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L’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de la Canonja decideix fer el pas i
presentar una proposta política per a presentar-se a les eleccions municipals del proper 24 de
maig de 2015.
Després de setmanes d’assemblees obertes a la ciutadania, reunions amb col·lectius i trobades
amb persones que han posat el seu esforç en idear propostes per activar la Canonja, la CUP
presenta un programa pensat per posar el poble al servei del poble.
Ja som poble, tenim el municipi que volíem, ara ens cal saber-lo gestionar i posar-lo a disposició
de tots els canongins i canongines. “Activem la Canonja, està a les teves mans”, amb aquest lema
la CUP pretén convidar a la ciutadania a recuperar, ara sí, el municipi. La participació i la implicació
ciutadana és l’eix principal que guia aquest programa, així com el reforç i la municipalització dels
serveis públics i la consolidació dels serveis socials fent especial atenció als col·lectius que més
estan patint els efectes del context socioeconòmic actual.
El programa electoral que s’exposa a continuació està dividit en 6 blocs: democràcia participativa,
sostenibilitat, cultura i festes, cohesió i serveis socials, educació i promoció econòmica. El
document ha estat elaborat de forma participativa i ha comptat amb la col·laboració de
nombroses persones a les quals volem donar les gràcies.
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1.

LA CANONJA DEMOCRÀTICA

PARTICIPACIÓ I TEIXIT ASSOCIATIU
Des de la CUP de la Canonja creiem que existeix un creixent desinterès cap a la democràcia
representativa i per tant creiem que cal anar cap a una democràcia directa i participativa, on són
els ciutadans i ciutadanes els qui prenen les decisions, en lloc de delegar només en una
democràcia representativa, on les decisions tan sols les prenen els seus representants.
Actualment, degut a la millora de la qualitat de vida, l’accés a la formació, els avanços tecnològics,
etc. han portat que els ciutadans necessitin i vulguin anar més enllà del simple vot cada quatre
anys.
La participació en la presa de decisions segueix sent la mateixa des del restabliment dels
ajuntaments, ara fa més de 30 anys, i el funcionament del consistori segueix un model en què els
càrrecs electes monopolitzen i centralitzen tota la informació i poder sota la seva figura.
Per la CUP, la participació va més enllà de presentacions públiques de projectes, enquestes
virtuals o bústies de suggeriments. La CUP entén i posarà en pràctica la participació com a via per
la presa de decisions, el debat públic sobre tots els àmbits que afecten la vida diària dels veïns i
veïnes de la Canonja, i per l’obertura del govern a la ciutadania.

Objectius:
§

Promoure i retornar a la ciutadania els valors democràtics.

§

Obrir el govern a la ciutadania, mitjançant espais de participació directa i efectiva.

§

Enfortir i dinamitzar el teixit associatiu i vetllar per la seva diversitat, funcionament
democràtic i la seva implicació en la gestió dels afers públics de la vila.

Propostes:
§

Aprovació i desplegament del Pla Director de Participació Ciutadana, que des d'una
concepció àmplia i transversal permeti estructurar el procés de democratització que volem
pel poble.

§

Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per fer-lo més democràtic i que faciliti
la participació ciutadana, per tal de garantir el dret de la ciutadania i les entitats a poder
intervenir als plens municipals.

§

Realització de pressupostos municipals participatius, en què els canongins i les
canongines puguin opinar i decidir sobre les prioritats del poble.

§

Convocatòria d’una audiència pública anual, coincidint amb l'inici del curs polític per
delimitar les principals línies de l'any i fer la valoració de la gestió de l'any anterior.
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§

Creació de Fòrums Ciutadans sobre diferents àmbits temàtics: educació, cultura i festes,
medi ambient i seguretat, joventut, habitatge, atenció social, etc. amb la implicació
d’entitats, ciutadans a títol individual i responsables polítics.

§

Realització de consultes ciutadanes vinculants, per fer partícips als canongins i
canongines.

TRANSPARÈNCIA I MODEL DE GESTIÓ
La lluita cap a un model de gestió municipal més democràtic passa, inevitablement per conceptes
com la informació i la transparència. Tota activitat municipal ha de passar per un control estricte
de la ciutadania, que comença per un accés directe a la informació, una transparència absoluta en
l’activitat municipal i una relació directa entre ciutadania i responsables polítics.
Aconseguir això, facilita el seguiment i la fiscalització de l'acció municipal per part de la ciutadania i
les entitats, evitant l'aparició de situacions de corrupció o males pràctiques en la gestió municipal.
Un model de gestió que també faci èmfasi en l’adequació dels salaris i assignacions dels regidors
en relació amb el Salari Mínim Interprofessional. Per la CUP La Canonja cal tenir en compte que el
compromís polític d’un ciutadà no ha de ser el seu modus de vida i per tant el salaris i
assignacions han de correspondre a la realitat de la classe treballadora. Per això proposem una
limitació de les legislatures i dels salaris i assignacions.
La base de les nostres polítiques econòmiques i socials seran la recuperació del bé comú amb la
recuperació dels serveis públics, l´arribada d’un nou model econòmic sostenible al nostre poble,
basat en el comerç de proximitat, cooperatiu i socialment responsable.

Objectius:
§

Assegurar que els principis d'informació i publicitat regeixin totes les accions, mesures i
plens municipals, en la línia d'assolir un Ajuntament més transparent i democràtic.

§

Fer uns pressupostos participatius per tal d’adequar la despesa pública a les necessitats
reals de la ciutadania.

Propostes:
§

Publicació dels sous complets de l’alcalde o alcaldessa i dels regidors i regidores.

§

Disposar d’una pàgina web municipal on, més enllà de la informació actual, quedin
recollits tots els documents, actes, dades i informes que genera l'Ajuntament, i hi hagi
espais d’interacció ciutadana.

§

Transmissió dels plens municipals en directe, mitjançant Internet.

§

Limitació dels sous de l’alcalde i regidors amb funcions de govern, amb un màxim per
5
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alcaldia de 1.600 euros mensuals nets, un 2,5 % vegades més que el Salari Mínim
Interprofessional i les adequacions d’aquest salari a les reduccions de jornada.
§

Limitació dels mandats dels càrrecs electes a dues legislatures de 4 anys.

DEMOCRATITZACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Els mitjans de comunicació municipals han d’estar al servei de tot el poble, com a eina de difusió
del teixit associatiu i les seves activitats, i per oferir un espai d’opinió i debat públic sobre el que
passa a les places i carrers de la Canonja.
És per aquest motiu que la CUP apostem clarament per la democratització dels actuals mitjans de
comunicació de la Canonja, sobretot el Butlletí Municipal, la pàgina web i els panells informatius.
Cal que aquests mitjans estiguin oberts a tota la ciutadania i entitats, tinguin o no tinguin relació
amb l’activitat de l’Ajuntament.

Objectiu:
§

Democratitzar els mitjans de comunicació́, que han acaparat un paper de protagonistes i
creadors de l’agenda política, sense estar sotmesos a cap tipus de control de l’activitat
política.

Propostes:
§

Reobertura de Ràdio La Canonja, a través d’una nova ràdio que emetrà per mitjans
digitals i que estarà oberta a la participació d’entitats i particulars.

§

Instal·lació de noves cartelleres municipals per tal que les entitats puguin penjar els cartells
dels seus actes.

§

Obrir el Butlletí Municipal a les entitats de la Canonja i a l’opinió dels ciutadans.
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2. LA CANONJA SOSTENIBLE
URBANISME I TERRITORI
La Canonja es troba situada en un entorn complex, al bell mig de la conurbació central del Camp
de Tarragona. És per aquest motiu que cal que el nostre poble sàpiga desenvolupar el seu territori
d’una manera sostenible i ben mesurada.
Des de la CUP apostem per un urbanisme que respecti el creixement natural de la població i que
no estigui sotmès a l’especulació immobiliària. Un urbanisme fet perquè tothom trobi a la Canonja
el seu espai, el seu lloc.
Cal que la gent recuperi els carrers i les places com a espais de convivència, comerç, lleure i
identitat. Des de la CUP hem de posar en marxa els mecanismes necessaris per preservar l'encant
de la Canonja i proporcionar als veïns qualitat de vida.
L’entorn de la Canonja es caracteritza per la presència de grans polígons industrials i una
important xarxa de carreteres, però no podem menystenir les Hortes i la Riera de la Boella,
aquests han de ser uns espais agrícoles i naturals de vital importància pel poble. Cal recuperar el
seu estat natural, convertir-los en espais viscuts per les persones, on tothom pugui gaudir d’un
petit paisatge agrícola i natural al costat de casa.

Objectius:
§

Recuperar la noció territorial i viure al nostre espai d'una manera més propera i
respectuosa amb l'entorn i el medi que ens envolta.

§

Promoure el manteniment i millora de la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients
rurals i urbans.

§

Avançar cap un urbanisme democràtic, participatiu, respectuós amb l'entorn. Un
urbanisme planificat per instàncies ciutadanes i no al servei d'especulacions i promotors
immobiliaris.

§

Reordenar el trànsit al centre del poble per tal que hi hagin un equilibri entre els peatons i
els vehicles, tot afavorint l’activitat i el teixit comercial.

§

Promoure un urbanisme que faci més segures algunes zones del poble on, per les seves
condicions urbanístiques, són susceptibles a ser llocs on es produeixin agressions de
qualsevol tipus.

Propostes:
§

Impulsarem una revisió ciutadana del planejament municipal, adequant-lo a les necessitats
de la població i fent-lo el màxim dinàmic i participatiu possible, facilitat per la creació d’un
7
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grup de treball expert.
§

Impulsarem de la restauració completa de la Riera de la Boella, afavorint la recuperació de
l’ecosistema fluvial i habilitant accessos perquè la gent pugui passejar-hi.

§

Crearem horts municipals socials perquè la població pugui accedir a tenir el seu propi
espai on cultivar i gaudir de l’entorn.

§

Recuperarem la xarxa de camins públics que permeti circular pels espais rurals del poble i
connectar-se amb els municipis veïns, facilitant així activitats esportives i d’esbarjo.

§

Millora i ampliació de l’arbrat urbà i creació de nous espais verds al centre del poble.

§

Garantirem les xarxes de comunicació urbanes amb el CIM del Camp.

§

Creació d’un carril-bici que pugui fer una unió amb els pobles del voltant, per oferir als
ciutadans uns espais oberts i rurals de més qualitat i una millor comunicació.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I QUALITAT AMBIENTAL
L'extensió de l'ús d’energies renovables en equipaments municipals i vies públiques resulta
important i imprescindible, a més d'exemplificant, perquè el poble canviï progressivament el seu
model energètic, i contribueixi d'aquesta manera, a un desenvolupament més sostenible.
L'objectiu és acostar-nos a allò que marca el Pla d'Energia de Catalunya pel que fa a la
implantació d'energies renovables i a l'estalvi i eficiència energètica.
El nostre municipi, que acull un dels polígons petroquímics més importants d’Europa, ha de vetllar
pel compliment estricte dels paràmetres de qualitat ambiental i per un control exhaustiu dels
contaminants que s’emeten a l’atmosfera i la seva repercussió sobre la salut. Per conviure amb
grans instal·lacions industrials hem d’abandonar la política de la imatge corporativa i la subvenció,
la indústria ha de col·laborar amb el poble però ha de reduir al màxim la seva incidència ambiental.

Objectius:
§

Diversificar les fonts d'energia i l'ús d'energies renovables, amb el suport de l'Ajuntament.

§

Aprofundir en l'estalvi i l'eficiència energètica, especialment en alguns equipaments
municipals, per reduir la demanda d'electricitat i aplicar correctament el codi tècnic de
l'edificació i el decret d’Ecoeficiència.

§

Bonificar els usuaris que instal·lin mecanismes d’estalvi energètic i foment de les energies
renovables.

§

Fer un seguiment de les emissions industrials i el seu impacte sobre la salut i el medi
ambient.
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Propostes:
§

Impuls de campanyes municipals de sensibilització i conscienciació ciutadana, per tal de
promoure les bones pràctiques energètiques i mostrar l'efecte directe que tenen aquestes
mesures d'estalvi en l'economia familiar i municipal.

§

Aplicació d’incentius i rebaixes fiscals en aquelles obres i remodelacions on s'aposti per la
instal·lació d'energies renovables.

§

Ampliació de la instal·lació de panells d’energia solar tèrmica, sobretot a les teulades dels
edificis públics per obtenir aigua calenta i calefacció.

§

Iniciació el canvi de subministrament energètic municipal cap a cooperatives d’energia
verda.

§

Encarregarem un estudi que determini quins són els contaminants presents a l’aire i que
provenen de la indústria química, i en determinarem l’impacte sobre la salut de les
persones i el medi ambient.

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
La gestió dels residus municipals és una de les àrees de gestió municipal que més despesa
acumula al llarg de l’any, per això cal tendir a la reducció dels costos i això només passa per una
reducció de la generació de residus i la optimització del servei.
Aquesta competència municipal ha de ser controlada al màxim i evitar-ne l’excessiva
externalització. És per aquest motiu, que des de la CUP apostem per un model de gestió de
residus que retorni a les mans públiques, que incentivi la reducció de residus i penalitzi la mala
gestió ciutadana.

Objectius:
§

Residu ZERO: Promoure que per l'any 2020 siguem un poble amb un 100% de reciclatge.
És a dir, recollir selectivament tots els materials reciclables i impedir la fabricació i compra
de materials que generin residus no reciclables.

§

Canviar el model de recollida de residus actual, tot tendint cap a una recollida porta a
porta que faciliti la gestió per part dels ciutadans i en redueixi els costos i els impostos.

Propostes:
§

Implantació progressiva de la recollida porta a porta, començant per aquelles zones del
poble on sigui més viable, reduint també la taxa per residus.

§

Bonificació parcial de la taxa de residus als ciutadans que utilitzin correctament la
deixalleria municipal i en aquells on s’instauri la recollida porta a porta.
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MOBILITAT SOSTENIBLE
A la Canonja i arreu cal avançar cap a un escenari en què els mitjans de transport públic i
respectuosos amb el medi siguin d’ús preferent entre la ciutadania, a fi de contribuir a la reducció
de les emissions contaminants.
En aquest mateix sentit, cal afavorir que mitjans com la bicicleta siguin un transport possible per
facilitar la mobilitat urbana i interurbana.

Objectius:
§

Implementar circuits de mobilitat sostenible a la Canonja.

§

Redactar un Pla de Mobilitat Sostenible que reordeni el transport a la Canonja i planifiqui
les connexions amb transport públic i privat amb l’entorn.

Propostes:
§

Promourem la competitivitat del transport públic i el seu ús, amb la millora de freqüències,
comoditat i accessibilitat, millorant les tarifes dirigides a la comunitat estudiantil.

§

Promourem la sensibilització de la ciutadania per afavorir l'ús de transport públic i
racionalitzar la utilització del vehicle privat.

§

Acostarem línies de bus urbanes per unir la Canonja amb altres municipis del voltant, no
només amb Tarragona. Per facilitar-ho, habilitarem un espai per la instal·lació d’andanes
d’autobusos urbans.
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3.

LA CANONJA ACTIVA I CONSCIENT

CULTURA ACTIVA
La cultura és un dels elements principals a l'hora de bastir un model de societat integradora,
solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà
de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna.
La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament
com membres d'una comunitat. La cultura és, per tant, una eina d'aprofundiment democràtic i de
vertebració social.
Sent un poble amb una gran capacitat de generar associacionisme de tota mena, tant en la nostra
història, com recentment, veiem un certs canvis i un trencament generacional de les associacions.
Cal un suport més intens i proper de la regidoria de cultura i participació per potenciar les
iniciatives culturals.

Objectius:
§

Oferir un suport més intens a la creació cultural, a través de línies d'ajut i, sobretot,
facilitant espais, llicències, permisos...

§

Treballar en base a uns objectius per tal d’assolir al final de la legislatura.

§

Obrir el Patronat de Cultura del Castell de Masricart a la totalitat d'entitats culturals, per tal
que funcioni com una veritable eina de desenvolupament cultural i participació ciutadana.

§

Treballar amb l'Escola i l'Institut la importància de la migració com a valor de creixement i
intercanvi cultural del nostre poble.

§

Potenciar el passat rural i agrícola del poble amb la recuperació d’espais d’interès i
d’activitats tradicionals.

Propostes:
§

Realització d'un Pla d'Acció Cultural que marqui un projecte a desenvolupar en 4 anys i
que contempli els següents aspectes:
o

Espais i infraestructures destinats tant a la producció cultural (sales d'assaig,
tallers, etc.) com a la difusió (música, teatre, biblioteques, centre cívic, etc.).

o

Acords i convenis amb les entitats que disposen de locals per tal que puguin
obrir-se al conjunt del poble sense que això representi menystenir als seus socis.

o

Disposició a les diferents entitats, dels espais de que disposa l'Ajuntament per tal
que puguin portar a terme les seves activitats culturals amb totes les facilitats
(Castell de Masricart, sala d'actes de l'Escola, Centre Cívic, Mas de l’Abeurador,
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etc.)
o

Promoció i difusió de la cultura que es produeix a la Canonja.

o

Modificació dels estatuts del Patronat de Cultura per tal de restringir i limitar els
càrrecs nominals i ampliar els càrrecs representants de les entitats.

§

La Canonja, història i tradició:
o

Obrir un procés de participació ciutadana, que amb el suport de l'IPHES i la
facultat de Turisme de la URV, que marqui un full de ruta per posar en valor el
jaciment arqueològic de la Boella.

o

Recuperació de les antigues eres i altres espais històrics de la Canonja, tot
respectant els elements patrimonials identitaris.

§

Desvinculació progressiva i parcial de l'Ajuntament i retorn al procés d'autogestió de la
cavalcada de reis.

§

Posada en valor la cultura tradicional i popular, amb edicions periòdiques de tradicions i
llegendes, reconeixent i impulsant qualsevol valor en aquest sentit.

FESTES DEL POBLE I PEL POBLE
La CUP entén les festes com un element que ha d’aprofundir en la cohesió d’una societat
marcada per les desigualtats. Les festes com un motor generador de complicitats entre veïns per
tal d’activar mecanismes de solidaritat i perquè ajudi a resoldre les problemàtiques que sorgeixen
en el sí d’una comunitat. Recuperar les festes a partir de l’autogestió del mateix veïnat com una
forma de fer poble, per construir una comunitat d’iguals i per tant, per aprofundir en la cohesió
social.
Cal retornar l’activitat festiva a qui la necessita i que l’ha de fer viva: els ciutadans. S’ha de fer de
manera democràtica, participativa i que sigui també inclusiva. La CUP aposta per generalitzar el
model de la festa de reis a les altres celebracions del calendari festiu canongí com la Festa Major
de Sant Sebastià, la Festa Major d’Estiu, el 15 d’abril, la Festa de l’oli, entre d’altres.
Estem en contra d’instrumentalitzar alguns elements de les festes com el pregó municipal per a
usos estrictament de propaganda política de qui governa, en comptes de ser un acte per la
comunitat.
La CUP també aposta per potenciar els elements de la cultura popular i tradicional que donen
força i sentit a les festes i que alhora serveixen per vertebrar la societat sense diferenciar segons
l’origen.

Objectius:
§

Incloure el conjunt de la ciutadania i entitats en la definició i organització de les festes de la
Canonja.
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§

Apostar per un model festiu descentralitzat, accessible, divers i de base popular.

Propostes:
§

Creació de la comissió de festes per redefinir el model festiu, coordinar les diferents
entitats i organitzar les festes de la Canonja.

§

Racionalització de la despesa en relació amb els diferents actes que es programen.

§

Potenciació de les festes que tenen un interès cultural.
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4. LA CANONJA JUSTA I COHESIONADA
La Canonja ha de ser referència de bona gestió contra les desigualtats, hem d’impulsar un pla
d'actuació per pal·liar la pobresa entre els nostres veïns. Actuar contra les desigualtats i
repartiments injustos, hem de reorganitzar el model de serveis socials, donant suport als
treballadors socials i entitats sense ànim de lucre que tenen una gran missió social al nostre poble.
Evitar els oportunismes, fer del nostre poble un indret humanitari i amable per tots els nostres
veïns i veïnes, assegurar el dret a l'educació, des de la infància i al llarg de la vida; promocionar la
salut i el benestar de proximitat, amb serveis sanitaris de qualitat, facilitar les opcions de dret a un
habitatge i treball digne com a punts forts per aconseguir la inclusió social.

MESURES D'ACCIÓ SOCIAL I CONTRA LA DISCRIMINACIÓ
La retallada de salaris al sector públic i privat, congelació de les pensions, eliminació de
prestacions socials, augment d'impostos que tenen una afectació més gran per a les rendes més
baixes s'han vist acompanyades d'una reforma laboral i del sistema de pensions que suposa una
nova pèrdua de drets dels i de les treballadores.
Davant aquesta situació la CUP defensa que és hora que els Ajuntaments siguin una peça activa
per la transformació de l'actual sistema neoliberal (i la Canonja ja ho pot fer) basat en el màxim
benefici per sobre dels drets de les persones.
S'han privatitzat bona part dels serveis públics en benefici d'empreses, que en la lògica capitalista,
prioritzen l'obtenció de beneficis privats, per sobre dels beneficis socials, que ha perseguir
qualsevol servei públic, i en especial els serveis socials, on l'Ajuntament és el primer graó d'accés
al sistema, i encara que aquest no tingui totes les competències en matèria d'acció social, és qui
viu la realitat concreta entre els seus veïns i veïnes.
La concepció emprada pel govern municipal, redueix la ciutadania i els seus drets a simples
usuaris d'uns serveis personals, basant l'acció municipal en l'assistencialisme vers determinats
col·lectius, en lloc de garantir-los la igualtat efectiva. El repte social és incorporar la idea que
igualtat és una condició per a la llibertat i, per tant, cal ser coherents, també, en el repartiment dels
beneficis de l'activitat humana per evitar els problemes de desigualtat.
Cal tenir present que en el sistema capitalista actual hi ha col·lectius que per raó d'edat, gènere,
sexe, opció sexual o origen, pateixen discriminacions i han de fer front a unes condicions més
dures d'existència. És per això que és imprescindible dedicar-los especial atenció per no fer-los
caure en la invisibilització i poder donar resposta a les seves necessitats específiques.
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Objectius:
§

Avançar cap a un sector públic sòlid, amb la municipalització plena dels serveis que es
poden oferir en règim de concessió. Això implica un control absolut sobre els preus que
s'apliquen, cosa que significa que tothom en pot fer ús, independentment dels seus
ingressos, i unes millors condicions de treball per als professionals que hi treballen.

§

Tendir a un canvi de les estructures polítiques i econòmiques, i de les relacions humanes
que han de basar-se en una ètica justa i promoure la reciprocitat i la solidaritat.

§

Situar la ciutadania com a subjecte de drets i de deures, més enllà de la seva situació
d'edat, social, gènere i procedència.

§

Defensar els serveis públics, promoure l’economia social i la producció local.

Propostes:
§

Vetllarem per mantenir una política d'ajudes econòmiques que evitin el clientelisme, la
dimensió caritativa i la perpetuació de la precarietat.

§

Promourem plans comunitaris per la inclusió i la cohesió socials, per a cobrir i coordinar
sobre el terreny tot el conjunt de serveis socials. Cal lluitar des de l'Ajuntament, l'òrgan
polític més proper a les persones, contra la exclusió social.

§

Situarem els serveis socials de l’Ajuntament de la Canonja com a eina central per l’acció
social, treballant en estreta col·laboració amb les entitats socials del poble.

§

Promourem la transparència i explicarem clarament els criteris que s'utilitzen en la política
d'ajusts socials, per ensorrar suposicions equivocades que augmenten la rumorologia i la
xenofòbia.

§

Cobrirem la demanda d'aprenentatge de la llengua catalana. La llengua és un dels primers
elements cohesionadors i no podem exigir a les persones immigrades que “s'integrin”
quan, com a societat, no som capaços de respondre a la seva demanda d'aprenentatge
de la llengua vehicular.

GENT GRAN ACTIVA
L'envelliment progressiu de la població és un dels fets socials més destacats, i que augmenta
contínuament. La gent gran està preocupada sobre tot per aquelles situacions que els suposen
dependència, com l'estat de salut i els problemes econòmics.
Proposem la creació de nous plans i programes sobre el marc d'intervenció i dinamització de la
gent gran, actualment existeixen diferents tallers i programes, però creiem interessant i necessari
la cerca de nous perfils més pràctics que puguin fer de la gent gran, persones compromeses
activament amb les necessitats dels canongins i canongines.
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Objectiu:
§

Millorar el Servei Municipal Atenció a domicili a les persones grans i dependents
recuperant la seva gestió directa, assumint també tasques educatives i sanitàries i fent-ho
des de la prevenció i l'atenció de les famílies cuidadores.

Propostes:
§

Reforçarem i ampliarem els Serveis d'Atenció a Domicili.

§

Exigirem a la Generalitat els equipaments socials necessaris de gestió pública (centres de
dia per a gent gran, pisos assistits, etc.).

§

Evitarem l'aïllament de la gent gran, mitjançant programes normalitzats i espais per la
relació entre diferents generacions.

§

Promourem la participació

en la

creació de programes de dinamització dels propis

implicats.
§

Garantirem que en els espais municipals per a gent gran hi hagi protocols d’acollida per a
persones grans lesbianes, gais i transsexuals.

ALLIBERAMENT DE GÈNERE
Des de les CUP, volem construir un poble lliure de qualsevol tipus d’agressió de violència de
gènere: sexual, física, psicològica. Per això, cal, des de la base, anar destruint el sistema patriarcal
en el que actualment vivim i que ens fa interioritzar uns rols, tant als homes com a les dones, que
no ens deixen desenvolupar-nos plenament com a persones al marge del nostre sexe i la nostra
sexualitat. És per això que volem un poble lliure de patriarcat, sexisme i homofòbia.
Des del municipi es pot treballar directament per aconseguir un trencament amb el pensament
homogeneïtzador del patriarcat perquè les polítiques públiques municipals poden contribuir a
acabar amb les desigualtats que patim.
Així doncs, cal crear consciència en el nostre poble, tant a les noves generacions com a totes les
persones implicades, que qualsevol tipus de violència vers a les dones cal ser evitada i perseguida.
Des de la CUP, entenem que aquest punt del programa ha de ser transversal en tots els àmbits i
d’aquesta manera idear actuacions que previnguin, sensibilitzin sobre la violència de gènere, però
també actuacions directes en els casos ja reconeguts de violència vers les dones.
En la defensa de la sexualitat lliure i de les diferents identitats de gènere és crucial tenir present
que el col·lectiu LGTB+1 es troba format per persones de diferent ètnia, classe social, edat, origen
i amb capacitats i contextos diversos. En aquest sentit, entenem que les propostes d’acció política

1

Lesbianes, gais, transexuals i bisexuals.
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han de combatre l’heteronormativitat i el binarisme sexual. Cal aplicar polítiques per a la igualtat,
entenent-la no com a homogeneïtzació, sinó com a valor polític que parteix de la diversitat present
en la vida humana i social, i té com a objectiu que aquesta diversitat no esdevingui motor de
desigualtat i discriminació.
Entenem les polítiques de gènere com unes polítiques transversals i que cal aplicar a totes les
àrees de treball, per aquest motiu plantegem en aquest apartat algunes línies de treball generals,
però alguns dels objectius i propostes s’exposen en altres blocs del programa electoral.

Objectius:
§

Sensibilitzar a la població sobre temes de violència de gènere.

§

Treballar tenint en compte la perspectiva de gènere als centres educatius.

§

Crear espais d’informació i suport per a infants i joves, i facilitar espais de reunió, denúncia
i protecció per a dones.

§

Dur a terme accions que garanteixin la llibertat sexual i de gènere.

§

Transformar les institucions públiques per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats en tots
els àmbits i espais.

§

Aplicar mesures per disminuir les agressions en espais públics i d’oci.

Propostes:
§

Impulsarem campanyes eficients per evitar les agressions físiques i sexuals en els espais
d’oci del poble, tot creant espais on recórrer en el cas que aquestes es produeixin.

§

Garantirem serveis d’atenció adaptats i preparats per diferents realitats individuals o
familiars on s’ofereixin guiatge, serveis o ajuts en situacions d’exclusió social.

§

Garantirem que als centres educatius s’incloguin plans d’estudi, cursos i tallers on la
diversitat sexual, l’espectre de gènere i l’educació sexual s’expliquin de forma clara,
objectiva i sense prejudicis.

§

Establirem protocols d’acció específics per casos d’homofòbia i transfòbia. Garantir una
resposta efectiva per part del cos de policia municipal a l’hora de vetllar per la seguretat
de les persones afectades per atacs homòfobs i transfòbics.

§

Oferirem tallers de formació sobre gènere, sexualitat i alliberament sexual per als tècnics
responsables en espais de joventut.

§

Crearem espais segurs per a dones que han sigut maltractades on puguin dirigir-se per
informar-se i denunciar maltractaments i poder ser assessorades per una persona aliena i
experta en aquest àmbit.
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ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Tot i que en l'àmbit municipal es disposa de poques competències en sanitat, cal que
l'Ajuntament treballi per pal·liar les problemàtiques existents, i cercar solucions amb les
administracions adients. Tothom ha de poder gaudir d'aquest dret universal que anomenem salut.
Les deficiències del sistema sanitari no toca corregir-les a l'administració local, tot i que cal vetllar
per suplir amb recursos propis dels ens locals aquelles necessitats que no restin cobertes
(transport adaptat, algunes de les especialitats mèdiques no presents al CAP, campanyes
sociosanitàries...). És important també la promoció de la medicina preventiva i la potenciació
d'hàbits de vida saludables.

Objectiu:
§

Incidir en el caràcter irrenunciablement públic de la sanitat, com a servei a les persones,
acollint inclús les medicines alternatives com a complement de la medicina tradicional, i
apostant per una educació sociosanitària individualitzada.

Propostes:
§

Suport a la creació d’un consultori local a la Canonja garantint la seva gestió pública i
l’accés de tota la població.

§

Col·laboració activa amb aquest consultori per poder arribar a les prestacions on no
existeix cobertura des de l’administració central, tenint present les necessitats reals del
poble.

§

Promoció de programes d'educació sanitària en la infància i en l'adolescència, amb
impuls d'iniciatives a l'escola i l’institut, facilitant el treball conjunt dels professionals de la
salut i de l’educació.

§

Incentivació de programes de prevenció de la salut dirigits a la població adulta amb
informació i formació i basant-se en el problemes de salut reals de la població.

§

Ampliació i millora de l'assistència sanitària domiciliària, per pal·liar possibles dèficits.

§

Facilitació del treball conjunt dels serveis sanitaris i dels serveis socials per una atenció
integral de les persones de la Canonja.

HABITATGE PER A TOTHOM
L’habitatge és un tema d’actualitat. D’una construcció sense aturador, s’ha passat a una greu crisi
econòmica que provoca que ara, molta gent no pugui fer front a les hipoteques i pateix processos
de desnonament.
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No és ja només l’esmentada crisi econòmica, amb el conseqüent augment de l’atur, l’explosió de
la bombolla immobiliària i la situació precària que provoca desnonaments i ofegaments econòmics
a milers de catalans i catalanes, a causa del sistema d’hipoteques existent a l’estat espanyol. si no
que a nivell públic no s’han pres mesures clares que apostin per nous models (lloguer,
cooperatives...) que ofereixin alternatives reals a l’estancament que viu aquest sector.

Objectius:
§

Garantir l’accés universal a un habitatge digne amb una certa durada és un objectiu bàsic.
Així doncs, la CUP es compromet a plantar cara a l’especulació immobiliària i a aplicar
solucions innovadores per tal d’aconseguir que tota persona pugui accedir a un habitatge
en condicions i de manera estable.

§

Assolir una situació en què tot el parc d’habitatge local es guiï per criteris de sostenibilitat,
respecte i adaptació al territori.

§

Treure a la llum el parc d’habitatges buit i disponible per a ser posat a disposició de
lloguers assequibles per a tota la població.

§

Establirem sistemes de discriminació positiva d’accés a l’habitatge i a les borses
municipals de treball per a persones que hagin tingut dificultats per raó de gènere o opció
sexual.

Propostes:
§

Promourem un parc d’habitatge social a partir d’acords amb les entitats bancàries
propietàries d’habitatges desocupats i penalitzarem aquelles entitats bancàries que no
posin a disposició social aquests habitatges.

§

Dissenyarem i desplegarem el Pla Local d’Habitatge, imprescindible per poder fer
polítiques estratègiques, elaborat amb un procés participatiu, de forma conjunta amb la
ciutadania i els actors implicats.

§

Impulsarem línies d’ajut per evitar situacions de pobresa energètica i accés a l’aigua,
treballant entre serveis socials i entitats com Càritas.

§

Promourem una ordenança municipal que especifiqui quins habitatges es poden
considerar com a buits sense causa justificada. I promourem que l’Ajuntament adquireixi
l’usdefruit d’habitatges buits que s’usin per especular, per tal que passin a formar part,
durant un temps, d’una borsa municipal d’habitatge.

JOVENTUT PEL FUTUR
La joventut a la Canonja arrossega un idea molt concreta d’acció política. Tractant-se d’un àmbit
que afecta la trajectòria dels joves en la seva etapa cap a l’edat adulta, l’enfoc de les polítiques de
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joventut ha de sobrepassar les activitats d’oci, lleure o de caire cultural que pretenen solament
amenitzar els joves i que no treballen per la implicació del jove en el seu propi camí. Les polítiques
de joventut han d’abraçar tots els àmbits de la societat perquè els joves en formen part d’ella, en
són el futur més proper i se’ls ha d’ajudar a emancipar-se.
La participació és un element clau per tal d’assegurar l’èxit de les polítiques de joventut i que
aquestes responguin a les demandes i necessitats del col·lectiu. Sense la participació, la
programació és unidireccional i no promou la implicació ciutadana tantes vegades en boca
d’alguns sectors. A més, cal tenir en compte, l’adequació dels ritmes de l’administració amb els
dels joves tant allunyats habitualment.
L’atur juvenil i la precarietat laboral es mantenen i les dificultats d’accés a un habitatge digne
continuen retardant progressivament l’edat d’emancipació. El jovent és un dels sectors més
dèbils, i com a tal està patint de forma més intensa la crisi econòmica.
La regidoria de Joventut canongina continua sense tenir el pes necessari dins l’estructura
consistorial, impossibilitant que adquireixi la importància necessària.

Objectius:
§

Traçar línies d’actuació en les àrees d’habitatge i inserció laboral enfocades a resoldre els
problemes d’emancipació dels joves en aquests àmbits.

§

Enfortir el vincle entre les iniciatives públiques i privades, no sols en l’àmbit d’oci sinó
també en altres àmbits de la vida que afectin directament l’emancipació dels joves.

§

Incrementar la implicació i participació juvenil en l’àmbit associatiu, la gestió dels afers
públics i la dinamització del poble, a través de les eines d’informació, formació i
participació necessàries i de l’establiment d’una xarxa de recursos i equipament
adequada.

§

Promoure l’adquisició de valors i actitud crítica en el jovent local, a partir de la formació, la
reflexió, el debat i l’adquisició d’experiències, i implicar aquest segment de la població en
l’assoliment d’un model de poble sostenible, democràtic, just i solidari.

Propostes:
§

Creació d’una borsa de lloguer jove; oferint ajudes per al lloguer als joves del municipi que
en formin part i revitalitzar, així, un notable parc d’habitatges buit.

§

Promoció d’iniciatives d’oci públiques i privades perquè es consolidi una bona oferta d’oci
al municipi.

§

Creació d’una taula de joventut que serveixi perquè hi hagi comunicació entre la regidoria,
els tècnics, les entitats i els joves.

§

Creació d’una escola-taller per a joves que no acaben l’educació obligatòria.
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§

Ajudes a projectes impulsats per joves de la Canonja o entitats juvenils.

§

Redacció i aprovació i execució d’un Pla Local de Joventut 2015-2019, que prevegi les
línies estratègiques i les actuacions en l’àmbit operatiu.

§

Crearem un espai per al desenvolupament de l’activitat artística, cultural i política, que
serveixi com a punt de trobada del jovent i centre d’oci alternatiu.

§

Garantirem la normalització del fet LGTB+ als diferents espais de joventut del municipi, on
s’ofereixi informació, consell o recursos a adolescents i joves LGTB+, a més de mètodes
anticonceptius gratuïts per als diferents tipus de relacions.
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5.

LA CANONJA I l’EDUCACIÓ

Per la CUP, l’educació és clau perquè tots els ciutadans tinguin igualtat d’oportunitats. Per tant,
l’educació, és un pilar fonamental de la societat que cal preservar de manera especial. Des de la
CUP també entenem que l’educació és de tots: dels centres públics educatius, dels agents
socials, dels espais d’educació en el lleure i d’altres agents educatius de l’àmbit dels esports i les
arts. Coordinar totes les propostes educatives és clau en el futur de l’educació i també de la
Canonja. Per nosaltres la regidoria d’ensenyament no només s’hauria d’ocupar de garantir
l’educació als centres públics educatius del poble sinó que també hauria de crear una xarxa que
inclogués tots els agents educatius.

EDUCACIÓ PÚBLICA
L'educació pública ha estat el més important instrument socialitzador ja que és una eina igualitària
i cohesionadora.
La CUP, aposta per un model d'educació pública i democràtica, com a dret universal en
condicions d'igualtat.
L'educació és la via per transformar el model actual, promovent una societat més justa, més
sostenible, més democràtica i més solidària i eix central per a la sortida de la crisi.

Objectius:
§

Defensar un model educatiu públic que potenciï la creativitat de l'alumnat i la cooperació.

§

Donar una alternativa formativa que faciliti l'accés a llocs de treball de qualitat i des del
qual es permeti una entrada alternativa als estudis tècnics superiors.

§

Afavorir la implicació dels pares i mares dins l’escola.

Propostes:
§

Impulsarem un pla educatiu d’entorn on tots els agents educatius del municipi treballin per
enfortir lligams i treballar en base a un procés de reflexió i actuació (necessitats-objectiuspropostes).

§

Creació de convenis de col·laboració en la formació professional dual per oferir als joves
del poble pràctiques amb possibilitat de contracte, col·laborant amb les empreses que
contractin joves que s'han format en una especialitat concreta.

§

Creació d’una Escola d’Oficis de la Canonja, a través de la qual es vehiculi la formació
ocupacional.

§

Creació d’una Unitat d’Escolarització Compartida.
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§

Creació d'un sistema R+D+I que inclogui la ciència bàsica, el suport als investigadors i la
dignificació laboral de la carrera d’investigació, dels becaris i dels programes de doctorat.

§

Subvencions en base a la renda per llibres, material i activitats extraescolars.
Complementat amb el reciclatge de llibres escolars i amb col·laboració

de l’escola i

l’AMPA.

ENSENYAMENTS MUSICALS
Per la CUP ja és hora que des de l’Ajuntament és treballi per tal de fer possible un centre que
aculli una espai d’ensenyament de música. La Canonja té una tradició musical arrelada on des de
fa més de 20 anys hi ha hagut una escola de música. En l’actualitat es necessita un recolzament
de l’administració per tal que es pugui seguir realitzant l’ensenyament amb totes les condicions.
Des de la CUP apostem perquè l’Ajuntament treballi per coordinar amb les entitats culturals un
projecte d’escola de música municipal de cara al curs 2016/2017.

Objectius:
§

Millorar i dignificar l’oferta d’ensenyaments musicals, dotar-los d’un espai i un pressupost.

§

Fer de l’ensenyament musical un tipus d’educació assequible a tothom, pel que fa a
recursos i a capacitats.

Propostes:
§

Creació d’una comissió permanent d’ensenyaments musicals per tal de realitzar i treballar
el projecte d’Escola de Música Municipal.

§

Creació d’una Escola de Música Municipal que agrupi tots els agents i entitats vinculades
a la música i les arts de la Canonja.

EDUCACIÓ EN EL LLEURE I L'ESPORT
Des d'un punt de vista de la qualitat de vida que volem pel nostre poble i com element de cohesió
social de primer ordre, és necessari treballar per la promoció del lleure i l'esport com a espais de
convivència i d'enriquiment social i cultural.
L’educació en el lleure ha estat present al dia a dia de la Canonja durant molts anys, l’Agrupament
Escolta i Guia com a actor present durant cinquanta anys i altres entitats juvenils i el Casal de
Joves de la Canonja. Aquesta educació no formal és del tot fonamental per teixir societats actives,
crítiques i amb capacitat de generar persones amb capacitat de transformació social. No ho hem
de deixar perdre.
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L’esport també ha estat un pilar fonamental per la societat canongina, des dels clubs de futbol i
l’antic club de handbol, fins al ciclisme, l’excursionisme, el bàsquet, l’esport escolar, etc. Des de la
CUP creiem en un model de polítiques d’esport que fomentin la integració, el treball en equip, la
cultura de l’esforç, la salut i el respecte.

Objectius:
§

Assegurar que totes les persones que ho desitgin puguin accedir en condicions a la
pràctica de l'esport al poble.

§

Fer que la societat canongina adquireixi hàbit saludables vinculats a la pràctica esportiva.

§

Gestionar públicament les instal·lacions esportives i revisió de la política de preus dels
serveis municipals.

Propostes:
§

Impulsarem l'esport base per tal de treballar conjuntament amb infants i joves les
pràctiques que promouen els valors de l'equip, la complicitat, l'esforç, i tots aquells que
converteixen l'esport en un espai d'enriquiment col·lectiu.

§

Suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estructures de
voluntariat: els caus, esplais, casals de joves, i altres entitats de lleure existents són
exemple de socialització col·lectiva.

§

Destinarem recursos a les entitats esportives per la creació d’equips femenins o mixtes,
entenent que ja disposen d’equip masculí.
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6.

LA CANONJA QUE ES PROMOCIONA

PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL
En un escenari de crisi econòmica, els comerços, mercats i autònoms, no han estat una excepció.
Això sumat al procés de debilitació del petit comerç tradicional, front les grans cadenes i
superfícies comercials, ha situat aquest sector al poble en una situació preocupant.
Tant en les conclusions de l’assemblea oberta sobre el comerç, com en converses posteriors amb
comerciants, hem constatat, de forma més greu del que pensàvem, que el comerç canongí té un
greu problema, que no sembla atès pel consistori actual. S’han perdut actius comercials, és un
fet. La desaparició de la seva associació va afeblir-lo més encara, unit als problemes estructurals
que ja tenia, com trobar-se entre dos grans nuclis poblacionals, que faciliten el comprar fora, una
estructura de carrers i places que no ajuda ni als canongins, ni als que es troben de pas a
comprar. Afegirem, a més, la manca d’una activitat paral·lela al comerç.
Creiem en la Canonja i creiem en el seu comerç, i malgrat les dificultats exposades farem un
esforç per sortir del pou en què es troba. Els comerciants i la societat canongina es mereix tenir un
comerç més divers, més nombrós i potenciat des de l’Ajuntament. Si no es fa així el malalt seguira
empitjorant, i potser morint.

Objectius:
§

Pal·liar els efectes de la crisi econòmica en aquest sector, i assegurar les bases per a la
seva continuïtat i consolidació.

§

Fomentar i acompanyar les formes comercials de tipus comunitari, com els mercats
d'intercanvi, fires al carrer, etc.

Propostes:
§

Treballarem perquè el petit negoci local tingui protagonisme, afavorint condicions, espais i
permisos necessari per aconseguir-ho.

§

Donarem suport i assessorament al comerç. En aquest sentit, treballarem conjuntament
amb altres administracions, per oferir línies de finançament per a la millora i renovació del
comerç tradicional.

§

Creació d'un mercat ecològic al poble, amb la periodicitat que es determini.

§

Promourem campanyes entre comerços amb una política feta des de l’Ajuntament, com
per exemple en el parc de Nadal, en les diverses temporades de l’any, durant les festes,
etc.

§

Plantejament a mitjà termini, després d’un estudi acurat i complet, la possibilitat de
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construir un mercat municipal, com a gran dinamitzador del comerç actual.

ACTIVACIÓ DE L’AGRICULTURA
La Canonja és un poble de llarga tradició agrícola que el desenvolupament industrial i la pressió
urbana ha anat reduint pràcticament fins a la seva desaparició. Malgrat tot, la zona de les Hortes
encara conserva un alts valors agraris, ambientals i paisatgístics que cal preservar.
Això sumat a la importància de mantenir grans àrees lliures d’urbanització i que aprovisionin
d’aliments a la població, porta a la CUP la necessitat de promoure l’activació de l’agricultura, per
petita que sigui.

Objectius:
§

Conscienciar a la població dels valors que actualment té l’espai de les Hortes de la
Canonja i promoure’n la seva descoberta.

§

Protegir els petits propietaris agrícoles de robatoris i inseguretats urbanístiques.

§

Promoure els productors agrícoles, mitjançant fires de productes locals i punts de
distribució.

§

Promoure la creació d’horts municipals socials per tal d’activar finques abandonades.

Propostes:
§

Impuls d’una fira de l’oli canongí que agrupi tots els productors d’oli del poble.

§

Inventius fiscals i subvencions per tal de recuperar finques agrícoles abandonades i
arreglar marges de pedra seca i tancats.

§

Creació d’una xarxa de consum de productes de proximitat, a través dels comerços
locals, creant així un benefici per l’agricultor i pel botiguer.

§

Creació d’una patrulla de vigilància específica per la zona de les Hortes i la Riera de la
Boella.
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Membres que conformen la candidatura
electoral de la CUP de la canonja
1. Joan Pons Solé, ambientòleg i consultor en dret ambiental. Implicat en moviments en
defensa del territori.
2. Oriol Olivé Barberà, llicenciat en Història. Treballa de mestre de música, està implicat en
el món casteller, en la música tradicional i en el teixit associatiu canongí.
3. Montserrat Canadell Olivé, infermera.
4. Marcel Nolla Qué, diplomat en professional EGB, empleat de banca, expresident de
l'Orfeó Canongí i membre fundador del Motor Club.
5. Maria Pilar Santafosta Martínez, mare de família.
6. Nil Martínez Molina, integrador social, estudiant d'Educació Social, casteller i implicat en
les edicions passades del CanonJam.
7. Danae Raya Salom, graduada en Biotecnologia. Militant feminista i membre de
l'agrupament escolta i guia.
8. Arantxa Fernández Morillo, estudiant de Dret. Participa en moviments feministes i
socials.
9. Amparo Heredia Garrido, tècnica de gestió comercial i màrqueting. Estudiant de Grau
d'ADE.
10. Robert Salla Gras, estudiant de Matemàtiques.
11. Laia Valero Canadell, estudiant d'Educació Infantil. Implicada en diferents moviments
socials i d'entitats d'educació en el lleure.
12. Joan Alberich Llop, estudiant d'Història de l'Art. Participa en diferents entitats
canongines.
13. Alba Trócolis Núñez, treballadora social. Estudiant un màster de Participació i
Desenvolupament Comunitari.
Suplents:
1. Antonio Hurtado Coronado, llicenciat en Química i Enginyeria Ambiental. Treballa a la
indústria farmacèutica veterinària. Des de jove implicat en el moviment escolta.
2. Isabel Paixà Bertan, treballadora del centre de paràlisi cerebral La Muntanyeta. Membre
de la Colla Gegantera de la Canonja.
3. Albert Dols Domingo, filòleg i membre actiu de l'Ateneu Popular la Mina.
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www.lacanonja.cup.cat
lacanonja@cup.cat

@cuplacanonja

/cuplacanonja
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