alhora que actuarà com a garant del
compliment de les polítiques del Pla Integral.

•

Elaborarem i implementarem un Pla Integral d’Immigració que inclogui un
pla local d’acollida, un pla d’actuació contra el racisme i la xenofòbia i també
un conjunt de polítiques municipals plantejades des de la seva vinculació
amb el fet migratori.

•

El pla d’acollida ha de tenir per objectiu la coordinació de tots els serveis i
professionals que han d’atendre les persones nouvingudes, de manera que
els circuïts estiguin clars tant pels i les professionals com per les persones
que acaben d’arribar. En el marc d’aquest pla:
o Treballarem perquè des de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
s’ofereixi una bona atenció d’acollida a totes aquelles persones que
arribin de nou al municipi amb intenció d’establir-s’hi i amb
independència del seu origen, en la línia que s’exposa a l’apartat de
Participació i Associacionisme.
o Establirem un acte de benvinguda institucional on l’alcalde o alcaldessa,
com a representant de tota la ciutadania, rebi els nous veïns i veïnes i els
doni la benvinguda al municipi.
o El circuit i els processos administratius actuals com la tramitació de
l’empadronament i dels certificats d’habitatge i d’arrelament són
valorats de manera poc satisfactòria pels usuaris i usuàries, per això
treballarem per millorar aquests serveis, reforçant la coordinació i el
seguiment dels serveis socials i els serveis públics d’habitatge per
detectar situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social
(sobreocupació, estafes, explotació...) i poder intervenir-hi. Ni el padró,
ni el certificat d’habitatge i arrelament són ni han de ser eines de control
del flux migratori.

•

El pla d’actuació contra el racisme i la xenofòbia inclourà tant mesures de
prevenció i sensibilització (educació intercultural, lluita contra els rumors,
els prejudicis i els estereotips…) com mesures d’actuació davant d’accions i
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actituds racistes. Estarà dotat d’un pressupost específic i d’un responsable a
nivell tècnic que vetlli pel seu desenvolupament.
•

Històricament immigració i precarietat han anat estretament vinculades.
Les persones que emigren, en la seva gran majoria (i amb independència de
la seva procedència), manquen de capitals i el seu recurs més important és
la força de treball. Fins que estabilitzen la seva situació passen anys, fins i
tot quan les circumstàncies laborals son favorables. En el moment actual, la
desocupació i l’estafa immobiliària estan generant moltes situacions de
necessitat. L’atenció a les necessitats bàsiques i el benestar social dels
ciutadans seran un objectiu prioritari de la nostra política municipal.

•

Desenvoluparem una política activa de lluita contra la pobresa i la fractura
social, adreçada a totes les persones que visquin situacions de precarietat,
tal i com es detalla a l’apartat d’Acció Social. Aquesta política pretén fer
efectiva l’obligació pública d’assistir a les persones davant la necessitat i
haurà de revertir la deriva cap a respostes, basades en la beneficència, la
caritat o la filantropia social, impròpies d’un ‘Estat social’. Aquesta política
incrementarà i ordenarà els recursos i serveis d’atenció a les situacions de
precarietat a través del Pla Integral d’Immigració que inclogui el conjunt de
dimensions implicades (necessitats bàsiques, ocupació, habitatge, educació
i vida social) amb la participació de totes els institucions, serveis i entitats
de la ciutat.

•

Atès que són determinats barris els que acullen el gruix de la població
immigrada que arriba a la ciutat, treballarem perquè aquests barris en el
seu conjunt rebin l’atenció que els pertoca des de l’ajuntament, de manera
que la inversió en serveis, joventut, esport, lleure, cultura, etc. sigui
proporcional a la capacitat i l’esforç d’acollida que es demana a aquests
barris. Al mateix temps, reforçarem el treball comunitari i la promoció de
l’associacionisme per facilitar el vincle i garantir la cohesió social, en la línia
que s’exposa a l’apartat d’Acció Social. En aquest sentit, creiem que una
bona eina és el treball amb les associacions i entitats dels barris des del qual
es pot promoure la participació en esdeveniments socials, fomentar la
convivència, ajudar a resoldre conflictes, combatre rumors, fer accions de
sensibilització, enfortir i dinamitzar les relacions veïnals i comunitàries.

•

La formació i l’aprenentatge del català han de tenir un paper clau del Pla
Integral. Per això, en la línia que s’exposa a l’apartat de Llengua:
o Cobrirem tota la demanda d’aprenentatge de la llengua catalana que no
es satisfà amb l’oferta de places actual. La llengua és una eina
cohesionadora de primer ordre i no podem pensar en la integració de
les persones immigrades quan no som capaços com a societat de
respondre a la seva demanda d’aprenentatge del català.
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o Coordinarem i organitzarem l’oferta de places dels diferents organismes
i establirem una denominació comuna dels nivells i certificats, tal i com
es concreta a l’apartat de Llengua.
o Tenint en compte que una de les dificultats més corrents en la formació
de les persones immigrades és l’alt grau d’abandonament (ja que
aquesta formació es realitza lluny dels seus espais de vida quotidiana
com l’empresa o el barri), promourem projectes com el de ‘Llengua i
empresa’ d’Olot, en què l’acollida lingüística i el coneixement de l’entorn
s’introdueix en el mateix lloc de treball. Al mateix temps, potenciarem la
creació d’aules en els centres cívics i recolzarem iniciatives de les
escoles adreçades a l’ensenyament del català als pares i mares.
o Garantirem l’accés a l’alfabetització per part de les persones que ho
necessitin. L’educació és un dret universal que cal prioritzar si de veritat
volem una ciutat cohesionada, de persones lliures i crítiques.
L’analfabetisme, a més, impossibilita o complica molt la inserció laboral.
Actualment, les possibilitats d’ocupació se centren sobretot en el sector
serveis, en què és necessari el coneixement del català i estar alfabetitzat.
L’Escola d’Adults de Girona disposa d’un nou centre que hauria
d’afavorir aquest accés. Quan la distància ho aconselli, aproximarem la
formació d’adults als barris on faci falta, fent ús dels equipaments
socioculturals municipals.
•

La plena ciutadania ha de ser un dels objectius principals d’aquest Pla
Integral. En aquest sentit:
o Treballarem pel reconeixement legal dels drets polítics de tots els veïns i
veïnes de Girona. Els drets polítics segueixen sense ésser reconeguts per
a bona part de la població immigrada i un exemple d’aquesta
discriminació és la negació del dret a vot en les eleccions municipals. Per
això, realitzarem les accions municipals que tinguem a l’abast per tal de
forçar un canvi en la legislació que permeti estendre els drets polítics a
la totalitat de la ciutadania.
o Treballarem per garantir el dret a la llibertat religiosa assegurant una
normativa justa en relació a l’edificació i manteniment dels centres de
culte.

115

6. DRETS SOCIALS I COHESIÓ
6.1. Acció Social
6.2. Habitatge
6.3. Salut
6.4. Educació
6.5. Joventut
6.6. Gent Gran
6.7. Seguretat i Model Policial
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6.1. Acció Social
DIAGNOSI
En ple 2015 la crisi econòmica que afecta la ciutat i el país des de fa anys continua
acarnissant-se contra les classes populars, i els barris gironins viuen una situació
d’emergència social. Avui, a antics dèficits estructurals i problemàtiques no
resoltes s’hi ha sumat les conseqüències de la recessió econòmica, la qual cosa ha
provocat una lenta però constant precarització social, i la consolidació de
dinàmiques de pobresa i exclusió a la ciutat.
Òbviament, les receptes econòmiques aplicades en l’àmbit supramunicipal
dictades des de les altes instàncies internacionals, no només no han contribuït a
resoldre aquesta situació d’urgència social sinó que l’han agreujada. Retallades de
salaris al sector públic, congelació de les pensions, eliminació de prestacions
socials, etc., s'han vist acompanyades d'una reforma laboral i del sistema de
pensions que ha suposat una nova pèrdua de drets dels i de les treballadores. En
definitiva, les mesures adoptades pel governs suposen una nova agressió dels drets
socials per a la majoria de la població. Pel que fa a l’àmbit municipal, els
ajuntaments han anat assolint la gestió de serveis que haurien de prestar altres
àmbits administratius. Molts d’aquests serveis tenen a veure amb la cohesió i els
serveis socials i en els darrers temps han augmentat la seva demanda com a
conseqüència de la crisi econòmica.
En el cas de Girona, tot i que la situació economico-financera de l’Ajuntament ha
permès mantenir uns certs nivells d’inversió en polítiques socials, la intervenció
municipal continua essent insuficient per donar resposta a les problemàtiques de
Girona en aquest camp. Així, serveis i equipaments socials imprescindibles com ara
els Centres Oberts, el Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, l’Equip
d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA), el Centre Jove de
Salut Integral o el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), entre d’altres,
continuen requerint major finançament i recursos per poder donar resposta a les
necessitats de la ciutat en matèria d’acció social.
Igualment, es troba a faltar un plantejament estratègic de les polítiques socials,
especialment en un moment en què la lluita per garantir l’accés als drets i serveis
més bàsics per al conjunt de la ciutadania ha de convertir-se en una prioritat
màxima d’Ajuntament.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Establir la lluita per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social com una
prioritat per al conjunt del municipi. Cal un plantejament integral i
comunitari de les polítiques i programes municipals destinats a aquest
àmbit, que compti amb les infraestructures i recursos suficients, que
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impliqui les diferents àrees del consistori i que compti amb el teixit ciutadà
com a peça clau.
2. Fixar les bases per a un sistema d’acció i atenció social orientat a assolir el
ple desenvolupament, autonomia i inserció de les persones i col·lectius en
situació de pobresa i vulnerabilitat; i que eviti al màxim les dinàmiques
assistencialistes o que generin dependència de l’administració.
3. Convertir l’Ajuntament de Girona en un agent actiu a favor de la
transformació de l'actual sistema neoliberal basat en el màxim benefici
d’uns pocs per damunt dels drets de la majoria. Cal apostar per la
transformació de l'actual ordre econòmic i social com a única via definitiva
per posar fi a les desigualtats socials.

PROPOSTES
•

Agruparem les regidories d’Acció Social, Treball i Habitatge per coordinar
els esforços en el combat contra la pobresa i l’accés als drets bàsics.
Entenem que cal una visió àmplia i transversal de l’acció social, que inclogui
també mesures en matèria d’habitatge, de formació i ocupació, en
coordinació amb àmbits clau en aquest camp com ara l’educació i les
polítiques de joventut.

•

Promourem una planificació estratègica de les polítiques d’acció social des
d’una perspectiva transformadora i comunitària. Així, vetllarem per
mantenir una política de programes i ajudes econòmiques que evitin
clientelisme, la dimensió caritativa i la perpetuació de la precarietat.

•

Respecte al model de gestió, rectificarem la línia seguida els darrers anys
des de l’Ajuntament de Girona en matèria de convenis per a la provisió
d’alguns serveis socials. La gestió d’aquests serveis, com a serveis públics
que són, no hauria de dependre d’empreses privades que sovint s’amaguen
sota la màscara d’entitats sense ànim de lucre. Treballarem perquè els
serveis socials, tots ells, passin a ser gestionats o directament des de
l’Ajuntament, o bé per entitats comunitàries amb arrelament al barri sobre
el qual s’intervé, en la línia descrita en els apartats de Model de Gestió i de
Política Econòmica Municipal.

•

Prestarem atenció als diagnòstics i propostes d'intervenció que realitzin els
equips de professionals que integren els serveis socials municipals. Així
doncs, augmentarem sempre que sigui necessari els recursos humans,
econòmics i d’equipaments per tal que els diferents equips puguin realitzar
en les condicions adequades la seva feina. La manca de recursos no pot ser
mai ni una excusa ni un motiu per no poder treballar sobre una necessitat
detectada, com passa encara avui.
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•

Apostarem per implicar l’entorn social i els mateixos col·lectius que siguin
objecte dels plans i programes municipals en el seu disseny,
desenvolupament i l’avaluació. Sovint els col·lectius amb especials
dificultats resten allunyats de la gestió de les polítiques, i incorporar agents
d’intervenció que provinguin dels mateixos cercles als que ens adrecem pot
contribuir a millorar-ne els resultats i la incidència.

•

Reforçarem i dotarem de més recursos la xarxa d’atenció social als barris,
formada pels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) i els centres oberts
infantils i juvenils. Alhora, assegurarem que altres serveis de la xarxa
municipal com el Centre Jove de Salut Integral, el Servei Municipal
d'Ocupació o l'Oficina Municipal d'Habitatge es facin presents arreu de la
ciutat, i adaptin els seus recursos a les necessitats específiques dels
diferents barris.

•

Millorarem la coordinació amb la regidoria de Joventut en l’aplicació del
programa d’Espais Joves. Garantirem que el futur espai jove del Güell, a Can
Gibert, tingui les infraestructures i recursos necessaris i estigui ben integrat
a la xarxa de serveis socials i juvenils.

•

Dinamitzarem els actuals projectes socioeducatius, plans i programes
comunitaris als barris, i en revisarem aquells aspectes que actualment no
funcionen o requereixen més recursos. Igualment, cercarem l’equilibri entre
aquests plans de barri i d’altres de més amplis que incideixin en el model
social i econòmic de tota la ciutat. Entenem que és tan necessari partir de la
realitat més pròxima i de l’arrelament al territori com incidir sobre l’arrel
del problema de l’exclusió social, que ve precisament de la distribució
desigual dels serveis i dels recursos materials i econòmics entre els
diferents barris de la ciutat, o de les males polítiques en la construcció i
l’accés a l’habitatge, entre d’altres.

•

Aprovarem i desplegarem el Pla Integral del Sector Est, actualment en fase
de disseny, que incorporarà les tasques i funcions que es desenvolupen dins
del programa ‘Integrant Accions’. Garantirem que l’aplicació del pla
respongui a la realitat específica dels diferents barris que conformen el
sector, i que més enllà de les polítiques estratègiques es posin en marxa
noves mesures de xoc per fer front a situacions d’urgència social que
actualment es viuen en aquesta zona de la ciutat.

•

Supeditarem l’aplicació del Pla Especial de les Pedreres a l’aprovació d’un
pla social de caràcter integral consensuat amb els agents implicats. Cal
garantir que el calendari d’execució de les mesures que es preveuen en el
marc del Pla Especial s’adaptarà a l’evolució de la realitat sociodemogràfica
d’aquest sector.

•

Amb els diferents agents implicats, promourem un debat profund sobre el
futur del Pla d’Educació i Convivència de Santa Eugènia, que en els darrers
anys ha tingut una aplicació desigual i confusa, i prioritzarem la
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dinamització del treball comunitari en aquest sector. Igualment, cercarem
una major coordinació amb l’Ajuntament de Salt pel que fa a l’ús compartit
de recursos, programes i equipaments en matèria d’acció social a la zona de
Santa Eugènia i el barri del Veïnat de Salt.
•

Prioritzarem la dinamització del treball comunitari en sectors com Santa
Eugènia, Sant Narcís, l’Esquerra del Ter i el Pont Major, i aquells en què es
detectin necessitats concretes en aquest camp, d’acord amb el teixit social i
veïnal, i atenent a les especificitats dels barris que conformen aquests
sectors.

•

Posarem a disposició de les comunitats de cada barri els espais dels centres
educatius públics com ara el pati, el menjador, la cuina o la biblioteca amb
l’objectiu d’optimitzar recursos i de potenciar les activitats que fomentin la
cohesió del barri, en la línia que marca l’apartat d’Educació.

•

Preveurem polítiques estratègiques en matèria d’infància i adolescència a
través de la coordinació entre regidories clau com Educació, Serveis Socials,
Joventut i Esports. Pel que fa a l’atenció social en aquest camp, dotarem de
més recursos l’Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de
risc (EAIA).

•

Reforçarem el Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa i la dotació
pressupostària que aporta l’Ajuntament de Girona al consorci que el
gestiona, per tal de donar resposta de manera més efectiva i personalitzada
a les necessitats d’inserció dels usuaris i cobrir els drets bàsics de les
persones ateses. Igualment, millorarem la coordinació amb ajuntaments
d’altres poblacions de comarques gironines per tal que implantin serveis
equivalents en els seus municipis, que permetin atendre les persones sense
sostre en el seu mateix entorn i evitar-ne el desarrelament.

•

A través de La Sopa, i en coordinació amb entitats i agents del camp social,
tirarem endavant una prova pilot de housing first (primer l'habitatge), com
a forma d’innovació en el tractament de les persones sense llar. Destinarem
recursos per tal d’implementar progressivament aquesta metodologia, que
situa l’accés a un habitatge digne, individual i permanent com a primera
fase per a la inserció social de les persones sense sostre.

•

Reforçarem els mecanismes d’accés a una alimentació digna per a tothom, i
en preveurem de nous per tal de cobrir les necessitats existents a la ciutat.
Garantirem que el plantejament d’aquests serveis respongui a la diversitat
de necessitats, eviti al màxim les dinàmiques de beneficiència, i promogui
l’autonomia, el desenvolupament i la socialització de les persones que en
siguin usuàries.

•

Tal i com es concreta als apartats de Participació i Associacionisme i de
Cultura, reforçarem i ampliarem l’actual xarxa de centres cívics, locals
socials i d’altres espais veïnals, especialment en aquells barris que
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continuen tenint mancances en aquest camp. Promourem la implicació del
teixit social en la definició, gestió i dinamització d’aquests equipaments, i
posarem en valor la tasca sociocultural que duen a terme.
•

Atendrem la resolució aprovada pel Parlament la primavera del 2014, en
què s’insta els municipis “a promoure la revisió de les ordenances de
civisme i dels plans de seguretat perquè no accentuïn l’estigmatització i la
penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa”
(resolució 577/X, punt 3.G). En aquesta línia, derogarem l’ordenança de la
Civilitat aprovada pel govern de CiU i impulsarem un Acord Municipal per la
Convivència Ciutadana, tal i com es desenvolupa a l’apartat de Seguretat i
Model Policial.

•

Tal i com es detalla a l’apartat de Gestió Econòmica Municipal, aplicarem
sistemes de tarifació social, en impostos, taxes i preus públics en què
l’Ajuntament tingui competència, especialment aquells que tinguin a veure
amb l’accés a drets més elementals com ara l’habitatge, l’educació o el
subministrament de béns i serveis de primera necessitat.

•

L’Ajuntament de Girona treballarà en defensa d’un sistema de renda
garantida ciutadana com a eina per combatre la pobresa i l'exclusió social, i
col·laborarà amb les diferents institucions catalanes per tal que aquesta
proposta es materialitzi en els propers temps.

•

Potenciarem el Consell de Cohesió i Serveis Socials, i garantirem la seva
implicació en el disseny, desplegament i avaluació de les polítiques d’acció
social a l’Ajuntament de Girona. En el marc del consell crearem un
observatori municipal de la pobresa i l’exclusió social per tal de conèixer
quina és la situació real de la que partim, i que estableixi indicadors
periòdics sobre l’estat de les condicions de vida per tal de facilitar
l’aplicació de les polítiques pertinents.
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6.2. Habitatge
DIAGNOSI
La mercantilització d’un dret bàsic i essencial de les persones com és el dret a
l’habitatge ens ha portat a una situació d'emergència habitacional, relacionada amb
les polítiques especulatives, neoliberals i criminals desenvolupades durant les
darreres dècades.
En l’actualitat, no només hem de desenvolupar polítiques d'accés a l'habitatge
especialment per al jovent -com s'havia demanat en una altra època- i per a
persones que es trobaven en una situació de vulnerabilitat social; ara a més cal
desenvolupar polítiques per evitar la pèrdua de l'habitatge, ja que la situació
econòmica i l’elevat atur ha fet que molts veïns i veïnes no puguin fer front a les
rendes dels lloguers i de les seves hipoteques, i es vegin immersos en processos
d’expulsió dels seus domicilis, amb l'agreujant que per aquest motiu en el cas dels
deutors hipotecaris seran morosos la resta de la seva vida.
La premissa a través de la qual ha operat l’administració ha estat que aquest era un
terreny per al mercat privat en què no es podia intervenir. Tampoc ha estat gens
combativa amb els abusos bancaris evidents ni amb la recerca de solucions.
L'Ajuntament s'ha presentat, en les poques ocasions que ha intervingut, com un
mer intermediari entre els bancs i els particulars, com si es tractés de dues parts en
igualtat de condicions i que tinguessin els mateixos mitjans al seu abast i ha
renunciat a fer costat als ciutadans i ciutadanes que més ho necessiten. Al final
vivim en un resultat paradoxal que denunciava la vella consigna: ‘com s'entén: gent
sense casa i cases sense gent?’
Som conscients que des dels municipis poc es pot fer si no s’encara aquesta
problemàtica des d’un punt de vista estructural i es prenen mesures serioses i
transformadores. Tot i això, és imprescindible una política municipal valenta,
ambiciosa i ben planificada en matèria d’habitage, que permeti fer front a
l’emergència habitacional davant dels dèficits i mancances del marc legal i el
sistema vigent.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Garantir l’accés a un habitatge digne i estable per part del conjunt de la
ciutadania gironina; actuant en defensa dels interessos ciutadans davant
d’entitats bancàries i grans propietaris, establint serveis i mesures efectives,
i promovent canvis estructurals en l’àmbit supramunicipal.
2. Assolir de forma progressiva un parc d’habitatge a la ciutat que tingui en
compte la sostenibilitat, el respecte i adaptació al territori, i que faciliti la
interrelació i l’esperit comunitari
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PROPOSTES
•

Dissenyarem i desplegarem el Pla Local d'Habitatge, que porta un retard de
massa anys. Dotar-se d’aquest document és imprescindible per poder fer
polítiques estratègiques i no actuacions inconnexes i poc planificades, com
fa la sensació que s’ha fet durant aquest mandat. Durem a terme un procés
participatiu per tal de definir, de forma conjunta amb la ciutadania i els
actors implicats, les línies prioritàries del pla, que s’ha d’aprovar i
desenvolupar de forma urgent.

•

Crearem un parc públic d’habitatges municipal, directament gestionat per
l’Ajuntament, que pugui satisfer les necessitats dels veïns i veïnes del
municipi.

•

Reforçarem l’Oficina Municipa d’Habitatge (OMH), dotant-la de més
recursos per tal d’assegurar un servei actiu i potent que actuï com un
autèntic intermediari entre propietaris i demandants d’habitatge. A través
de l’Oficina es treballarà perquè tots els pisos buits que hi ha al municipi
passin a formar part d’una xarxa de lloguer.

•

Recuperarem el servei d’habitatge de l’Oficina Jove, per tal que dugui a
terme la intervenció municipal en matèria d’habitatge juvenil d’acord amb
l’Oficina Municipal d’Habitatge, tal i com s’especifica a l’apartat de Joventut.

•

Garantirem, a més del dret a l’habitatge, també l’accés a serveis essencials
com l’aigua, la llum, l’electricitat i internet, tal i com s’esmenta a l’apartat
d’Energia. L’any 2015 ningú se n’hauria de veure privat. En aquest sentit cal
treballar perquè la participació de l'Ajuntament en la companyia d'aigües
garanteixi aquest principi de servei públic.

•

Garantirem un acompanyament adequat i a tots els nivells a aquelles
persones que es trobin en un procés de desnonament per evitar que
l’expulsió s’observi com un fracàs individual i es passi a tractar com un
problema col·lectiu. L'Oficina Municipal d’Habitatge s'encarregarà de
buscar solucions a totes les persones afectades per desnonaments.

•

Dictarem una ordenança que eviti els desnonaments per motius econòmics
al nostre municipi. Aquesta ordenança serà aprovada pel Ple i serà d’obligat
compliment a Girona.

•

Sancionarem les entitats financeres que tenen pisos desocupats, i si cal
recorrerem a la via judicial per fer-les efectives. Reforçarem i agilitzarem
aquesta pràctica per tal d’accelerar al màxim la posada en circulació dels
pisos que actualment estan en desús.
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•

Treballarem coordinadament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per
agilitzar la cessió de pisos de la SAREB a l’Ajuntament de Girona.

•

Redefinirem i potenciarem la Taula de Coordinació Local pel Dret a
l’Habitatge amb reunions periòdiques per avaluar les necessitats
d’habitatge, fixar les vies d’actuació al municipi, fer un seguiment dels casos
particulars i procurar pel manteniment d’una base de dades actualitzada
sobre la matèria. La Taula ha de ser un espai permanent i sense possibilitat
de veto de l'alcalde i els representants de l’equip de govern.

•

Promourem una ordenança municipal que especifiqui quins habitatges es
poden considerar com a buits sense causa justificada. D'aquesta manera es
podran aplicar les anteriors propostes sense traves legals, i això permetrà a
l'Oficina Municipal d'Habitage oferir propostes als propietaris. També
permetrà apujar l'IBI als habitatges buits, en la línia que s’exposa a l’apartat
de Gestió econòmica municipal, per tal de promoure que els propietaris els
posin a disposició d'alguna de les solucions de l'OMH.

•

Procurarem pisos dotacionals amb serveis comuns per a les persones grans,
en la línia que s’especifica a l’apartat de Gent Gran, i tirarem endavant una
prova pilot de housing first (primer l'habitatge), com a forma d’innovació en
el tractament de les persones sense llar, tal com s’explica a l’apartat d’Acció
Social.

•

Treballarem per garantir l’accés en igualtat de condicions a totes les
persones amb diversitat funcional que requereixin un habitatge adaptat, i
preveurem l’adaptació progressiva de totes les promocions d’habitatges per
tal que compleixin els paràmetres tècnics d’accessibilitat, en la línia
detallada a l’apartat de Diversitat Funcional i Salut Mental.

•

Promourem la rehabilitació d’edificis així com l’ús de sistemes sostenibles
als habitatges, amb mesures com ara l’establiment de criteris ambientals
per al cobrament de l’IBI, tal i com s’explica als apartats d’Energia i de
Gestió Econòmica Municipal. També potenciarem l’habilitació d’espais i
serveis comunitaris en els blocs de pisos i urbanitzacions, com a eina per
fomentar l’estalvi energètic i econòmic i la cooperació veïnal.

•

Potenciarem les cooperatives d'habitatge. Davant d'un model d'habitatge
ineficient, que ha provocat la fallida de moltes unitats familiars, cal
promoure iniciatives que facilitin, d'una banda, l'accés a l'habitatge, i de
l'altra que optin per un model menys dependent de les entitats financeres i
que potenciï els valors comunitaris.

•

Promourem la masoveria urbana i projectes juvenils en habitatges en desús.
L’Ajuntament facilitarà el contacte i actuarà de mediador entre els
propietaris i persones i col·lectius per tal que puguin arribar a acords.
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•

Farem que l’Ajuntament com a institució s’impliqui activament en la
defensa del dret a l’habitatge per tal de promoure canvis estructurals en
l’àmbit supramunicipal. D’aquesta manera, el consistori serà proactiu en la
promoció i suport d’iniciatives populars i institucionals amb aquest
objectiu.
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6.3. Salut
DIAGNOSI
Tothom ha de poder gaudir del dret universal que anomenem salut, entesa per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com l’estat de benestar complet en l’àmbit
físic, mental i social, i no només com un estat d’absència de malaltia. No cal dir que
l'atenció a la nostra salut dista molt d'adaptar-se als objectius d'aquesta definició.
Per molt que hom canviés el nom del Departament de Sanitat per Departament de
Salut, la cura de la salut està gairebé exclusivament centrada en l'atenció a la
malaltia, més en l'atenció hospitalària que en la primària, i en una excessiva
medicamentalització. És evident que aquest fet, a més de no suplir els avantatges
que donarien l'educació sanitària, la prevenció i la promoció de la salut amb hàbits
de vida saludables i una medicina més natural, només afavoreix els interessos del
complex industrial organitzat al voltant de la malaltia.
El sistema sanitari català concentra les competències en el Departament de Salut, i
reserva als ens locals un paper de complementarietat en determinades matèries i
de participació, dissortadament una participació mal entesa. Tanmateix, en tractarse d'un sistema públic mercantilitzat, per quant combina la provisió pública amb la
privada, passant per tota mena d'entitats, hi ha ajuntaments que gestionen
directament l'atenció sanitària a la seva població. No és el cas de Girona, ni aquesta
és la nostra aspiració.
A Girona, l'atenció hospitalària està en mans de l'Institut Català de la Salut (ICS),
que gestiona el Trueta, i de la Clínica Girona, entitat netament privada i amb un
evident ànim de lucre però que forma part de la xarxa d'utilització pública, ara
anomenada SISCAT, en iguals condicions, o fins i tot millors, que l’hospital Trueta.
L'atenció primària és gestionada per l'ICS mitjançant quatre Àrees Bàsiques de
Salut. La salut mental és gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), una
empresa pública de la Generalitat, la mateixa que gestiona l’hospital Santa
Caterina, resultat del traspàs a la Generalitat dels serveis sanitaris de la Diputació.
L'atenció sociosanitària pública, finançada pels departaments de Salut i de
Benestar Social i molt millorable, es dóna al Puig d'en Roca, públic, la Residència
Maria Gay, de les germanes de Sant Josep de Girona, i el Centre de Mutuam, una
mutualitat privada especialment afavorida per la Generalitat.
És absurda aquesta diversificació de proveïdors, històricament basada en
l'excessiu respecte de CiU cap a la propietat privada, en la mentalitat neoliberal de
la majoria de components d'aquest partit que el va portar a fomentar la
competència entre proveïdors com a suposat motor d'un millor servei, i en el seu
intent gens dissimulat d'acabar amb l'ICS. Però són igual d’inacceptables les
fórmules que s'estan emprant per passar de la competència a la col·laboració entre
entitats. En efecte, la gestió conjunta de l'ICS i l'IAS per desenvolupar l'anomenat
projecte CIMS és un experiment de gestió que està comportant grans distorsions
en les relacions laborals a ambdues institucions, a més de processos de
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privatització. Un d’aquests serveis ha estat el d'Al·lergologia, que va ser traslladat
de l’hospital Trueta a l'IAS per poder, des d'aquesta empresa, externalitzar-lo; o
altres trasllats com el de convalescència de l’hospital Santa Caterina al
sociosanitari. Es tracta de trasllats que, en qualsevol cas, no han estat degudament
debatuts malgrat el seu impacte social. En aquest punt, el paper de l'Ajuntament de
Girona ha estat reduït a la més mínima expressió i el Consell Ciutadà constituït per
l'antic gerent d'aquest projecte és més aviat una pura i ridícula formalitat. Un
paper inacceptable davant la possibilitat que aquest projecte acabi en un consorci
com el que el Departament de Salut insisteix a fer a Lleida o alguna operació
equivalent.
Com es deia, no es tracta que des de l’àmbit local gironó es gestioni la sanitat, per
diferents raons. Primer, és evident que tant la salut en general com els serveis
sanitaris concrets tenen unes implicacions amplament supramunicipals. L’hospital
Trueta, per exemple, és hospital de referència de tota la Regió Sanitària Girona. Cal
una coordinació amb els municipis veïns per dissenyar les propostes i defensar-les
davant de les administracions competents. D’altra banda, allà on és l'Ajuntament
qui ha gestionat l'atenció sanitària, més directament a través d'una empresa
pública municipal com és el cas de Reus, o més indirectament mitjançant un
consorci com és el cas de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és on s'han
donat els casos més flagrants de corrupció. Uns casos que han fet créixer com mai
les veus que reclamen un canvi de model que porti a una gestió única i plenament
pública dels serveis. Cal que sigui el Servei Català de la Salut, que és qui té ostenta
els recursos provinents dels ciutadans, qui els gestioni directament, eliminant
intermediaris que es cobren doblement la seva intermediació, detraient-la del
personal i dels serveis que donen. Finalment, cal diferenciar la descentralització,
molt necessària, amb la diversificació de la gestió. Una cosa és gestionar i una altra
de molt diferent és exercir una participació real.
En relació a la participació, cal fer efectiu aquest principi bàsic, més enllà de la
retòrica que actualment l'envolta. A més, cal desenvolupar-la en el triangle format
per la ciutadania, l'Ajuntament i l’entitat o entitats gestores. Així doncs, és
necessari potenciar en l'àmbit sanitari associacions de persones usuàries que facin
un paper equivalent al de les AMPAs a les escoles; i cal treballar perquè els òrgans
decisoris en temes de salut, consells d'administració i similars siguin oberts com
ho són les sessions plenàries dels ajuntaments. Des d’aquest punt de vista, la CUPCrida per Girona es compromet a treballar per la creació de mecanismes i òrgans
de participació que permetin democratitzar el disseny, el desplegament i
l’avaluació dels serveis i polítiques vinculades a la salut a casa nostra.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Convertir l’Ajuntament de Girona en un agent actiu en la construcció d’un
nou sistema sanitari públic, universal i de qualitat que substitueixi l'actual
basat en una suposada col·laboració pública-privada, en realitat pura
parasitació.
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2. Assolir la participació efectiva de la població en el disseny i gestió dels
serveis i polítiques sobre salut tant a nivell municipal com supramunicipal. I
garantir, igualment, la incidència de l’Ajuntament com a institució més
pròxima a la ciutadania en la definició dels serveis i polítiques de salut en
l’àmbit supramunicipal.
3. Garantir el suport i atenció adequada a les persones amb dependència de la
nostra ciutat i el suport a les seves famílies, tenint en compte l’actual
situació econòmica i les mancances de les polítiques supramunicipals en
aquest camp;
4. Promoure la prevenció de malalties i la sensibilització pel que fa als hàbits
de vida saludables, i controlar els determinants socials, ambientals i
econòmics de la salut a Girona

PROPOSTES
•

Farem que l'Ajuntament es defineixi públicament i davant el Govern de la
Generalitat per una gestió plenament pública dels serveis sanitaris i per un
canvi del sistema sanitari actual, en la línia que ja han seguit alguns
ajuntaments.

•

Donarem suport a les associacions de familiars i malalts, així com a la
Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública, i fomentarem la creació
d'òrgans estables de participació en totes les entitats i instàncies que
gestionin els serveis públics de salut i en el mateix ajuntament.

•

Impulsarem enquestes de satisfacció i sistemes d’indicadors respecte al
servei de la xarxa d’equipaments sanitaris presents al municipi, per tal de
poder dotar l’Ajuntament d’elements de pressió davant l’administració
autonòmica.

•

Buscarem la complicitat del personal dels serveis de salut, col·laborant en la
lluita contra la seva precarietat i tenint en consideració les seves propostes i
demandes relatives a la millora de les condicions del servei.

•

Insistirem en el paper bàsic de l'atenció primària de la salut, i potenciarem
la seva tasca pel que fa a l'educació sanitària individualitzada, la promoció
de la salut, el treball amb els centres educatius, etc.

•

Facilitarem, el suport de traductors, mediadors interculturals i
treballadores socials, que puguin ajudar en la detecció de problemes socials
i sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa
de les diferències culturals o religioses. Igualment, potenciarem la
coordinació entre el treball social dels centres de salut i el de l'Ajuntament.

•

Impulsarem l’elaboració de protocols sociosanitaris específics per a
l’atenció de les persones amb diversistat funcional i per a les persones
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afectades per una malaltia mental. D’aquesta manera es podran evitar
negligències i/o problemes d’atenció sanitària que pateixen sovint aquestes
persones, en la línia que s’exposa a l’apartat de Diversitat Funcional i Salut
Mental.
•

Treballarem per garantir l’assistència sanitària domiciliària i el suport a les
famílies amb persones dependents. Cal treballar per pal·liar els dèficits i
mancances de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, l’enduriment dels criteris per accedir
a determinades prestacions econòmiques i serveis, en la línia que també
recull l’apartat de Gent Gran. D’acord amb això:
o Potenciarem els Serveis d’Atenció a Domicili (SAD), i els donarem prou
dotació horària com per poder donar una bona atenció a gent gran i
famílies en la quotidianitat de les seves llars. Treballarem per posar fi a
l’externalització actual d’alguns d’aquests serveis a grans empreses
privades sense arrelament al territori, i apostarem per entitats del
tercer sector o cooperatives.
o

Reforçarem l’Equip d’Atenció a la Dependència (EAD), i el dotarem dels
recursos i infraestructures necessàries perquè pugui desenvolupar les
seves tasques d’atenció social a les persones amb valoració de
dependència, diagnòstic de cas, elaboració de plans de treball i
seguiment, informació i assessorament a les famílies amb dependència.

o

Garantirem l’accés al transport adaptat per part de persones amb
problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de
facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells
altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn,
com s’exposa als apartats de Mobilitat i de Diversitat Funcional i Salut
Mental.

•

Reforçarem l’Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA), i el
vincularem a l’àmbit de l’Acció Social. L’implicarem de manera transversal
en la promoció d’hàbits saludables i l’activitat física, en la línia que s’exposa
a l’apartat d’Educació.

•

Potenciarem l’educació sanitària en la infància i l’adolescència, amb l’impuls
d’iniciatives a les escoles i instituts i des del mateix Ajuntament, i la
informació, formació i assessorament a la població adulta, amb programes
de salut i altres activitats municipals. Igualment, destinarem més recursos a
la prevenció, l’atenció i l’orientació en l’àmbit de la salut juvenil i l’educació
sexoafectiva, i millorarem la coordinació entre el Centre Jove de Salut
Integral i l’Equip Municipal de Promoció de la Salut.

•

Incidirem en el treball de prevenció de les drogodependències, a partir de
campanyes de sensibilització, els punts d’informació i anàlisi de drogues en
zones d’oci (a partir de la col·laboració amb entitats que ja treballen en
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aquest sentit), i potenciant els centres d’atenció i seguiment de
drogodependències municipals i comarcals.
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6.4. Educació
DIAGNOSI
El marc jurídic actual dificulta enormement la construcció de contextos educatius
transformadors i alliberadors. Tant la LOMCE com la LEC, amb els seus decrets
d’autonomia i gestió, coincideixen en el mateix esperit centralitzador i segregador.
Totes dues lleis atempten contra la qualitat de l’educació i contra la gestió
democràtica i participativa dels centres, entre altres aspectes. A més, la LRSAL és
una altra llei que trastoca radicalment el paper dels nostres municipis en l’àmbit
de l’educació i n'escapça les competències pròpies.
Des del municipi no es poden obviar les situacions i el context actual de crisi que
genera noves formes de desigualtat i noves necessitats per a la infància, les famílies
i els joves. Fenòmens com la segregació escolar o l’abandonament escolar
prematur són alguns dels processos de fragmentació social vinculats a l’àmbit
educatiu.
A Girona, el Consell Municipal d'Educació (antic Consell Escolar Municipal) no té
poder de decisió, està buit de contingut i no compta amb la participació de tots els
sectors que treballen per l'educació a la ciutat. El PEC (Projecte Educatiu de Ciutat)
ha quedat totalment paralitzat i anul·lat en aquest últim mandat. El pressupost
municipal destinat a educació ha anat disminuint any rere any i l'OME (Oficina
Municipal d'Escolarització) ha estat desproveïda de la funció tan necessària
d'assessorament i acompanyament a les famílies.
Des de la CUP-Crida per Girona volem un model educatiu públic, català, popular,
únic, laic, coeducador, gratuït i de qualitat en el projecte d'emancipació nacional,
social i de gènere dels Països Catalans, amb una gestió democràtica, participativa i
amb més implicació de tota la comunitat educativa. I volem també un lleure
desmercantilitzat, coordinat, accessible a tothom, creatiu i amb recursos suficients
per a l'autoorganització.
Tant l'educació formal com el lleure i l’esport, com a elements de cohesió social de
primer ordre i espais de convivència i d’enriquiment social i cultural, han de ser
una prioritat d'actuació per al nostre Ajuntament.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Garantir l’accés de la tota la ciutadania al dret a l’educació formal i no
formal, vetllant per l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives per
assolir un nivell major de cohesió social.
2. Implicar, en la tasca educativa, tots els agents socials, fomentar una acció
educativa conjunta, en xarxa i que generi coresponsabilitat.
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3. Assegurar que es reforçarà la inversió en educació després d’uns anys de
descapitalització de la regidoria.
4. Col·laborar i donar suport a les entitats de lleure que treballen a la ciutat
per promoure valors com l’esforç, la cooperació, la solidaritat i la igualtat.
5. Garantir l’accés a la població en condicions a les pràctica de l’esport a la
ciutat, i promoure l’adquisició en la ciutadania gironina d’hàbits saludables
vinculats a l’activitat física.

PROPOSTES
Educació formal
•

Actualitzarem i reimpulsarem el Projecte Educatiu de Ciutat de manera
participativa per tal que Girona esdevingui realment una Ciutat Educadora.
El PEC involucrarà les diferents àrees i a la ciutadania com a agents
educatius per tal de donar sentit al projecte i que sigui de referència a la
ciutat.

•

Revisarem i reformularem el Consell Municipal d’Educació perquè sigui més
representatiu de tots els agents educatius de la ciutat, i el convertirem en un
òrgan amb poder de decisió. EL CME ha de ser l’espai de coordinació entre
els diferents nivells educatius (escoles bressol-primària-secundària) i
l’òrgan a través del qual es vehiculin les decisions que tinguin a veure amb
l’educació a la ciutat. A més, aquest organisme ha de ser el responsable
d’impulsar i fer el seguiment del PEC.

•

Posarem recursos a disposició dels centres educatius perquè facin
pedagogia de la participació i la implicació ciutadana. En aquesta mateixa
línia, tal com s’esmenta a l’apartat de Participació i Associacionisme,
crearem un Consell dels Infants, que permeti donar veu i ensenyi a
participar a un col·lectiu molt important dins la nostra ciutat que sovint no
té cap poder de decisió ni l'oportunitat d’expressar-se.

•

Treballarem perquè els centres educatius s’impliquin en el desplegament de
les diferents polítiques municipals entre els infants i joves. Així,
l’Ajuntament dotarà els centres educatius dels recursos necessaris per tal
que, de manera coordinada amb les regidories corresponents, transmetin
valors i coneixements en àmbits com ara l’economia social i el
cooperativisme, l’educació sanitària, la igualtat de gènere i l’alliberament
LGBTI, la memòria històrica de la ciutat, els hàbits saludables i el consum
responsable, l’educació ambiental o la cultura de la pau, entre d’altres.

•

Posarem a disposició de les comunitats de cada barri els espais dels centres
educatius públics com ara el pati, el menjador, la cuina o la biblioteca amb
l’objectiu d’optimitzar recursos i de potenciar les activitats que fomentin la
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cohesió del barri, en la línia que marquen els apartats de Cultura i d’Acció
Social.
•

Potenciarem les Escoles Bressol Municipals amb mesures que les facin
encara més efectives i que permetin coordinar-se amb famílies i altres
centres (introducció de la parella pedagògica a l’aula, coordinació amb
centres educatius d’infantil i primària, ampliació de les hores de treball no
lectives, increment de les hores de formació continuada, etc.).

•

Retirarem el concert econòmic a les escoles bressol privades i
incrementarem les places d’escola bressol públiques. Perfeccionarem el
sistema de tarifació social a les escoles bressol municipals, en la línia que
s’exposa a l’apartat de Gestió econòmica municipal, i oferirem places
gratuïtes o, si més no, a preus realment assequibles, a les famílies amb
infants entre els 0 i els 3 anys.

•

Reforçarem i ampliarem el servei ‘Estones’, que ofereix un espai de trobada
i relació entre els infants i els seus pares i mares, perquè puguin compartir
les vivències de la maternitat/paternitat amb altres pares i mares,
solucionar dubtes i pors, crear xarxes de suport i cooperació, etc. Creiem
que aquest servei s’ha de vincular als serveis socials primaris, i que ha
d’atendre també les famílies amb més risc d’exclusió social i en situacions
de més vulnerabilitat a partir de mecanismes d’acompanyament.

•

Treballarem per una escola veritablement inclusiva. Donarem suport als
centres educatius per assegurar el compliment de les Bones Pràctiques
Inclusives d’alumnes amb diversitat funcional, i actuarem per garantir la
ràtio de professorat de suport i d'educació especial per centre i d’alumnat
per aula a fi d’assegurar la qualitat de l’educació, en la línia expressada a
l’apartat de Diversitat Funcional i Salut Mental.

•

Impulsarem mesures per combatre la segregació escolar a les escoles de la
ciutat. Cal començar per revisar i reformular la zonificació escolar per tal
que esdevingui una eina útil per evitar segregacions i desigualtats
educatives, i aconseguir que els centres escolars estiguin vinculats de forma
efectiva als barris. Així, farem coincidir les zones escolars dels tres nivells
educatius: escoles bressol, escoles d'infantil i primària i instituts de
secundària.

•

Desenvoluparem o recuperarem recursos educatius que facilitin
l’aprenentatge de futur d’aquell alumnat que temporalment no pot seguir
un camí educatiu convencional (recuperar la funció de l’Escola Taller,
configurar un mapa d’oferta educativa, etc.), en la línia descrita a l’apartat
de Joventut.

•

Potenciarem l’Oficina Municipal d’Escolarització i reforçarem la seva tasca
d’informació, acompanyament i dinamització de les famílies; i també la seva
funció per a l’equitat en la lluita contra la segregació escolar.
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•

Potenciarem la Caseta de la Devesa com un eix imprescindible per la tasca
d’oferta i orientació en recursos educatius. Destinarem una partida
pressupostària que suposi la gratuïtat dels diferents recursos per als
centres de Girona.

•

Obrirem un debat social sobre la jornada escolar intensiva en si mateixa, i
en un entorn més ampli com és el de la conciliació familiar i els horaris
laborals i de serveis.

•

Treballarem per aconseguir una oferta d’activitats extraescolars pública i
gratuïta que permeti a tot l’alumnat desenvolupar les seves habilitats i
interessos utilitzant els recursos propis de l’Ajuntament (escoles, patis
escolars...).

•

Emprendrem les mesures necessàries perquè el manteniment ordinari dels
centres educatius que depenen de l’Ajuntament de Girona sigui constant i
utilitzi els recursos municipals o comunitaris (brigades de l’Ajuntament,
pràctiques de l’alumnat de les escoles taller recuperades, etc.). Elaborarem i
executar un nou pla de remodelació i millora dels edificis actuals.

•

Elaborarem un mapa de l’oferta de la Formació Professional i obrirem un
debat social i econòmic sobre aquesta oferta, la seva conveniència, la
necessitat de millorar-la, etc.

•

Convertirem els serveis socials de l’Ajuntament en els responsables de
coordinar i unificar l’atorgament de beques i de definir els seus criteris i
barems, sempre vetllant per l’equitat. Malgrat això, es continuarà
proclamant la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves. Es
reclamaran els ajuts necessaris i s’establiran les estratègies convenients
perquè les dificultats econòmiques no siguin més motiu de segregació
davant la situació de manca d’ingressos d’un nombre significatiu de famílies
i la reducció important d’ajuts i beques (per a llibres de text i material
escolar, de transport, de menjador, de lleure, de suport a l’estudi, etc.).

•

Potenciarem el servei públic de les dues escoles d’adults de la ciutat i
resoldre els problemes d’espai que tenen tots dos centres (restricció d’ús en
un cas, i ubicació definitiva en un espai públic al centre de la ciutat en
l’altre). Caldrà mantenir i ampliar l’oferta pública educativa mitjançant la
coordinació de les dues escoles, l’Ajuntament i la Generalitat. Des de
l’Ajuntament de Girona es potenciarà el coneixement del servei públic de les
dues escoles d’adults (indicadors a la ciutat, aportació econòmica en la
difusió, etc.), que fan una funció popular en la seva acció educativa i el
treball comunitari als barris que fins ara ha donat molts bons resultats i que
no sempre ha tingut la difusió que es mereix.

•

Impulsarem un programa local de formació per a joves i persones adultes
que faci compatible el treball intel·lectual (educatiu) i el treball manual
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(ocupacional) amb la intervenció dels diferents agents socioeducatius,
abocant-hi recursos i serveis públics, tal com s’exposa a l’apartat de
Joventut .
Educació en el lleure i l’esport
•

Crearem una borsa de monitoratge municipal per oferir als professionals
del lleure la possibilitat d'accedir a feines estables i contínues al llarg de
l’any, tot enllaçant diferents activitats de lleure (menjadors escolars, casals
d’estiu, extraescolars, etc.), d’acord amb el que s’explica a l’apartat de
Joventut. En aquesta borsa es donarà preferència a les persones que durant
l’any treballen de forma voluntària en entitats sense ànim de lucre de la
ciutat.

•

Cedirem espais municipals a les entitats de lleure de la ciutat amb la
possibilitat que aquests espais siguin compartits per diferents entitats,
sempre i quan les normatives d’ús permetin el desenvolupament
d’activitats pròpies d’aquestes entitats. Farem una auditoria de tots els
espais que són propietat de l’Ajuntament per saber de quins es pot
disposar; i vehicularem les negociacions amb el Bisbat sobre cessió
d’equipaments, per tal que les entitats no es vegin abocades a mantenir la
seva vinculació al Bisbat exclusivament per la manca d’espais.

•

Diversificarem l’oferta d’educació en el lleure a partir de noves propostes
per tal de donar resposta a diferents necessitats i perfils de famílies de la
ciutat. Oferirem el suport i les ajudes necessàries (recursos, formació,
subvencions, etc.) a les entitats de lleure per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats a tots els infants i joves.

•

Gestionarem el programa municipal de casals d’estiu des de la regidoria
d’Educació o d’Acció Social (i no de Joventut) i hi aplicarem el principi
d’inclusió, de manera que els nens i nenes amb i sense discapacitat
convisquin plegats en els diferents casals de Girona (i que no hi hagi casals
especials per a nens i nenes amb discapacitat). Per això cal dotar els casals
de professionals especialitzats que puguin dissenyar i dur a la pràctica
projectes vertaderament inclusius, en la línia que s’especifica a l’apartat de
Diversitat Funcional i Salut Mental.

•

Assegurarem que programa municipal de casals d’estiu es mantingui amb la
implicació d’entitats d’educació en el lleure, juvenils, esportives i culturals, i
evitarem cedir a les pressions que pretenen trencar aquest model.
D’aquesta manera promourem acords amb les entitats perquè gestionin
projectes i prestin serveis municipals de l’àmbit del lleure, en la línia que
s’exposa a l’apartat de Joventut.

•

Completarem la xarxa d’equipaments i serveis esportius públics de la ciutat.
En procurarem la descentralització als diferents barris de la ciutat i
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accessibilitat; i garantirem una oferta de serveis i diversificada i d’acord
amb les necessitats dels diferents grups socials i segments de població.
•

Evitarem l’entrada de grans empreses privades en la gestió d’equipaments i
serveis esportius, per tal de potenciar la coresponsabilització de les
associacions esportives del municipi a partir de mecanismes de cogestió.

•

Dinamitzarem i consolidarem el Consell Municipal de l’Esport, i treballarem
per implicar-hi de manera més efectiva els diferents agents de la ciutat que
treballen en aquest àmbit. Garantirem la seva implicació en el disseny de les
polítiques esportives de la ciutat i la projecció de futurs equipaments, que
en tot cas també hauran de coordinar-se amb la resta de municipis de l’àrea
urbana.

•

D’acord amb les regidories d’Acció Social, Educació i Joventut, promourem
iniciatives que potenciïn l’esport com a font de cohesió social, especialment
en infants i joves; i treballarem per vincular la pràctica esportiva a un nou
model d’oci popular, basat en hàbits saludables i no consumista.

•

D’aquesta manera, potenciarem les lligues escolars d’esport base, per tal de
promoure entre els infants i joves els valors de la cooperació, la complicitat,
l’esforç, i tots aquells que converteixen l’esport en un espai d’enriquiment
col·lectiu.

•

Promourem la pràctica esportiva a la via pública, a partir de les
infraestructures i equipaments necessaris i adequats a les necessitats dels
diferents col·lectius socials. En aquest sentit habilitarem nous espais que
permetin desenvolupar-hi pràctiques físiques i esportives vinculades a la
cultura urbana i de carrer, tal com es concreta a l’apartat de Joventut.

•

Millorarem, d’acord amb l’Equip Municipal de Promoció de la Salut, les
campanyes de difusió dels espais i infraestructures municipals com ara
parcs i itineraris de salut, i preveurem noves mesures de sensibilització
envers les pràctiques saludables vinculades a l’esport, en la línia que
s’exposa als apartats de Salut i de Gent Gran.

•

Potenciarem els itineraris a peu i en bicicleta als espais naturals de la ciutat,
com a mecanisme per vincular les pràctiques saludables amb el
coneixement i el respecte a l’entorn, en la línia que s’exposa a l’apartat de
Biodiversitat.

•

Posarem a disposició de les entitats esportives gironines un servei
municipal d'assessorament per tal que s'hi puguin adreçar i resoldre tots els
dubtes jurídics, fiscals i comptables sobrevinguts per la nova llei de reforma
de l'Impost de societats, així com per les darreres mesures legals que
dificulten el treball dels voluntaris i voluntàries en l’àmbit de l’esport, en la
línia que s’exposa a l’apartat de Participació i Associacionisme.
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6.5. Joventut
DIAGNOSI
Durant els quatre anys de mandat les condicions de vida del jovent gironí han
empitjorat, especialment com a conseqüència de la recessió econòmica que patim
encara avui. L’atur juvenil i la precarietat laboral continuen augmentant i les
dificultats d’accés a un habitatge digne continuen retardant progressivament l’edat
d’emancipació. El jovent és un dels sectors més dèbils de la ciutat, i com a tal és un
dels que ha patit i pateix de forma més intensa la crisi econòmica. En aquest
context, és un fet l’acció institucional de l’Ajuntament de Girona no ha servit per
posar fre a aquesta situació.
La regidoria de Joventut ha perdut protagonisme i atribucions des del 2011. El
govern de CiU ha aplicat retallades al seu pressupost, i eines com el Pla Local de
Joventut no s’han desplegat amb tot el seu potencial. En aquest sentit, és una
evidència que la política juvenil no ha estat una prioritat pel conjunt de l’equip de
govern actual, i això ha fet que funcions com la intermediació laboral o la garantia
d’accés al dret a l’habitatge no s’hagin pogut desenvolupar com hauria estat
desitjable. També s’adverteix un dèficit de coordinació entre les diferents àrees
municipals que duen a terme polítiques que d’una manera o altra afecten el jovent,
fruit d’aquest poc pes polític que té actualment la regidoria de Joventut.
Igualment, continua havent-hi una mancança considerable pel que fa a la
participació juvenil i la interlocució. En aquest sentit, la redacció del Pla Local de
Joventut no va comptar amb els mecanismes de participació adients, i per tercer
mandat consecutiu no s’està duent a terme l’avaluació participativa que preveu el
mateix Pla. Cal destacar, també, la manca de voluntat política a l’hora de potenciar
espais de participació juvenil com ho podria ser el Consell Local de Joventut, la
qual cosa ha dificultat la interlocució i la canalització de les demandes juvenils a la
ciutat.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Incrementar la implicació i participació juvenil en l’àmbit associatiu, la
gestió dels afers públics i la dinamització dels barris; a través de les eines
d’informació, formació i participació necessàries, i de l’establiment d’una
xarxa de recursos i equipaments adequada.
2. Facilitar l’autonomia i el desenvolupament personal del jovent gironí fent
que es garanteixi l’accés a drets com el treball o l’habitatge, i promoure la
igualtat, el respecte i la cohesió social entre aquest segment de població.
3. Promoure l’adquisició de valors i actitud crítica en el jovent de la ciutat, a
partir de la formació, la reflexió, el debat i les experiències; i implicar aquest
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segment de població en l’assoliment d’un model de ciutat sostenible,
democràtic, just i solidari.

PROPOSTES
Organització i planificació
•

Redactarem, aprovarem i executarem el Pla Local de Joventut 2016-2019.
Amb l’objectiu de dur a terme una política de joventut estratègica i ben
planificada cal que l’Ajuntament de Girona es doti d’un document ambiciós,
que prevegi les línies estratègiques i les actuacions en l’àmbit operatiu.
Garantirem la participació i implicació juvenil tant en la redacció i avaluació
dels plans com en la seva implementació.

•

Dotarem de més pes polític la regidoria de joventut dins de l’estructura
municipal i augmentarem la dotació pressupostària destinada a les
polítiques juvenils com a mínim fins als nivells de l’exercici 2011.

•

Establirem mecanismes de coordinació per tal de garantir la inclusió de
l’òptica juvenil en totes les polítiques municipals, i per assegurar una gestió
transversal de les mesures que es despleguin en el marc del Pla Local de
Joventut.

Participació, informació, interlocució
•

Crearem els mecanismes necessaris per tal de garantir la participació
juvenil en el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques de joventut.

•

Farem pedagogia i promoció de la participació entre el jovent, i promourem
dinàmiques de participació juvenil als barris i als centres educatius amb
l’objectiu de generar, progressivament, una bona base cívica i participativa
arreu de la ciutat. En aquesta línia promourem la creació d’assemblees de
joves als barris.

•

Promourem l’activació del Consell Local de Joventut per tal que esdevingui
un òrgan de participació juvenil amb representació sectorial i territorial que
segueixi l’evolució de la política de joventut i pugui prendre part en la presa
de decisions i la interlocució entre joves i administració. Garantirem el
suport i recursos necessaris per a la seva dinamització i consolidació

•

A través del Consell Local de Joventut, i en el marc dels futurs pressupostos
participatius, introduirem la perspectiva juvenil en el pressupost municipal
i implicarem el jovent en la seva elaboració, en la línia que es detalla a
l’apartat de Participació i Associacionisme.
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•

Establirem mesures de dinamització i suport al teixit associatiu juvenil, i
augmentarem la dotació pressupostària de les subvencions per a projecte
d’entitats juvenils, que en aquest mandat han disminuït prop d’un 40%.

•

Donarem reconeixement i poder a realitats associatives no formals ni
institucionalitzades que existeixin als barris.

•

Informarem convenientment de l’activitat, els serveis i els recursos de la
regidoria i de l’actualitat de la política juvenil, i consolidarem la nostra
presència a les xarxes socials i l’ús de les eines 2.0 per arribar i comunicarnos amb el jovent de la ciutat.

•

Millorarem el catàleg de serveis i recursos per a les entitats juvenils, i
sistematitzarem els tràmits per facilitar i promoure l’organització
d’activitats i l’ús d’aquests recursos i equipaments municipials.

•

Reforçarem i consolidarem els actuals equipaments destinats a la població
jove, com L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove, el servei d’informació
juvenil de l’Espai Marfà i el Centre Jove de Salut Integral; i obrirem el nou
espai jove projectat a Can Gibert. Treballarem perquè esdevinguin
equipaments complementaris i integrats amb un plantejament de xarxa de
recursos, i els dotarem dels recursos necessaris per al seu correcte
funcionament.

•

Aprofundirem en el model integral d’atenció jove que es du a terme
juntament amb la regidoria de Serveis Socials en equipaments com Els
Químics Espai Jove, i treballarem per estendre’l en d’altres serveis i
equipaments juvenils.

•

Promourem la implicació i corresponsabilització dels actors juvenils amb
l’establiment d’acords per la cogestió d’equipaments i serveis. En aquesta
línia, promourem convenis amb les entitats d’educació en el lleure per a la
gestió de projectes i la prestació de serveis municipals vinculats a aquest
àmbit, en la línia que es detalla a l’apartat d’Educació en el Lleure i l’Esport.

Emancipació: formació, treball i habitatge
•

Ampliarem l’actual servei de suport a l’orientació educativa que es realitza
ja en alguns instituts d’educació secundària des de la regidoria de Joventut i
que funciona de manera complementària a l’acció dels propis instituts.
Reforçarem també les mesures i serveis orientats al jovent amb risc
d’exclusió, necessitats especials i altres situacions que requereixin atenció
específica.

•

Implicarem la regidoria de Joventut, juntament amb altres regidories clau
com Educació o Acció social, en l’elaboració de polítiques estratègiques en
matèria d’infància i adolescència.
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•

Desenvoluparem un pla d’accions contra l’atur i per la formació que tindrà
com un els objectius principals la reducció de la desocupació juvenil, en la
línia que es concreta a l’apartat de Treball i Model Productiu. Garantirem el
paper de la regidoria de Joventut en el seu disseny i aplicació.

•

Establirem un programa local de formació, coordinat amb els municipis de
l’àrea urbana, que doni respostes a les necessitats del sector juvenil en
aquest camp, amb la implicació dels diferents agents institucionals, socials i
econòmics implicats, tal i com recull l’apartat d’Educació. En aquesta línia,
apostarem per recuperar experiències amb un plantejament d’intervenció
educativa integral com el que havia tingut històricament l’Escola Taller
municipal.

•

Reforçarem el servei de treball de l’Oficina Jove i el dotarem de més
recursos, per tal que recuperi les atribucions que ha perdut en aquest
mandat i guanyi referencialitat i eficàcia en l’àmbit de l’ocupació juvenil.
Millorarem la coordinació i la presència de la regidoria de Joventut en el pla
Girona Actua.

•

Implicarem la regidoria de Joventut en la coordinació i millora de les
diferents borses de treball i serveis públics d’intermediació laboral que
conviuen a la ciutat, per tal que incorporin la perspectiva juvenil i prevegin
mecanismes i línies d’acció adequades a les necessitats d’aquest segment de
població.

•

En coordinació amb Girona Emprèn, concedirem ajuts a la iniciativa
econòmica jove, i promourem fórmules alternatives d’iniciativa privada
com el cooperativisme juvenil, així com totes aquelles que evitin la
reproducció dels mecanismes d’explotació del capitalisme. Promourem que
aquests projectes s’integrin a la futura Xarxa d’Economia Social.

•

Recuperarem el servei d’habitatge de l’Oficina Jove, en coordinació amb
l’Oficina Municipal d’Habitatge i garantirem que el Pla Local d’Habitatge
inclogui la perspectiva juvenil i prevegi mesures orientades a satisfer les
necessites d’aquest col·lectiu en matèria d’habitatge.

•

Impulsarem un parc públic d’habitatge en règim de cessió d’ús o lloguer
assequible, i promourem experiències de cooperativisme d’habitatge basat
en la cessió d’ús orientat al col·lectiu juvenil.

•

Establirem mesures per regular l’ocupació d’habitatges en desús, i
exercirem la funció de mediació entre propietaris i nous usuaris.

Cultura, equipaments i espais
•

Adaptarem els serveis i les característiques de l’actual xarxa d’equipaments
(centres cívics, poliesportius, etc.) a les necessitats juvenils arreu de la
ciutat, i facilitarem la cessió d’espais a les entitats juvenils.
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•

Apostarem per la descentralització dels espais i recursos d’orientació i
informació juvenil a més barris de la ciutat, i estudiarem la creació de punts
joves als diferents centres cívics i altres equipaments municipals.

•

Crearem un espai juvenil per al desenvolupament de l’activitat artística,
cultural, política i associativa, que serveixi com a punt de trobada del jovent
de la ciutat i centre d’oci alternatiu. Promourem la implicació juvenil en la
gestió de l’equipament, que es podria integrar al circuit d’espais culturals i
locals d’oci descrit a l’apartat de Cultura.

•

Garantirem el paper de la regidoria de Joventut en l’abonament juvenil del
Club Girona Cultura, i farem una tasca proactiva per tal que el carnet
inclogui descomptes i avantatges per iniciatives i recursos culturals
d’interès i impuls juvenil.

•

Establirem mesures per incentivar i facilitar l’activitat, creació i exposició
cultural entre el jovent, i garantirem que els recursos i equipaments
municipals de cultura tinguin en compte els grups i artistes joves de la
ciutat, en la línia que marca l’apartat de Cultura.

•

Promourem l’activitat a l’espai públic com a eina per la socialització i la
participació ciutadana, a través de derogació de l’ordenança de Civilitat i
altres reglaments municipals que actualment limiten i penalitzen els actes i
la vida al carrer, tal com es detalla a l’apartat d’Urbanisme i Espai Públic.

•

Col·laborarem amb els diferents casals populars i centres socials de la
ciutat, que tenen una important presència de joves, per promoure’n la
dinamització. En el cas d’espais alliberats, facilitarem la seva dignificació i
rehabilitació, i farem tasques de mediació amb la propietat.

•

Promourem un model d’oci descentralitzat, accessible, divers i participatiu,
que s’escapi dels cànons comercials i estàndards, i en què el teixit social i
cultural de la ciutat tingui un paper protagonista.

•

Habilitarem espais per tal que els col·lectius juvenils que realitzen
pràctiques al carrer, com ara els patinadors o els artistes de les parets,
puguin desenvolupar la seva activitat de manera normalitzada; i millorarem
la interlocució amb aquests sectors per tal d’atendre més efectivament les
seves demandes. Així, crearem un segon skate park que respongui a les
necessitats del col·lectiu de patinadors i estigui situat en una zona
accessible.

•

Millorarem els itineraris i la freqüència de la xarxa d’autobusos urbans per
tal d’adequar-la a les necessitats juvenils, i crearem un bus nocturn que
connecti els barris de la ciutat i que tingui la freqüència adequada.
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•

Adequarem les estacions, les condicions del servei de Girocleta i la xarxa
viària a les necessitats juvenils, augmentarem el nombre d’aparcaments per
bicicletes i implantarem mecanismes contra el robatori d’aquest tipus de
vehicles.

•

Millorarem els abonaments d’autobús i bicicleta pública per a joves i
estudiants, i treballarem per completar la integració tarifària i fomentar la
intermodalitat. Cal revisar les condicions i cobertura de l'actual targeta UdG,
que no permet viatjar a les línies 3, 4 i 6.

Valors, compromís i solidaritat
•

Impulsarem intercanvis juvenils amb d’altres ciutats dels Països Catalans,
per tal de fomentar l’intercanvi d’experiències i el coneixement juvenil
envers la realitat nacional del país. També ens integrarem i donarem suport
a les iniciatives juvenils que treballin amb dels Països Catalans com a marc
de referència.

•

Impulsarem projectes internacionals per a joves i intercanvis juvenils amb
d’altres nacions sense estat o països amb experiències que puguin resultar
d’interès pel que fa a la lluita per la igualtat i la justícia social, en el marc de
la cooperació i la solidaritat entre pobles.

•

Fomentarem la cultura de la pau i l’educació en els valors del respecte i la
no discriminació per motius d’origen, gènere o situació social a través de
programes de formació, activitat esportiva, tallers, jornades; i garantirem
que s’inclogui la perspectiva juvenil en els programes i plans municipals
d’igualtat, cohesió social, etc.

•

Impulsarem projectes que fomentin les relacions intergeneracionals,
entenent-les com a fonts de cohesió social, i es potenciaran els espais en què
coincideixin persones de diferents edats, com ara els centres cívics.

•

Promourem campanyes de sensibilització, divulgació i coneixement de
l’entorn natural gironí i projectes vinculats amb la sostenibilitat i la
preservació del medi entre el jovent.

•

Destinarem més recursos a la prevenció, l’atenció i l’orientació en l’àmbit
de la salut juvenil i l’educació sexoafectiva, i millorarem la coordinació entre
el Centre Jove de Salut Integral i l’Equip Municipal de Promoció de la Salut.

•

Impulsarem campanyes de sensibilització i prevenció contra la violència de
gènere, el sexisme, l’homofòbia i la transfòbia en l’àmbit juvenil en
coordinació amb el futur Consell Municipal d’Igualtat de Gènere i el Consell
Municipal LGBTI, en la línia que s’exposa als apartats de Feminisme i
d’Alliberament LGBTI.
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6.6. Gent gran
DIAGNOSI
Al nostre país hi ha un procés d’envelliment de la població resultat de diversos
factors socials i econòmics. La xifra absoluta de persones majors de 65 anys
augmenta progressivament. La nostra esperança de vida és una de les més
elevades del món. Cal, doncs, donar respostes a aquesta realitat amb els serveis i
les atencions adequades a les diferents situacions que es donen al llarg d’aquesta
etapa de la vida.
En primer lloc, cal entendre que les persones jubilades del seu lloc de treball no
són persones inactives, ans al contrari, són un col·lectiu de persones amb temps i
energia que ha de trobar espais adequats per a l’oci, l’activitat cultural, la
participació social i la convivència intergeneracional que els permeti incidir en el
seu entorn i els resulti personalment enriquidora.
En edats més avançades, i a mesura que perden autonomia, caldrà tenir en compte
que moltes persones grans viuen soles o que no totes compten amb una xarxa de
relacions familiars freqüents i satisfactòries que puguin cobrir les seves
necessitats. Segons enquestes i estudis recents, la gent gran està especialment
preocupada per aquelles situacions que poden suposar dependència, com l’estat de
salut i els problemes econòmics.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Fixar, juntament amb la resta d’institucions públiques, els mitjans
necessaris per facilitar que els homes i les dones en edat de jubilació es
puguin alliberar realment de les obligacions laborals i alhora actuar per
realitzar-se personalment. Cal garantir que totes les persones grans tinguin
cobertes les necessitats bàsiques per viure dignament, lliures i felices,
l’Ajuntament de Girona, com a administració més propera a la ciutadania,
ha de detectar i revertir qualsevol mancança en aquest sentit.
2. Afavorir la participació activa de les persones jubilades en la societat, creant
espais que tinguin en compte els seus interessos i les seves necessitats, que
els permetin treballar voluntàriament pel bé comú i la convivència
intergeneracional, aportant el seu bagatge de saviesa i d’experiència.
3. Tendir a un nou model social i econòmic que garanteixi les condicions
adequades a les persones de totes les edats per desenvolupar-se, actuar en
la societat i beneficiar-se de les millores en la qualitat de vida.
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PROPOSTES
•

Crearem un servei municipal específic, compartit amb la regidoria de
Participació, que es dediqui a la dinamització de l’activitat de la gent gran,
així com a la promoció del seu desenvolupament personal i implicació
social. Així, aquesta tasca deixarà de ser responsabilitat de l’Equip d’Atenció
a la Dependència. Cal potenciar la dimensió associativa i participativa de les
polítiques de gent gran, per tal de superar estigmes que les situen
exclusivament en el camp de l’atenció sociosanitària i avançar en
l’empoderament i reconeixement social d’aquest col·lectiu.

•

De manera transversal i a través de la coordinació entre àrees, garantirem
que les polítiques municipals incloguin la perspectiva de la gent gran. Cal
que les mesures i programes que s’apliquin en els diferents àmbits com ara
la mobilitat i l’accessibilitat, el disseny dels equipaments municipals, l’accés
a la informació ciutadana, la programació cultural i formativa, etc., tinguin
en compte les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu de població.

•

Donarem suport a les associacions i casals de gent gran que hi ha a Girona, i
els facilitarem i recursos a partir de la Xarxa de Centres Cívics i la resta de
serveis municipals.

•

Garantirem que els equipaments dedicats a la gent gran tinguin un
enfocament que compagini l’atenció a la salut i el benestar amb les
necessitats de realització personal, comunicació i cultura de les persones
que atén. Igualment, preveurem mesures i activitats municipals que
responguin als interessos i necessitats de la gent gran, que complementin
les que ofereixen altres entitats i fundacions de la ciutat. Algunes d’aquestes
poden ser:
o Posar a disposició de la gent gran que es mostri interessada parcel·les a
les hortes de Santa Eugènia.
o Oferir formació per al coneixement i el domini pràctic de les tecnologies
de la comunicació per tal que les persones grans puguin ampliar els seus
recursos per accedir a la informació i el coneixement i mantenir vincles
amb altres persones.
o Establir itineraris saludables: recorreguts senyalitzats especialment
pensats per a caminades amb diversos graus de dificultat, pensant en la
gent més gran i amb factors de risc cardiovascular en general.
o Completar els itineraris saludables amb parcs i aparells d’exercicis
senzills pensats per a gent gran.
o Millorar l’oferta i el catàleg d’espais a preu simbòlic o gratuïts d’oci i
cultura perquè les persones alliberades de les obligacions laborals
puguin desenvolupar-se i participar activament en el seu entorn social.
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•

Afavorirem la comunicació i les sinergies entre entitats que treballen amb
voluntariat perquè les persones jubilades coneguin bé les oportunitats de
col·laborar-hi en el grau de compromís i la dedicació de temps que
considerin convenient.

•

Reforçarem el Consell Municipal de la Gent Gran, i se per fomentar la
participació de totes les persones i entitats, continuar publicant la revista El
Roure feta per i per a la gent gran i celebrant la Diada de la gent gran.

•

Garantirem que en els serveis municipals per a gent gran hi hagi protocols
d’acollida a persones grans que tinguin risc de discriminació per motius de
gènere, opció sexual, origen o situació social.

•

Promourem activitats que fomentin les relacions intergeneracionals, tal i
com apareix al programa de Joventut. En aquesta línia, potenciarem els
espais que faciliten la trobada entre persones de diferents edats, com a
mesura per a la cohesió social i una major inclusió de la gent gran en
l’activitat ciutadana.

•

En l’àmbit sociosanitari, consolidarem el Servei d’Atenció a la Gent Gran i
Persones amb Dependència (SAGGID) i el dotarem de més recursos i
infraestructures, per tal de reforçar la tasca que du a terme en el marc dels
Serveis d’Atenció a Domicili (SAD), l’Equip d’Atenció a la Dependència
(EAT) o el transport adaptat, en la línia que s’explica a l’apartat de Salut.

•

Exigirem a la Generalitat i l’Estat espanyol els equipaments socials
necessaris per la realitat vigent, per anticipar-nos a les necessitats de mitjà i
llarg termini: centres de dia per a gent gran, pisos dotacionals, llars
residencials d’estada temporal i permanent... Si és necessari, l’Ajuntament
cobrirà dins de les seves possibilitats la demanda d’aquests equipaments
socials mentre les administracions competents no responguin.
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6.7. Seguretat i Model Policial
DIAGNOSI
La CUP-Crida per Girona creu que cal anar a l'arrel de les problemàtiques i evitar
generar complicitats amb les ideologies repressives. Volem donar a la ciutadania
elements per poder defensar una Política de Seguretat que se sustenti en la
reocupació dels espais comuns, la solidaritat i la cohesió social. El problema d’una
visió exclusivament repressiva ens condueix a no abordar mai les causes dels
problemes. Així doncs, des de l’esquerra ens pertoca, per damunt de tot, treballar
per la superació de les problemàtiques que generen inseguretat.
La concepció repressiva actual, genera un cercle del qual és difícil de sortir, ja que
passa per abordar els símptomes en el moment en què el fenomen ja es troba en un
punt greu. Llavors no queda altre argument que el de demanar increments de
plantilla dels cossos policials. De fet, a la nostra ciutat s'ha demanat en alguns
períodes l’augment d’efectius de la Policia Municipal. Nosaltres, però, creiem que
és inviable (sobretot no és recomanable en termes de llibertat pública) augmentar
la plantilla policial indefinidament. En aquest sentit, actualment el cos té 130
efectius, una xifra percentualment equiparable a la d’altres ciutats del país com
Barcelona o Manresa, si posem amb relació massa de població i efectius policials.
No apostem per l’increment de plantilla.
Actualment el cos es basa en una escala jeràrquica molt definida, que el parcel·la i
el converteix en una estructura militaritzant: intendent, inspector, sotsinspectors,
sergents, caporals i finalment, guàrdies. Igualment, la Policia Municipal disposa
d’equipament intimidador: motos d’alta cilindrada que no són en absolut
necessàries per una ciutat de la mida de Girona ni tampoc per regular el tràfic,
armament lleuger... També compta amb una Secció d’Investigació, i sovint desplega
agents de paisà per fer seguiments de mobilitzacions polítiques.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Convertir actual Policia Municipal en un cos municipal d’Assistència,
Seguretat i Informació.
2. Els cossos policials a l’Estat espanyol estan ordenats jeràrquicament en
funció de l’àmbit de competències. En una espècie de cadena en què les
policies locals ocupen el darrer graó (Llei 4/2003, de 7 d'abril d'ordenació
del sistema de seguretat pública del Principat). Plantegem un model
fonamentalment diferent i apostem pel trencament d’aquesta cadena
jeràrquica. Cal apostar per l’autonomia màxima d’aquest nou cos, posant el
màxim èmfasi en el seu caràcter municipalista i a arrelat a l’entorn. No
volem ni un cos coactiu (repressor) ni un cos depenent de l’exterior. La
nostra proposta de cos municipal ha de passar per la no obligatorietat
d’accés a través de l’Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès. No
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té sentit, amb el model que plantegem, que els mèrits d’accés estiguin
basats en la capacitat de tir o en l’habilitat en arts marcials. Ha de ser un cos
integral de caràcter social. Un cos que, per posar dos exemples, estigui
format en protocols d’actuació davant de situacions de violència de gènere o
de coneixements en la mediació intercultural. Un cos amb connexió
permanent amb els Serveis Socials. Que participi de taules de diagnosi
d’aquest àmbit, i que també sigui present en d’altres ens municipals
d’atenció als sectors més vulnerables de la societat.
3. La permanent mobilitat de les patrulles ajuda a generar hàbits en la
prevenció. Per exemple, la detecció de situacions de problemes
d’escolarització, amb patrulles sobre el terreny, pot prevenir futures
situacions conflictives al carrer. Així mateix, cal treballar per un cos que
tingui diversos punts, fixes, d’assistència i informació i no una sola
comissaria.

PROPOSTES
•

Convertirem l’actual Policia Municipal en un cos municipal d’Assistència,
Seguretat i Informació. Apostarem per la seva desmilitarització,
descentralització i coordinació amb la resta d’àrees de consistori, i
potenciarem les seves funcions de prevenció i mediació com a forma per
evitar i resoldre conflictes.

•

Augmentarem els mecanismes de control i transparència dins del cos pel
que fa a la gestió de personal. També tendirem a l’equiparació de les
condicions laborals amb la resta del personal municipal, per tal de superar
determinats privilegis i diferències que existeixen actualment dins del cos.

•

Reemplaçarem Josep Palouzié com a intendent i cap de la Policia Municipal,
tenint en compte que en l’exercici del seu càrrec s’han produït d'excessos i
pràctiques poc transparents dins del cos, i que ha realitzat manifestacions
públiques de caràcter bel·licista, militarista, i poc respectuosos amb
l’exercici de la democràcia.

•

Derogarem l’Ordenança de Civilitat, ja que l'actual règim de sancions és
arbitrari i estem radicalment en contra de la seva filosofia de fons, i envaeix
l'esfera dels drets fonamentals. Apostem per un nou projecte local i
consensuat de reapropiació del carrer per part de la ciutadania. Creiem que
l'activitat al carrer (cultural, musical, associativa, etc.) i el mutu
reconeixement entre grups diferents de persones evita conflictes i resol
desconfiances. En aquest sentit, atendrem la resolució aprovada pel
Parlament la passada primavera, en què s’insta els municipis “a promoure
la revisió de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat perquè no
accentuïn l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta
vulnerabilitat i pobresa” (resolució 577/X, punt 3.G).
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•

Impulsarem un Acord Municipal per la Convivència Ciutadana, a partir del
qual s’arbitraran les normatives, polítiques i eines que substituiran l’actual
Ordenança de Civilitat. Aquest acord es concretaria, entre d’altres, en les
següents mesures:
o Creació d'una Taula Municipal per la Convivència Ciutadana en què
participin agents veïnals, associatius, educatius, econòmics, etc., que
tindrà l'objectiu d'elaborar una diagnosi compartida de la situació de la
convivència i la seguretat a Girona per detectar els principals problemes
i mancances en aquest camp.
o Adaptació, en base a aquesta diagnosi compartida de l’actual corpus
normatiu en matèria de convivència ciutadana.
o Impuls de campanyes i mesures encaminades a prevenir conductes que
posin en perill la convivència ciutadana.
o Creació d’una unitat municipal, en què participin personal de serveis
socials i el cos d'agents cívics, que tingui per objectiu dur a terme
tasques de mediació i prevenció de conflictes.

•

Prohibirem l’ús de les pistoles elèctriques ‘Taser’ de què disposa actualment
la Policia Municipal. Diversos institucions i organismes com el Comitè
Contra la Tortura de Nacions Unides o el mateix Estat Espanyol, en un
informe del 2009, recomanen que no s’utilitzi aquest tipus d’arma pels
efectes físics i mentals que pot provocar en les persones contra les quals
s’utilitza.

•

Evitarem l’ús de càmeres de videovigilància en espais públics de la ciutat
com ara la plaça Catalunya, ja que es tracta d'una mesura que més que
aportar seguretat ciutadana, el que permet és controlar socialment el que
passa a les places i carrers de la ciutat. La gravació d’imatges a la via pública
suposa un risc per la llibertat d’expressió i manifestació; cal alertar de la
possible mala utilització d’aquest tipus de dades. L’ús d’aquestes càmeres
podria agreuja encara més la utilització de fitxes policials il·legals per part
dels mossos d'esquadra a l’hora d’identificar manifestants i activistes
(pràctica reconeguda per diverses instàncies oficials i el Síndic de Greuges
en els darrers anys).

•

Modificarem la Carta de Serveis de Seguretat, tot reconduint les
intervencions que reclamen l’atenció de les unitats operatives de la Policia
Municipal. Davant d’actuacions repressives, ens cal recordar que hi ha
d’altres necessitats socials. Que per exemple és una necessitat social el fet
que els agents de la Policia Municipal vetllin per la seguretat i el tràfic cada
matí a l’entrada de cada una de les escoles públiques de la ciutat. O també
que tinguin coneixements en matèria d’Inspecció de Riscos Laborals (IRL),
als quals es pot accedir, simplement, a través de cursos de formació 50
hores.
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•

Centralitzarem els càrrecs polítics (i no els comandaments de la Policia
Municipal) com a últims responsables de les actuacions en matèria de
seguretat.

•

Recuperarem el Comitè d’Ètica de la Policia Municipal com a antena del nou
Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya.

•

Reclamarem l’autonomia del cos de Policia Municipal respecte a les
ingerències externes a la ciutat. Hi ha punts de col·laboració entre Policia
Municipal i Mossos d’Esquadra que serveixen per vulnerar drets polítics
dels ciutadans. Exigirem que es facin públiques les resolucions de la Junta
Local de Seguretat que afectin els drets fonamentals. Previndrem la
incorporació a la Policia Municipal de comandaments provinents d'altres
cossos policial.

•

Aplicarem el Protocol Facultatiu per la Prevenció de la Tortura de l’ONU,
recentment aprovat pel Consell de Ministres espanyol. Aquest protocol és el
que exigeix, entre altres mesures, la instal·lació de càmeres de gravació als
centres de detenció i comissaries per prevenir les pràctiques de la tortura.

•

Impedirem que la policia municipal intervingui davant de pràctiques
vinculades a l’ocupació d’immobles buits com a mecanisme per fer front a
l’emergència habitacional, i ni en talls de subministraments bàsics en casos
de pobresa energètica, d’acord amb el que s’exposa a l’apartat d’Habitatge.
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7. COMPROMÍS SOCIAL, NACIONAL I
INTERNACIONAL
7.1. Construcció Nacional
7.2. Cooperació i Solidaritat
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7.1. Construcció Nacional
DIAGNOSI
En els últims 4 anys Catalunya ha fet passes de gegant en el camí cap a la plena
independència. La mobilització popular i la força de la gent ha portat els partits
polítics autonomistes a fer apostes més arriscades, i avui l'independentisme és
camí de convertir-se en hegemònic. Prop de 30.000 gironins van participar a la
consulta del 9-N, i la ciutat ha estat un dels motors cívics i institucionals d'aquest
procés.
Tanmateix, tot aquest camí recorregut ha estat aturat massa sovint en la lentitud
dels qui encara avui governen la Generalitat que han seguit practicant el joc d'ara
sí i ara no. Una actitud que posa en qüestió tot el discurs de l'alcalde Puigdemont
qui, malgrat tenir una línia molt clara en aquest sentit, es veu atrapat per una
formació que continua generant dubtes entre la ciutadania.
El procés ha estat de la gent del carrer i han de ser els mateixos protagonistes qui
el materialitzi. D'altra banda, cal recordar que la situació en els altres territoris
dels Països Catalans no és la mateixa. Els ritmes són diversos però cal continuar
treballant, també des de les institucions, per col·laborar en el projecte comú de
l'alliberament nacional del poble català.
En els propers mesos, doncs, el país viurà un període transcendental. Les eleccions
del 27 de setembre seran determinants per a l’avenç cap a la independència, i els
municipis, com sempre, jugaran un paper clau per apuntalar el procés i garantir-ne
el caràcter cívic i popular. En aquests propers mesos, també, caldrà definir els
passos constituents que ens han de conduir cap la República Catalana.
Es tracta, com ja és sabut, d’un procés que només culminarà amb èxit si sap sumar
complicitats amb sectors de població catalana que només se sumaran al projecte
independentista si es fa realment factible l’oportunitat de començar de zero un
projecte de país realment just i democràtic.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Consolidar el procés de construcció nacional també des de l'Ajuntament
amb iniciatives que col·laborin en el camí cap a la independència. En aquest
sentit, el compromís municipal amb la ruptura serà inalterable i posarem
tota la maquinària de l'Ajuntament en col·laborar en la desobediència i el
procés constituent del poble català.
2. Treballar amb institucions i entitats de la resta de Països Catalans per
afavorir el dret democràtic de tots els territoris a exercir el dret a
l'autodeterminació, així com promoure la llengua i la cultura catalanes en
aquestes àrees. Per la nostra proximitat geogràfica i el vincle històric
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existent, cal que l'Ajuntament treballi en una línia d'actuació col·laborativa
més intensa amb Catalunya Nord.
3. Garantir que el procés de construcció nacional es fa conjuntament amb un
procés constituent des de baix que serveixi per debatre quin model de país
es vol. D'aquesta manera, hem de garantir que el procés cap a la
independència és també una oportunitat per qüestionar les estructures de
poder i les desigualtats que a dia d'avui existeixen al nostre país.

MESURES OPERATIVES
•

Donarem un suport institucional a totes les iniciatives de la societat civil
que busquin falcar el procés democràtic del poble català cap a la plena
sobirania.

•

Implicarem l’Ajuntament en la definició i desenvolupament del procés
constituent que ha de conduir-nos cap a la construcció de la República
Catalana. En garantirem el caràcter cívic, democràtic i participatiu.

•

Mantindrem Girona com a membre de l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI). Impulsarem, però, una reforma dels seus estatuts que
permeti un funcionament més assembleari i millori la presa de decisions
col·lectives.

•

Posarem a disposició dels diferents agents cívics, polítics i institucionals els
equipaments i infraestructures municipals necessàries per garantir el
sosteniment del procés de ruptura democràtica, especialment si arran de
les eleccions del 27 de setembre s’incrementa l’ofensiva antidemocràtica
per part de l’Estat Espanyol.

•

Promourem acords que afavoreixin la interrelació en clau cultural, social i
lingüística amb Catalunya Nord en el camí cap a la construcció nacional dels
Països Catalans, tenint en compte la situació estratègica de la ciutat i les
seves connexions amb aquesta part del país.

•

Implicarem l’Ajuntament i els regidors i regidores en la construcció de
l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans, un òrgan que agrupi tots els
càrrecs electes locals que treballin a favor del dret a decidir i la construcció
nacional dels Països Catalans.
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7.2. Cooperació i Solidaritat
DIAGNOSI
Girona té molt arrelada la cultura de la solidaritat, sorgida especialment fruit de
l’internacionalisme solidari envers Amèrica Llatina i el moviment pacifista i de
defensa dels drets humans dels anys 70. Això es reflecteix tant en la gran quantitat
d’entitats cíviques actives que treballen en la línia de la cooperació, la solidaritat i
la defensa dels drets humans com en els organismes que ha anat creant
l’Ajuntament per coordinar i col·laborar en aquestes tasques.
La ciutat compta des de fa prop de 20 anys amb el Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació, que és un òrgan de participació i coordinació entre l’Ajuntament de
Girona i les entitats que treballen en el camp de la solidaritat i la cooperació per al
desenvolupament. Té caràcter consultiu i vol facilitar, promoure i donar suport a
les actuacions i els projectes relacionats directament o indirecta amb la cooperació
i la solidaritat internacional. Alhora, té un paper clau en el disseny de les polítiques
de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament. Treballa per comissions que es creen
de forma periòdica per tractar temes concrets que afecten el funcionament del
Consell (convocatòria de subvencions, avaluació de les memòries, etc.).
A més actualment és vigent el Pla Director de Cooperació i Solidaritat aprovat l’any
2008 i actualitzat a través d’una addenda el 2014, en el qual es marquen les línies
estratègiques a seguir durant uns quants anys en aquesta matèria per part del
Servei de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona i les diferents entitats
de la ciutat. Les diferents propostes que es recullen en el Pla Director es concreten
cada any (especificant el pressupost que s’hi destinarà) en el Programa Municipal
de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, i guien la feina que es fa des
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
Des de l’any 1986 l’Ajuntament de Girona forma part del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, que és una organització formada principalment per
ajuntaments i altres ens locals catalans que destinen una part del seu pressupost a
finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles
dels països, víctimes del colonialisme en el passat i del neoliberalisme actualment.
El Fons Català gestiona de manera conjunta els recursos econòmics aportats per
les institucions associades, fet que permet unificar els criteris d’anàlisi i avaluació i
la coordinació dels projectes.
Des de l’any 2008, el Pla Director de Cooperació estableix que el pressupost anual
de solidaritat i cooperació serà de l’1% dels ingressos propis municipals. A més, el
ple municipal va aprovar per majoria una moció presentada per la Coordinadora
d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme el desembre de 2013
en què es comprometia a destinar aquest percentatge a solidaritat, cooperació i
foment de la pau. Tot i això, en els darrers anys, a més de no haver-se complert
l’acord del ple, s’ha generat certa polèmica amb els criteris utilitzats per calcular
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aquesta xifra.
La nostra ciutat també és la seu de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les
comarques gironines i l’alt Maresme, que reuneix una bona part de les ONGDs de
Girona i en coordina les activitats. També fa d’interlocutora amb els organismes
oficials, i dóna suport a les entitats que en formen part en temes de sensibilització i
comunicació, formació, gestió, tràmits i innovació pedagògica. Diverses entitats de
la Coordinadora formen part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de
Girona i han promogut la creació del CeDRe, que és un servei d'informació,
documentació, assessorament, formació i innovació que s’ofereix a la ciutadania en
general i especialment a les entitats, centres educatius, col·lectius i persones
sensibilitzades en temes de pau, drets humans i solidaritat.
A més, l’Ajuntament de Girona forma part de la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i des de desembre de 2008
de la Xarxa Alcaldes per la Pau (Majors for Peace). D’altra banda, Girona està
agermanada amb la ciutat de Bluefields (Nicaragua) des de l’any 1987, i amb la
daira de Farsia (Sàhara Occidental) des de 1997.
Hi ha altres òrgans que treballen en aquest camp en la nostra ciutat, com l’Oficina
de Cooperació de la Universitat de Girona, la Càtedra UNESCO de Polítiques
Culturals i Cooperació de la UdG i l’àrea d’Acció Social i Cooperació al
Desenvolupament de la Diputació de Girona.
Des del 2011 hi ha obert l’Espai de Solidaritat, un equipament municipal que
ofereix un espai de trobada, reunió, infraestructura i recursos per a les entitats que
treballen en el camp de la solidaritat, la cooperació internacional, la defensa dels
Drets Humans i la promoció de la cultura de la pau. L’equipament acull la seu del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, el Servei de Cooperació de
l’Ajuntament de Girona i la Coordinadora d’ONGs de les comarques gironines i l’Alt
Maresme.
D’altra banda, en l’àmbit de la lluita pels drets socials cal destacar l’activitat de la
Xarxa pels Drets Socials de Girona i Salt, que en els darrers anys ha aplegat desenes
d’entitats i ha dinamitzat la lluita a la ciutat contra les desigualtats socials al
municipi. Des d’aquest punt de vista, la Xarxa no ha disposat del suport
institucional necessari per part de l’Ajuntament, una mancança que sens dubte
caldrà solucionar en aquest proper mandat.
Així doncs, davant del dinamisme de la ciutat en aquest àmbit i des del nostre
compromís instrínsec amb la solidaritat internacional la lluita per la pau i la
justícia social arreu del món, des de la CUP-Crida per Girona refermem el nostre
compromís per dotar les polítiques de solidaritat, cooperació i foment dels drets
humans el protagonisme que es mereixen dins l’Ajuntament. L’avenç cap a un món
realment just, en el qual tots els éssers humans puguin viure dignament, i la lluita
contra el neoliberalisme i l’imperialisme com a sistema depredador de vides i de
drets requereix, sens dubte, una implicació política i social a l’alçada de la
responsabilitat que l’Ajuntament té com a institució pública i democràtica.
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En aquest apartat, finalment, es recullen els principals continguts del Compromís
polític per la Cultura de Pau, la Solidaritat, la Participació, la Convivència i la
Transparència. Es tracta d’un document que la CUP-Crida per Girona ha subscrit de
cara a aquestes eleccions, proposat per Justícia i Pau Girona, Oxfam-Intermón
Girona, Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Càritas Diocesana de Girona, i la
Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Promoure un canvi de model de desenvolupament no centrat només en
l’economia sinó en la potenciació de les capacitats i oportunitats de les
persones. En aquesta línia cal incorporar l'Agenda Internacional de
Desenvolupament en totes les polítiques socials municipals, com a acord
global que afectarà a les condicions de vida del tot el món i al seus
habitants.
2. Fer pedagogia de la cultura de la pau i dels principis solidaris i cooperatius,
i assolir majors graus de consciència ciutadana envers la realitat de les
relacions nord-sud, i les vertaderes causes de la situació que viuen els
països empobrits
3. Aconseguir una major implicació ciutadana i institucional en els projectes
de solidaritat i cooperació, i fer que la ciutat es comprometi de forma
efectiva en aquells processos polítics i socials, en el marc internacional, per
a l’emancipació dels pobles i la disminució de les diferències i les
desigualtats entre el nord i el sud.

PROPOSTES
•

Dotarem el servei de Solidaritat i Cooperació d’una regidoria específica, per
tal que recuperi el pes polític, atribucions i visibilitat que ha perdut en els
darrers anys, i asseguri una acció transversal en coordinació amb totes les
àrees municipals. Igualment, donarem suport a les entitats locals de
desenvolupament i continuarem treballant per consolidar i millorar el
funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

•

Garantirem els recursos i el compromís institucional necessaris per al
desplegament del Pla Director de Cooperació i Solidaritat. En aquest sentit,
formalitzarem mitjançant un acord del Ple municipal les addendes del Pla
Director de Cooperació i Solidaritat que es van consensuar el 2014 en el
marc del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

•

Destinarem l’1% anual dels ingressos propis del pressupost de l’Ajuntament
a les polítiques per a la cooperació, la solidaritat i la promoció de la cultura
de la pau, tal com estableix l’acord de ple, i el distribuirem com recull la Llei
de Foment de la Pau (disposició add.1a): 0,7% Ajut al Desenvolupament
(AOD) i 0,3% per a Promoció de Cultura de la Pau. Per a calcular aquesta
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quantitat s’aplicarà un criteri consensuat al Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació, per acabar amb la confusió dels darrers exercicis.
•

Promourem la solidaritat internacional amb la resta de nacions sense estat,
i donarem suport institucional a aquells països que tinguin en marxa
processos d’emancipació i de combat contra l’imperialisme. En aquesta
línia, activarem projectes d’intercanvi amb aquest pobles i hi establirem
convenis de col·laboració.

•

Fomentarem projectes de codesenvolupament a través de les associacions
de la població immigrada resident a casa nostra als seus països d’origen; i
els facilitarem cursets de redacció, elaboració i seguiment de projectes
segons els paràmetres de les administracions i institucions catalanes que
subvencionen aquesta mena de projectes.

•

Promourem que s’organitzin periòdicament edicions d’iniciatives
ciutadanes per a l’anàlisi crítica, el compromí social i la participació, com
ara el Fòrum Social Català (FSCat) o la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica,
i hi donarem el suport intitucional i econòmic necessari.

•

L’Ajuntament proveirà d’un tècnic i d’un local de concurrència pública a la
Xarxa pels Drets Socials de Girona i de Salt, que aplega una trentena
d’entitats del tercer sector, de la cooperació i de l’esquerra política i
sindical. La Xarxa ha dinamitzat diverses lluites socials en els darrers temps
i constitueix una pol d’activitat reivindicativa que la ciutat necessita per
mantenir-se activa contra les situacions d’injustícia.

•

Incorporarem, en tots els convenis de col·laboració o de licitació a
concursos municipals (productes o gestió d’espais municipals), clàusules
que compleixin amb els requisits del comerç just, la banca ètica i els drets
humans. També denunciarem i impedirem que les empreses que vulnerin
els drets humans puguin accedir a fons públics, a subvencions municipals o
concessions de gestió de serveis públics, tal com s’exposa a l’apartat de
Gestió Econòmica Municipal.

•

Promourem el comerç just donant suport a les xarxes de consum solidari i
mitjançant la divulgació, informació i el suport a totes les iniciatives de
sensibilització que es portin a terme a nivell municipal, tal com s’exposa a
l’apartat de Comerç i Mercats.

•

Implicarem més activament l’Ajuntament en la compra pública ètica, en la
línia que es detalla a l’apartat de Gestió Econòmica Municipal.

•

Instarem la Generalitat i l’Estat espanyol a implementar les taxes TOBIN i
Robin Hood a Catalunya i l’Estat espanyol, i a destinar els fons que se’n
derivin a serveis socials i Ajuts Oficials al Desenvolupament.

•

Com a institució sòcia del Fons Català, farem que l’Ajuntament vetlli perquè
el Fons sigui un òrgan transparent, democràtic i participat per les entitats.

156

•

Promourem l’abolició del deute extern a través de diferents iniciatives.
Sensibilitzarem la ciutadania sobre aquesta qüestió, exigirem al govern
espanyol que cancel·li del tot el deute extern (sense convertir-lo en crèdits
FAD) que els països empobrits tenen amb aquest Estat, i treballarem per
evitar que aquest instrument es pugui desenvolupar mai al nostre país.

•

Implicarem activament l’Ajuntament en les Iniciatives Legislatives Populars
(ILP) que busquin combatre la pobresa i les desigualtats. En farà difusió i
les promourà, i cedirà locals públics per tal que es recullin les firmes,
sempre que ho demanin els impulsors.

•

Treballarem per tal que Girona esdevingui ‘Ciutat per la Pau i els Drets
Humans’ a partir de l’aplicació, entre d’altres, de les següents mesures:
o Inclourem en els pressupostos municipals les dotacions necessàries per
a l’execució de les mesures d’actuació que estableix la Llei de Foment de
la Pau.
o Promourem la cultura de pau, mitjançant la divulgació i difusió dels
diversos aspectes que la conformen, a través d’actuacions pròpies, i
donant suport a activitats específiques sobre aquestes qüestions
d’entitats i associacions gironines.
o Garantirem el coneixement i l’estudi als centres educatius de la ciutat i
en totes les franges d’edat de la cultura de la pau i els drets humans.
o Participarem de les iniciatives i campanyes locals, nacionals, estatals i
internacionals que afavoreixin el desarmament, la desmilitarització i la
defensa dels drets humans.
o Farem que l’Ajuntament s’impliqui en les tasques de difusió i
dignificació de la memòria de l’holocaust i els genocidis, per tal de
promoure els drets humans i la consciència internacional, tal i com es
detalla a l’apartat de Patrimoni, en referència a la gestió del Call Jueu.
o Farem una aposta per desmilitaritzar el cos de policia municipal en la
línia que s’exposa a l’apartat de Seguretat Pública, i potenciarem la
resolució pacífica de conflictes al municipi a partir de la mediació i la
prevenció
o No permetrem la instal·lació de fàbriques d'armament o d'equipaments
militars a Girona
o Evitarem la cessió d’instal·lacions municipals i l’assistència en activitats
de caràcter bèl·lic o militar. Concretament, impedirem que l’exèrcit
espanyol disposi d’un estand a la fira Expojove, com ha passat en les
darreres edicions.
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ANNEX 1
Proposta de creació d’un Espai Polivalent de
les Arts Visuals (EPdAV) a Girona
Estudiarem la possibilitat de retirar el projecte de Museu que es vol crear a partir
de la compra del fons Santos Torroella. En aquests moments, l’Ajuntament encara
està fent gestions amb els hereus del llegat. La nostra posició, ja coneguda, és que
aquesta adquisició, poc fonamentada i sobrevalorada, obliga les arques municipals
a uns compromisos econòmics elevadíssims –al voltant de deu milions d’euros,
sumant-hi totes les despeses que comportaria-. D’altra banda, la proposta ha estat
àmpliament discutida i diversos especialistes n’han assenyalat nombrosos punts
febles i, a més, ha aixecat l'oposició de bona part del sector artístic de la ciutat.
En el seu lloc, proposem la creació d’un Espai Polivalent de les Arts Visuals
(EPdAV), que podria Aquest nou projecte podria dur el nom de ‘Francesc Torres
Monsó’, com a homenatge a un dels artistes gironins més importants del s. XX,
traspassat recentment. Es tracta d’una iniciativa més abastable, pensada per
cobrir necessitats reals del món artístic, que aplega funcions pròpies d’un museu i
d’un centre d’art, i que es basa en l’optimització i racionalització dels recursos. En
síntesi, contemplaria:
1. Garantir l’accés públic a l’art produït a Girona i el seu entorn durant l’època
contemporània i que també tingués en compte totes les aportacions d’interès
generades a Catalunya i al conjunt dels Països Catalans, sense perdre de vista els
seus vincles i interrelacions amb les dinàmiques artístiques internacionals. Lluny
de ser una mostra estable, fóra recomanable anar presentant periòdicament
diverses lectures i interpretacions de la dinàmica artística a càrrec de distints
especialistes. Les obres provindrien tant dels fons públics (Ajuntament, Diputació i
Generalitat) com de l’establiment de convenis de col·laboració amb altres centres
públics i privats, fundacions, col·leccionistes, artistes, etc.
2. La progressiva configuració d’una col·lecció pròpia a partir d’uns criteris
històricament rigorosos i conceptualment ben elaborats. La construcció d’aquesta
col·lecció no la fem dependre del fons Santos Torroella, sinó que, en una primera
fase, partiria d’una avaluació dels fons públics existents, avui completament
oblidats i desatesos. I, en una segona fase, quan la situació econòmica fos més
favorable, s’encetaria una política d’adquisicions en funció del projecte acordat.
3. L’impuls de l’art més actual, aquell que recull els batecs del present i apunta vies
de futur, i la seva irradiació pública. Aquest vessant el cobriria Bòlit, que
mantindria la seva autonomia, per bé que caldria aprofundir en els seus aspectes
més positius, reformular els més dubtosos i esmenar-ne mancances i
insuficiències. En síntesi, hauria de ser un projecte de caràcter polièdric (centre de
producció, laboratori i contenidor d’idees, taller i aula de debats, punt de trobada,
projector social d’iniciatives i propulsor del camp artístic i artigràfic), que
s’imbriqués amb els agents més dinàmics del teixit cultural i que promogués una
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política activa de relacions i intercanvis amb altres centres d’àmbit nacional i
internacional. Per tal de dur amb més efectivitat la seva labor i connectar amb la
realitat artística i les pràctiques emergents, Bòlit obriria la seva programació a
comissaris independents.
4. La labor de recuperació, estudi i posada en valor d’artistes i experiències
estètiques que, anualment, ha vingut impulsant el Museu d’Història s’integraria en
aquest nou projecte i seria una de les vies a partir de les quals s’aniria completant
la col·lecció i propiciant el coneixement i la difusió de les pràctiques artístiques
que han marcat la nostra realitat.
5. L’obertura d’un espai expositiu per als artistes actuals, especialment de l’entorn
gironí però obert a autors d’arreu.
6. La potenciació de la recerca artística des del camp de les ciències humanes i
socials mitjançant la concessió de beques i ajuts als investigadors; així com la
definició d’una política de publicacions a fi de difondre aquestes recerques.
També caldria una reformulació general de les infraestructures artístiques
existents a Girona. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’únic museu d’art que
hi ha actualment ve jugant un paper de suplència, ja que presenta unes
dependències estructurals amb l’Església que, malgrat l’actualització de les seves
estratègies i el voluntarisme de les seves mostres temporals, no corresponen, en
rigor, a un concepte de museu dels temps presents. De manera que en el disseny
de les futures infraestructures culturals també s’hauria de contemplar i tenir en
compte la presència d’aquests components desfasats a fi d’assajar-ne la superació.
D’altra banda, l’EPdAV assumiria les funcions del Museu d’Art de Girona en allò
relatiu a l’època contemporània.
Un cop acabat de decidir i clarificar l’abast, caràcter i finalitats del nou espai des de
la recerca del màxim consens possible, es convocaria un concurs públic per
escollir el millor projecte entre els que presentessin els candidats a ocupar-ne la
direcció.
A banda de la direcció i l’equip tècnic, l’altre òrgan fonamental de l’EPdAV seria el
Consell de les Arts i la Cultura, on hi hauria representats:
-

L’Administració
Persones, grups i associacions vinculats amb el sector (artistes,
col·leccionistes, patrocinadors, etc.)
Experts i estudiosos de l’art (crítics, historiadors, professionals de la UdG,
de la Mercè, de la Fundació Masó, etc.)

Les funcions d’aquest organisme, els membres del qual es renovarien
periòdicament, serien d’ordre administratiu, econòmic, social i científic i, alhora,
vetllaria pel correcte desenvolupament de l’EpdAV.
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ANNEX II
Propostes conjuntes per a Salt i Girona
pel que fa a Territori i Model Ambiental
Acordades entre les candidatures CUP-Crida
per Girona i Independents Per Salt-CUP

MOBILITAT
•

Avançarem cap a un transport públic d’àrea urbana.

•

Coordinarem tots els aspectes relacionats amb la mobilitat amb la resta de
pobles veïns.

•

Treballarem per un sistema tarifari integrat i just. Incloent també una
targeta unitària per tota l’àrea.

•

Augmentarem les freqüències de pas, sobretot en aquelles línies i dies amb
més dèficit.

•

Ampliarem el servei amb un bus nocturn els divendres i dissabtes. Una línia
que arribi fins a la Mirona, i una altra que arribi fins al campus de Montilivi.

•

Farem arribar a Salt el servei públic de Girona a partir de la creació de la
primera estació a l’Ateneu Popular de la Coma Cros.

RESIDUS
•

Treballarem per aconseguir el 80% de recollida selectiva neta.

•

Millorarem els índex de recollida de residus orgànics, per aconseguir situar
el % d’impropis en un valor per sota del 5%.

•

Incentivarem el compostatge comunitari en aquells barris on pugui ser
factible.

•

Arribarem, a mitjà termini, a la possibilitat de tancar la planta incineradora
de Campdorà.

AIGUA
•

Remunicipalitzarem l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià SA.
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•

Treballarem per garantir que les eines de gestió conjunta del Ter i la Sèquia
Monar permetin la connectivitat biològica d’aquests dos espais.

ENTORN NATURAL
•

Coordinarem l’acció dels dos ajuntaments en relació amb els plans d’usos i
gestió de les hortes.

ÀREES COMERCIALS
•

Potenciarem el comerç de proximitat, fins hi tot plantejant una moratòria
per a la instal·lació de grans superfícies comercials.

•

En qualsevol cas, exigirem que la implantació de qualsevol gran superfície
vingui acompanyada de convenis que reportin en beneficis socials a la
població.
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