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“Sols el poble fa poble”

Sostre, terra, treball, pa, salut, educació, independència, democràcia, llibertat, 
justícia i pau 

Aquestes eren les exigències dels zapatistes i també les nostres.

Entre totes tot!

Programa de la CUP Olivella 2019-2023
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L'OLIVELLA QUE DEFENSEM (perquè tot 
és impossible fins que es fa).                     

l Defensem una vila ben equilibrada amb el seu territori, respectuosa amb l’entorn, 
que potenciï les energies renovables i que redueixi progressivament els residus.

l Defensem canviar el model econòmic capitalista, començant per la municipalització 
dels serveis públics.

l Defensem que l'educació i la cultura siguin integrals, accessibles des de 0 a 100 anys, 
i que tothom se’n senti corresponsable.

l Defensem que tothom disposi i faci ús dels seus drets socials, i que a ningú no li falti 
cap dels seus drets bàsics: alimentació, energia i habitatge.

l Defensem que el poble intervingui activament per prendre decisions vinculants en 
tots els àmbits de la política municipal. Calen mecanismes potents i amplis de 
participació. 
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PODER POPULAR, TRANSPARÈNCIA,       
DEMOCRÀCIA  DIRECTA:                           

Democràcia directa                                

És una prioritat per a la CUP introduir elements de democràcia directa que siguin útils, 
pràctics i realment factibles, amb la finalitat d’implementar un model de participació 
directa, de transparència, de control del poder i garantir la gestió municipal dels serveis. 
També volem introduir elements democratitzadors i impulsar estructures de caràcter 
col·lectiu en les relacions socials i la vida econòmica. 

La instauració o no de mecanismes de democràcia directa no té cap mena d’obstacle legal, 
encara que no estiguin específicament regularitzats, i només depenen de la voluntat política 
del govern de socialitzar la presa de decisions polítiques. La CUP, en la mesura que li sigui 
possible i en funció de la seva força política, ha d’impulsar que l’ajuntament cedeixi espais 
de decisió política al conjunt dels ciutadans de manera que aquests intervinguin 
directament en els debats públics, decideixin sobre qualsevol qüestió d’interès general i que 
aquestes decisions siguin realment vinculants. 

L’entrada de la CUP a Olivella ha de significar un impuls per a les polítiques de participació, 
control col·lectiu, democràcia directa i assemblearisme.

Referèndums municipals: Entenem el referèndum com una eina de participació ciutadana 
que cal normalitzar i utilitzar com a mètode d’intervenció política habitual. S'han d'establir 
mecanismes perquè les iniciatives que suposin un percentatge significatiu dels pressupostos 
municipals hagin de ser referendades a través de la consulta popular. Amb l'objectiu que el 
referèndum sigui una eina realment útil i sigui percebut com un mecanisme d’incidència 
real, cal que tingui garanties que la decisió presa per la ciutadania serà vinculant per la 
institució. 
Obertura dels plens:

l Fer la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i del seu contingut. Establir 
nous canals telemàtics.

l Facilitar a la població, associacions, grups de persones i entitats la presentació de 
mocions o propostes d’acord en els plens i que ells mateixos puguin exposar les seves 



SOLS EL POBLE FA POBLE   MUNICIPALS 2019      CUP OLIVELLA

propostes (i no el regidor que recull la petició). Ells millor que ningú coneixen el que 
s'ha d'exposar a debat.

l Informar a tota la població amb claredat dels acords presos en els plens i el sentit del 
vot dels grups municipals.

l Publicar les actes dels acords presos després de cada ple. Si s'escau, fer un butlletí 
especial electrònic. 

Pressupostos Participatius: El pressupost municipal és la principal eina de gestió d’un 
Ajuntament. En el pressupost municipal es concreten les despeses que l’Ajuntament farà al 
llarg de tot l’any. És per això que si volem avançar cap a una democràcia més participativa i 
fomentar la pràctica de la transparència en la gestió municipal és fonamental que la decisió 
d’aquestes accions se sotmetin a participació ciutadana.

S'han d'obrir canals de participació per tal que els ciutadans deixin de ser simples usuaris de 
serveis

l És necessari impedir reduir els drets de la ciutadania a simples usuaris d’uns serveis 
personals, basant l’acció municipal en l’assistencialisme cap a determinats col·lectius–
gent gran, discapacitats, persones immigrades...– en lloc d’encarar el repte de garantir 
la igualtat efectiva entre tots els ciutadans i ciutadanes, deixant de tractar-nos com a 
usuaris/es.

l Cal fugir del clientelisme i millorar l’autonomia del teixit associatiu. L' activitat 
associativa ha d'anar encaminada cap a l'autogestió i que sigui el més poc mediada 
possible.

l S'ha de redactar un ROM (Reglament Orgànic Municipal) i adaptar el Reglament de 
Participació Ciutadana perquè siguin autèntics canals de participació directa de la 
població. 

l Cal crear espais de participació i decisió real per part de les veïnes i les entitats, com 
per exemple la possibilitat de presentar mocions al Plè. 
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Transparència

l Auditoria del deute: que el conjunt de la població tingui accés a la informació sobre 
quins són els deutors del seu consistori i quins interessos genera aquest deute. Cal 
engegar processos d’informació pública que permetin identificar i destriar el deute, 
mesurar quina part d’aquest és legítima i decidir democràticament què cal fer amb 
aquella part que no ho sigui.

l La CUP donarà suport a la creació de l'associació ciutadana "Observatori Ciutadà 
Municipal" per facilitar el control, la transparència i la rendició de comptes a la 
ciutadania. 

l Transparència total de l'Ajuntament amb facilitat d'accés a la informació. 

Gestió pública

l L’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument al servei de tota la població i, per 
això, els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic i no privat. Dins les 
formes de gestió directa, prioritzarem la gestió per òrgans administratius, abans que 
per Organismes Autònoms, EPE (Entitats Publiques Empresarials), empreses 
públiques, etc.. 

Gestió de l'Ajuntament                                                                

l Les polítiques de gestió de personal d'un ajuntament petit acostumen a recaure sobre 
algun dels regidors. La CUP  farà el seguiment de l'organització per tal que els 
treballadors i les treballadores tinguin unes condicions laborals justes i es portin a 
terme diferents normatives (prevenció de riscos laborals, salut, etc.), siguin 
funcionaris o contractats laborals. 
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ECONOMIA I TREBALL                                

Activació econòmica i lluita contra l'atur                                 

D’una població activa de 2.189 persones hi ha 350 persones desocupades i 1.839 ocupades. 
Sorprèn que de les persones ocupades només 476 (163+313) estiguin ocupades en el 
municipi, mentre les restants 1.474 ho estant fora del municipi, indicant un baix índex 
d’activitat econòmica i d’ocupació en el terme municipal.                                                    

Sector
Cotitzacions al règim 

general de la SS
Cotitzacions al règim 

d'autònoms

Agricultura 0 7

Indústria 0 16

Construcció 28 60

Serveis 135 230

Total 163 313

Tanmateix, cal assenyalar en primer lloc, una mala qualitat de l’ocupació en ser el doble els 
treballadors autònoms que els adscrits al règim general de la SS. I, en segon lloc, que sent 
un municipi amb una superfície agrícola rellevant sols constin 7 treballadors agrícoles 
autònoms indica que possiblement hi hagi empreses domiciliades en altres municipis i una 
precarietat notable en el treball agrícola.

l L’aplicació de les polítiques neoliberals a nivell global i a Catalunya han prioritzat els 
interessos del mercat per sobre dels interessos de les persones, una de les 
conseqüències més cruels d’aquestes polítiques ha estat la pèrdua de les sobiranies, 
entre les que destaca l’econòmica. Aquestes polítiques han anat del bracet de la 
privatització d’allò que haurien de ser polítiques públiques, en nom d’una anomenada 
modernització, força cops promoguda per governs teòricament d’esquerres.

En aquest àmbit (econòmic i de creació de llocs de treball dignes) també ens trobem amb 
mesures clares i “senzilles” i altres de més complexes (en el seu desenvolupament i en la 
perspectiva temporal de la seva aplicació). Entre les de reivindicació immediata hi podria 
haver:

l La remunicipalització dels serveis públics, que implica tant la gestió 
i apropiació d’aquests pel municipi, com la seva localització en el terme 
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municipal. Els serveis en mans públiques són la garantia que es 
gestionaran sota criteris d'igualtat, universalitat en l'accés, vocació de 
servei a la ciutadania, i no criteris merament mercantilistes o 
economicistes. També han de ser la garantia de unes bones condicions 
laborals per a les treballadores.
l La creació de nous serveis públics –en la perspectiva anterior-, en 
diferents àmbits: salut (assistència domiciliària, treball de cures, 
prevenció, etc.); ensenyament (biblioteca, aules d’estudi, aules 
d’informàtica, etc. que pugui utilitzar la població que estudia fora del 
municipi fora de l’horari escolar); energètic (foment de l’autogeneració 
municipal i del control de subministraments, etc.); infraestructures (de 
comunicació tant entre els nuclis de població, com en l’àmbit digital, 
etc.); mediambientals (minimització de residus, recollida selectiva de 
brossa, etc.).
l L'Ajuntament ha de garantir unes condicions laborals de qualitat 
per a totes les treballadores que prestin servei a Olivella, tot exigint-ho 
als plecs de condicions en aquells casos en què s'hagi de recórrer a 
empreses privades per impossibilitat d'assumir una obra o servei.
l Afavorir el comerç de proximitat i fer un canvi al pla d’usos per 
reconèixer activitats existents i crear-ne de noves.

Entre les mesures més complexes, destinades a la creació d’una economia local pròpia 
–amb diferents terminis d’execució- es podrien destacar:

l La recuperació de terres de conreu, en clau de sobirania 
alimentària: bancs de terres, horts comunitaris... No es concebible que la 
majoria de la superfície agrícola del municipi estigui sense conrear i 
s’hagi d’anar fora del municipi a cercar aliments que podrien ser propis.
l La creació d’iniciatives de desenvolupament d’economia local a 
partir de formes d’economia col·lectiva que revitalitzin l’activitat 
econòmica i s’oposin a la visió rendista del turisme del govern municipal 
(llogar el poble per fer festes i esdeveniments, si pot ser a visitants amb 
un alt poder adquisitiu).
l La creació d’iniciatives de dinamització a partir de la realitat del 
municipi, així cal pensar en estratègies amb la UPC per desenvolupar 
projectes d’innovació i ocupació agrícola, cal pensar en projectes 
col·lectius i cooperatius de serveis.
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Cal una fiscalitat més justa que penalitzi l’especulació i posi les persones al centre. Les 
ordenances fiscals poden ser una eina per tenir una fiscalitat més progresiva pujant la 
pressió fiscal a qui faci un ús especulatiu del sòl i fent bonificacions a aquelles persones que 
ho necessitin.

La base del finançament municipal han estat els impostos i les taxes, algunes de les quals 
tenen a veure amb els sectors econòmics més especulatius, com són la construcció amb 
aquestes finalitats i les subvencions provinents de l’administració de l’estat i l’autonòmica. 
Per aprofundir en la redistribució de la riquesa i del treball, de manera directa i indirecta, 
s'ha d'edificar un model que no requereixi d'aquesta l’especulació financera o immobiliària, 
sinó que es basi en la producció, l’estabilitat i el benestar social. 

Cal promoure l’autogestió com a mitjà i fi en l’economia i en la societat, com a garantia dels 
drets socials i de la cura de la vida, en comptes de l’especulació i del creixement econòmic. 
En aquest sentit, les cooperatives poden ser el millor mitjà per desenvolupar algunes petites 
però importants activitats que es desenvolupen des de l'Ajuntament, com per exemple la 
cultura, així com nous filons d’ocupació: reciclatge, consum sostenible i solidari, 
manteniment d’habitatges, energies alternatives, etc.

Economia social i solidària i cooperativisme                           

l Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través 
dela preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis en 
el propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics .

l Procurar polítiques de foment de consum de l’agricultura de proximitat, especialment 
l’ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa i fent la difusió 
pertinent mitjançant els mitjans municipals.

l Exigir al consistori que comencin a treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de 
caràcter ètic i popular.

l Fomentar el mercat ambulant i el petit comerç . Apostar per l’impuls de 
l’emprenedoria social cooperativa i col·laborativa. 
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Planificació econòmica                                                               

l Impulsar una modificació del finançament per tal que els principals ingressos dels 
ajuntaments no depenguin de la construcció ni de les subvencions, mitjançant 
mocions i altres actuacions institucionals.

l Instar a les administracions a augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes i a les 
activitats especulatives.

l Ajustar al màxim els preus i les taxes públiques a la renda real de cada persona. 
Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: impost de béns 
immobles, impost de circulació de vehicles, etc. i augmentar la despesa social, per tal 
de fer una efectiva redistribució de la renda.

l Fomentar una despesa pública austera —entesa com el màxim aprofitament dels 
recursos comuns— i acabar amb la despesa associada a grans projectes sense cap 
tipus de rendibilitat ni econòmica ni social.

l Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats. Aquest recàrrec no ha de ser 
excusa per deixar un habitatge buit.

l Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones 
desocupades que no cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una 
prestacióbaixa o assistencial. Incrementar la despesa social. Cal un augment dels 
recursos municipals destinats a l'educació i sanitat per dirigir-los als col·lectius més 
desafavorits. 

l Remunicipalització dels serveis públics per garantir-ne el control públic, l'accés al 
serveis i la qualitat de l'ocupació. 
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DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I                         
REDISTRIBUCIÓ                                               

Pobresa i exclusió social                                                              

l Cal eliminar progressivament el model assistencial o de caritat, tot i que creiem que 
són necessaris actualment per solucionar situacions extremes, perquè considerem 
que aquests són conceptes que el mateix sistema utilitza per mantenir els 
treballadors aturats i abocats a la marginació, l’exclusió social, la pobresa sense ànima 
i a la manca d’esperit crític. 

l Garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d’aigua a les famílies 
amb dificultats econòmiques. Si no hi ha una autorització prèvia de serveis socials, 
que no es puguin fer aquests talls.

l Potenciar l'àrea de Benestar Social per detectar necessitats no conegudes de 
convilatans. 

l Mantenir una relació fluïda amb totes les entitats que estiguin treballant en els pobles 
i ciutats en contra de les situacions de pobresa (des de Càritas i Creu Roja a 
Assemblees d’aturats, entre moltes altres)

l Entendre la seguretat ciutadana com la seguretat de no caure en situacions de 
pobresa i/o exclusió social. 

Sanitat 

l Millorar l'accessibilitat al metge, apostar per un dia de visita a la tarda. Hi ha d'haver 
un metge per cada 1300-1500 pacients i a dia d'avui Olivella en té un per a 2000 
persones.
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l Augmentar els autobusos diaris que circulin cap a Ribes. Si un pacient s'ha de fer una 
radiografia i no pot conduir o no té cotxe s'ha d'esperar a un dels tres autobusos 
diaris o a que algun conegut el porti.

l Salut comunitària: organització pel control de la gent gran i/o discapacitats que viuen 
a Olivella. Hi ha molta dispersió i de vegades la gent gran es queda sitiada. S'hauria de 
plantejar una estratègia per afavorir la mobilitat i l'accés a les cases. (Hi ha l'ajuda de 
la Creu Roja per taxi al metge, però és escassa).

l Tenim una població molt jove,  Olivella ha de tenir una pediatra. 

l Implicació del municipi en la lluita per uns serveis sanitaris i sociosanitaris que donin 
resposta a les necessitats de la població. Davant les tendències privatitzadores de 
l’administració i tenint en compte els models sanitaris d’arreu dels Països Catalans, 
l'Ajuntament ha d’apostar per la defensa d’uns serveis públics, universals i de qualitat.

l Promoure la informació a la població adulta sobre la situació actual del drets socials i, 
per descomptat, del sistema sanitari, tant en l'abolició de la universalitat com en 
altres mancances, com llistes d’espera o manca d’especialistes. Sense una població 
informada el control popular no té sentit. 

Educació                            

L’aposta ferma de la CUP per l’ensenyament públic és irrenunciable.

l Serveis extraescolars gratuïts per a les famílies amb menys recursos.

l Aturar les externalitzacions de serveis complementaris de l’àmbit educatiu 
(menjadors, neteja, manteniment dels equipaments,etc) i remunicipalitzar-les. En el 
cas dels menjadors escolars, es vetllarà per la qualitat i la procedència dels productes 
que s’ofereixen.

l Crear el Consell Escolar Municipal.

l Educació ambiental i presa de consciència de l’entorn a les escoles: les assignatures de 
coneixement del medi natural i social estan enfocades seguint una progressió que va 
de l’àmbit local al general i que no pot tenir en compte les característiques concretes 
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de cada territori. Per tant, cal que l’Ajuntament ofereixi un programa complementari 
sobre l’entorn més proper, tant natural com social, posant especial èmfasi en les 
problemàtiques ambientals. Aquest programa hauria de comptar amb material 
didàctic per a les escoles i amb personal especialitzat que en faci l’acompanyament.

l Aprofitar els equipaments educatius més enllà de l'horari lectiu. Patis, equipaments 
esportius, biblioteques, sales d'estudi o aules d'informàtica han de permetre 
desenvolupar activitats per part de la resta de la població. 

l La deficient mobilitat pública del nostre municipi provoca que els nostres estudiants 
de batxillerat i universitaris tinguin moltes dificultats tant de temps com econòmiques 
per accedir als seus estudis, des de l'ajuntament s'ha de garantir aquesta igualtat 
d'oportunitats amb els alumnes d'altres municipis, per tant treballarem en l'augment 
de beques pel transport, tant com l'estudi del lloguer d’habitatges per a estudiants. 

Habitatge                           

L’habitatge és un dret fonamental i per tant s’ha de prioritzar el seu ús social per sobre de 
qualsevol altre consideració. 

Cal que l’ajuntament s’impliqui activament en aturar els desnonaments i en última instància 
en oferir una alternativa habitacional dintre del municipi. 

Cal que l’ajuntament planti cara a les màfies que s’aprofiten dels més vulnerables, ja sigui 
ocupant habitges buits per després cobrar a famílies per entrar-hi, com els bancs que 
propicien aquestes pràctiques, especulant amb els habitatges buits en comptes d’afavorir el 
seu ús social. 

Mesures a implementar per dur a terme aquest objectiu :

1- Realització d’un cens d’habitatges i l’ús que se’ls dóna actualment, amb la col·laboració 
veïnal. Donar un termini de sis mesos per fer-ho.

2- Realització d’un llistat de temes urbanístics documentats amb la implicació veïnal per tal 
d’identificar els dèficits urbanístics. 
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3- Crear una taxa per a la detecció d'habitatges buits per a detectar-los i poder-los 
mobilitzar cap a borses de lloguer municipals. El cost de la inspecció el pagaria la propietat 
de l'habitatge en el cas que estigui buit durant el període que marqui l'ordenança fiscal.

4- Endegar polítiques públiques d’accés a l'habitatge i d'aquest, amb fórmules com 
l'habitatge social, la masoveria o l'habitatge en cessió d'ús.
Fiscalitat vers els habitatges abandonats. Control d’usos i planificació.

5-Creació d’una borsa de lloguer social per posar en contacte propietaris d’habitatges buits, 
especialment antics habitatges de segona residència caiguts en desús, amb persones amb 
necessitat d’habitatges a preu assequible.

Polítiques de joventut                                                                            

l Promoure i potenciar les entitats joves, oferint recursos materials, fomentant el seu 
protagonisme al poble, escoltant les seves inquietuds i eliminant traves 
burocràtiques.

l Crear comissions juvenils que treballin sobre diferents àmbits que afecten el conjunt 
del poble (esports, festes, cultura, etc.) i que van molt més enllà dels únics temes que, 
per prejudici, solen associar-se amb aquest col·lectiu.

l Fomentar  espais d’oci, amb el propòsit que els joves no se sentin obligats a buscar 
oferta nocturna en d'altres poblacions. A més, cal promoure activitats d’oci que no es 
basin en el consumisme sinó que tinguin com a objectiu fomentar la seva interrelació.

l Facilitar l’ús de l’espai públic, sense que els i les joves estiguin constantment afectats 
per ordenances de civisme que en força ocasions no respecten els moments informals 
de trobada del jovent on es potencia la col·lectivitat, la identitat i el fet de realitzar 
accions conjuntes. 

l Donar suport i assessorament a les joves en situació de precarietat, prioritzar la 
contractació juvenil i la borsa d'ocupació jove

l Crear una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a través de les 
empreses privades i la contractació pública en empreses públiques i serveis 
remunicipalitzats. Els recursos propis del territori poden ser un motor econòmic i una 
possible font de creació de llocs de treball.
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l Donar suport als col·lectius i grups de joves que reivindiquen un habitatge digne, tant 
si és per ells com si ho reclamen per al conjunt de la societat, i que al mateix temps 
denuncien l’especulació immobiliària. 

l Incloure la gent jove en una comissió d'habitatge municipal.

l No deixar de donar importància en cap moment al Pla de drogues, per tal de 
fomentar la vida sana entre el jovent, element clau per al seu desenvolupament. 

l Suport als joves universitaris del municipi en les seves lluites contra l'augment de 
taxes i transport públic

Gent gran                                                                                      

l Facilitar el retorn al nucli urbà de la gent gran i de les persones amb dependència que 
viuen pràcticament aïllades i sense serveis bàsics a les urbanitzacions. 

l Impulsar polítiques comunitàries d'atenció a la dependència i de solidaritat veïnal, 
posant un èmfasi especial a la gent gran. 

l Establir vincles entre la gent gran i les àrees d'educació i joventut per tal de 
dinamitzar les relacions entre les diferents generacions que conviuen al poble. 

l Emprendre un ampli ventall de cursos de formació i activitats destinats a la gent gran 
que recullin totes les inquietuds d’aquest col·lectiu tan heterogeni. 

l Vincular més directament la gent gran amb la vida política de la vila, impulsant la seva 
presència als consells de participació existents. 

l Promoure la jubilació activa de les vilatanes i vilatans d’Olivella, donant suport a 
associacions culturals i esportives autogestionades per la gent gran.
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FEMINISME 

l L’elaboració de plans d’igualtat entre homes i dones, el seu seguiment i els seus 
efectius i reals resultats s'han de constituir com una política transversal en totes les 
àrees municipals

l Assegurar els serveis municipals que afecten especialment a col·lectius de dones més 
vulnerables 

l Estudiar la creació de serveis de municipalització dels treball de cures a través de 
borses de persones en situació d’atur o sense prestació que realitzi serveis de cures 
(infants, gent gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar) 
a través de la mediació o contractació directa per part de l'administració local. 

l Realitzar accions concretes en el municipi sempre que hi hagi un assassinat d’una 
dona per violència de gènere ( comunicat institucional...).

l Donar visibilitat a les dones en els centres escolars, afegint els estudis de gènere com 
a matèria transversal en el sistema educatiu.

l Fomentar punts de trobada on es puguin abordar temes com la violència de gènere i 
sexual d’una forma comunitària i apoderadora, no només assistencialista. 

Cultura i patrimoni                        

Model Cultural                                                              

l Més suport a les entitats que organitzin festes populars. Volem subratllar que han de 
ser les entitats les que organitzin aquestes festes i l’Ajuntament qui simplement doni 
suport,assessorament i infraestructures. Les entitats no poden servir de coartada al 
govern per aparentar una falsa participació popular, fent veure que treballa
conjuntament amb elles quan és l’Ajuntament qui dirigeix per darrera.

l Establir convenis amb les entitats locals, en lloc de contractar empreses privades per a 
l’organització de les festes i activitats culturals.
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l Fomentar les entitats de barri que organitzin festes i activitats de barri amb l’objectiu 
d’enfortir-hi les relacions socials i facilitar-ne la participació.

l L’Ajuntament ha de facilitar la feina a les entitats dels balls populars com a entitats 
promotores de cultura, una cultura que mai ha de dependre de l’Ajuntament.

l Els locals socials han de ser espais per fomentar les relacions entre totes les persones 
del municipi i fomentar la cultura, la participació i l’oci fugint del consumisme i de la 
visió mercantilista de l’explotació econòmica d’aquests. En aquest sentit s’han de 
recuperar l’ús social i autogestionat dels locals per les entitats.

l Casal d’avis, casal de Joves, balls populars, aavv, etc. han de ser qui ocupin i gestionin 
els locals socials 

l Redactar una normativa per tal de cedir la gestió dels equipaments públics a entitats i 
col·lectius de base. L’autogestió dels espais és una eina molt important per donar 
capacitat de decisió a les persones. 

l Redactar de manera participativa un Pla d’Usos Culturals del Carrer. 

l Agafar un compromís ferm amb les entitats i els col·lectius per tal que no tinguin 
dificultats burocràtiques per a fer ús dels recursos públics. 

Volem ajudar a crear un poble que s'interessi per la cultura i que conegui el bo i millor de les 
manifestacions artístiques. I tenim la gran sort que no cal anar gaire lluny per trobar-ne, 
perquè a Olivella hi viuen molts músics, actors, artistes plàstics, fins i tot escriptors. No ens 
podem permetre el luxe que siguin invisibles, o gairebé, perquè poden aportar-nos molts 
coneixements valuosos.

Però més enllà d'aquesta circumstància favorable, ja hem dit que entenem la cultura com 
un dret que no admet excepcions de cap mena, ni d'edat, ni d'economia, ni de condició 
social.

Patrimoni i memòria històrica                                                    
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l Cal que el nostre passat no s'esvaeixi sense pena ni glòria, però no pas per raons 
nostàlgiques, sinó perquè sabent d'on venim, podrem aclarir millor cap on volem 
anar. 

l Crear la Ruta de les Masies per donar a conèixer el patrimoni arquitectònic rural de la 
vila .

l Donar impuls als treballs de recuperació del castell i la rehabilitació de la sagristia, de 
la qual cal demanar la municipalització.

Medi ambient                                               

La celebració de les pròximes eleccions municipals és una bona oportunitat perquè e la 
societat en general, reflexioni sobre la situació ambiental en què es troben el municipi i les 
necessàries respostes que han de donar-se a aquestes situacions a través dels seus 
programes electorals.
Les administracions locals són la institució públques més pròximes a les persones i als 
territoris, per la qual cosa la seva implicació en la conservació del medi ambient és 
essencial. Les administracions han d'encarar la seva part de responsabilitat en la crisi 
ecològica en la qual ens veiem immerses, i adquirir un compromís decidit amb el respecte, 
protecció i conservació del medi ambient.

Creiem necessari elaborar una política que tingui en compte el medi ambient i el repte de 
fer un municipi més sostenible i per això proposem:

Mobilitat
l Treballarem perquè el transport públic sigui una alternativa real al transport privat.
l Elaboració de plans de Mobilitat Sostenible que fomentin el transport no motoritzat 

(vianant, ciclista) en zones urbanes i limitin l'ús del transport privat.
l Als nuclis on es concentren serveis, priorització i conversió en zona de vianants i 

transport sostenible davant l'actual excés d'ús del vehicle particular motoritzat.
l Impedir noves urbanitzacions separades dels nuclis urbans, i trencar el cercle viciós 

de noves urbanitzacions - noves autovies. Com a requisit previ a tot desenvolupament 
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urbanístic ha d'existir la suficient xarxa de transport públic com per a atendre les 
necessitats de la població.

l Foment del cotxe compartit. Crear eines col·laboratives (app municipal, apartat per 
anunciar-se a la pàgina web de l'Ajuntament) per posar en contacte les persones amb 
disponibilitat per compartir cotxe. Si no hi ha altre remei, informar de l'existència de 
pàgines que promouen el cotxe compartit com www.compartir.org. Estudiar 
bonificacions fiscals.

l Estudiar la possibilitat de tenir un bus a demanda per connectar les diferents 
urbanitzacions.

l Treballar per l'augment de la freqüència de pas de l'autobús per tal que sigui una 
alternativa real al transport privat.

l Treballar per la creació d'una entitat de transport públic comarcal en la qual es puguin 
coordinar esforços per a aconseguir un transport públic connectat entre els municipis 
de la comarca i que siguin  més eficients. 

Aigua      

l Treballarem per implementar una xarxa de clavegueram buscant finançament i 
facilitats per les veïnes i veïns amb l'objectiu de depuració de totes les aigües 
residuals de municipi..

l Restaurar rieres degradades del nostre entorn amb criteris ecològics.

l Fomentar l'estalvi d'aigua a través de l'aprovació d'ordenances per a un ús eficient de 

l'aigua i campanyes de sensibilització.

l Fomentar l'estalvi d'aigua en el sector domèstic i a l'ajuntament a través de 

l'aprovació d'ordenances municipals per a un ús eficient de l'aigua en el municipi, que 

abasti tots els habitatges i amb unes polítiques tarifàries escalonades.

l Afavorir que noves edificacions i desenvolupaments incorporin en el seu disseny 

mesures d'estalvi d'aigua i emmagatzematge de pluvials.
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l Promoure campanyes de sensibilització sobre estalvi i bon ús de l'aigua i donar 

exemple en les seves polítiques d'ús en jardins, neteja de carrers, piscines, etc.

l Reducció en la xarxa local de distribució d'aigua d'un 50% de les pèrdues, amb 

l'objectiu d'aconseguir almenys el 85% d'eficiència d'aquesta.

l Mancomunar el servei d'aigües amb la finalitat que l'empresa subministradora 

d'aigües sigui pública.

Energia

l Establir un objectiu de reducció del 20% en el consum d'energia al final de la 
legislatura respecte al començament d'aquesta, a través de polítiques d'estalvi i gestió 
de la demanda, i augmentar la generació amb energies renovables, fixant objectius 
concrets per a cada tipus.

l Incrementar la producció amb energies renovables, fixant objectius per a cadascuna 
d'elles (solar, biomassa….). Aquests objectius haurien de desglossar-se, al seu torn, en 
promoció pública (específicament per als edificis i terrenys de titularitat pública, 
sempre que sigui compatible amb la conservació ambiental i altres usos d'interès 
social) i promoció privada (fent ús de tots els instruments fiscals que la llei permet per 
a afavorir la instal·lació d'energies renovables, i facilitant als ciutadans la realització de 
tràmits.

l Assegurar l'estricte compliment del Codi Tècnic de l'Edificació, en particular quant a 
les obligacions d'incorporar energia solar tèrmica i fotovoltaica en habitatges. S'han 
de tenir en compte aquests requisits en els plans urbanístics, assegurant que els 
edificis s'orientin adequadament.
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Residus                                                                                                                   

l Establir instruments i mesures que incentivin la reducció d'almenys un 10% en el pes 
de les escombraries generades.

l Establir instruments i mesures que incentivin la prevenció, la reutilització i el 
reciclatge i realitzar campanyes de sensibilització del públic concordes amb aquest 
objectiu.

l Fomentar el compostatge domèstic, implantar la recollida selectiva de la matèria 
orgànica, etc.

Conservació de la Natura                                                                                   

l Assegurar els valors socials i ambientals dels boscos, alhora que s'ofereix un valor 
afegit als seus productes.

l Condicionar els usos i aprofitaments forestals a l'existència de Plans d'Ordenació 
Forestal o documents equivalents en vigor, que garanteixin la conservació i l'ús 
sostenible de la biodiversitat.

l Realització de campanyes d'educació ambiental, donant a conèixer els valors naturals 
del terme municipal, fomentant una cultura de protecció del nostre entorn entre la 
ciutadania i potenciant l'arrelament i el respecte dels habitants pel seu mitjà

Animals                                                                                                                  

l Aplicació i augment de multes als qui maltracten animals. Actualment la quantia de 
les sancions és ridícula, i posen en una situació de gairebé total impunitat als qui
maltracten i abusen dels animals.

l Establir que els animals no hagin de romandre lligats o engabiats, i els que visquin en 
l'exterior puguin comptar no només amb habitacles que els protegeixin de les 
inclemències del temps, sinó també d'espai suficient que els permeti llibertat total de 
moviments.

l Perseguir i sancionar de manera estricta la cria d'animals per a la venda per part de 
particulars sense llicència.

l Campanyes educatives i de conscienciació social contra l'abandó i a favor de l'adopció 
d'animals.

l Gestió de colònies felines.  Les colònies felines urbanes estan formades pels gats 
sense propietari legal conegut que habiten en les vies públiques urbanes. A causa de 
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l'elevat nombre de gats que viuen al carrer, ha d'aplicar-se un model ètic, pràctic i 
eficaç de colònies controlades, que garanteixi la defensa de les seves necessitats, al 
mateix temps que es redueix la seva població.
L'únic mètode ètic i efectiu per al control de colònies felines és el mètode CES 
(Captura - Esterilització - Solta), que resulta més eficient mitjançant el treball conjunt 
entre l'Administració, les organitzacions dedicades a la defensa dels animals i el 
treball del voluntariat. L'Ajuntament haurà de treballar sempre amb l'assessorament 
d'entitats animalistes, i amb l'oferiment voluntari de les persones que vulguin assumir 
la vigilància i cura de les colònies felines. El consistori ha de realitzar campanyes de 
promoció dels Projectes CES entre la ciutadania, amb l'objectiu de conscienciar en la 
seva protecció i respecte, amb mesures com la senyalització de les colònies 
controlades amb advertiments sobre la protecció municipal d'aquestes.

l Prohibició de la caça en tots els terrenys de propietat municipal.
Realització campanyes d'esterilització (mancomunades amb altres municipis i 
administracions) com a control de colònies de porcs senglars.
Aplicar el mètode CES (Captura - Esterilització - Solta) per al control i cura d'aquestes 
colònies.

l Proposar la prohibició de l'ús de pirotècnia d'alta sonoritat i la prohibició de venda i 
ús recreatiu de petards, coets, traques, bengales i barrines, tal com ja estableixen les 
normatives locals de diversos municipis en tot l'Estat.

l En quant a control de plagues com la processionària, estem totalment en contra de 
fumigació massiva. Cal trobar solucions més respectuoses amb el medi. S'ha de optar 
per altres espècies d'arbres en parcs i jardins i a llarg termini fer una gestió del bosc i 
les zones verdes per fomentar la reintroducció d'altres espècies autòctones que per 
altra banda són també més resistents al foc.

Urbanisme                                                                                                            

El sòl és una part fonamental dels ecosistemes i el suport sobre el qual es desenvolupa la 
vida terrestre. No obstant això, en l'última dècada parlar de sòl s'ha convertit en sinònim 
d'urbanisme, construcció i, en una gran part de casos, de destrucció i especulació

Entre 1987 i 2000, el sòl urbanitzable a Espanya va augmentar 170.384 hectàrees, la qual 
cosa suposa el 25% del territori. En aquest mateix període es van perdre 239.248 hectàrees 
de sòl forestal.
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l Limitar els nous creixements urbanístics a les necessitats reals d'habitatge i 
d'equipaments públics. Aquests creixements es faran sempre entorn del nucli urbà, i 
no suposaran més d'un 10% sobre la superfície urbana i població actuals

l Desenvolupar i aplicar una normativa fiscal que penalitzi als propietaris d'habitatges 
buits i que promogui l'habitatge en lloguer.

l Facilitar i promoure la participació pública en els procediments administratius. Tot 
tipus d'instrument de planejament i projectes de construcció, així com els informes 
tècnics i jurídics que els justifiquin, hauran de ser d'accés públic, ràpid i gratuït a 
qualsevol interessat. Qualsevol alteració en els plans d'ordenació urbanística haurà de 
difondre's i ser notificada a la població utilitzant sistemes informàtics (pàgines web) i 
enviaments postals indicant en què consisteix la modificació, el termini d'informació 
pública i la forma de consultar la documentació. El contingut íntegre de la 
documentació haurà d'estar accessible en les dependències municipals, en la pàgina 
web de l'organisme autonòmic amb competències urbanístiques i en les dels 
ajuntaments.

l Elaboració d'una ordenança de construcció sostenible, que contempli aspectes com a 
cobertes i aïllaments, estalvi d'aigua, aprofitament de pluvials, utilització de 
materials, gestió de residus, ús d'energies renovables, etc. Sobre la base d'ella, 
implantació de mesures de foment de dissenys i tècniques arquitectòniques més 
sostenibles, tant per a rehabilitació com per a restauració o per a construcció de nous 
habitatges. Així mateix, adopció de mesures de penalització per a noves construccions 
que no segueixin aquestes recomanacions

Economia ecològica                                                                                            

l Establir polítiques de compra pública que fomentin productes i serveis ecològicament 
sostenibles.

l Creació de la marca “Parc Natural Agrari del Garraf” com a via de promoció dels 
productes agrícoles ecològics locals, especialment d'aquells produïts a l'entorn dels 
paratges naturals del municipi. 

l Atenció especial al treball a la vinya. 
l Creació, difusió i promoció de distintius per a establiments que comercialitzin o 

consumeixin, en major o menor grau, productes ecològics locals, amb beneficis fiscals 
associats a aquests.

l Foment de l'establiment de llocs de productes ecològics en els mercats ambulants de 
la ciutat, així com organització d'una fira anual de productes ecològics.

l Establiment, en els plecs de condicions dels serveis de menjador de les Escoles 
Infantils Municipals, de l'obligatorietat d'utilització d'almenys un 75% de productes 
ecològics, preferentment d'origen local.

l Creació d'horts urbans comunitaris ecològics .
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l Impuls a iniciatives ocupacionals per a l'explotació agrícola ecològica de terrenys 
municipals.

l Realització de cursos d'agricultura ecològica.

Nació i identitat col·lectiva                            

Cal respectar per ser respectats, aquest és el camí per cohesionar el nostre poble. Hem de 
dir ben alt qui som, però amb l'orella atenta a les demandes i als parers dels qui, provinents 
de tot arreu, se'ns han afegit d'un temps cap aquí. 

Proposem:

l Estendre llaços amb altres municipis de la resta de territoris dels Països Catalans que 
comparteixin característiques amb Olivella. Es poden fer intercanvis de músics, 
agermanaments de viles, etc. 

l Disposar tots els recursos disponibles per tal que el poble català sigui lliure i que 
culmini el procés d’independència de la nació sencera i amb totes les garanties 
democràtiques.

l El municipalisme ha de servir perquè la ciutadania treballi des de la base per 
construir un nou estat compromès amb la classe treballadora.

l Participar en campanyes concretes a favor de les nacions oprimides. El poble també 
ha de tenir l’oportunitat de conèixer aquestes realitats, ni que només sigui per 
constatar que al món, que és de tots, hi ha injustícies que clamen al cel. 

l Construir un discurs sobre la independència basat en la dignitat nacional i en la 
solidaritat entre els pobles, en el benestar de la majoria i en arguments, sòlids i 
realistes, que fugin de l’etnicisme i la xenofòbia. 
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Llengua                          

Cal que la nostra llengua adquireixi d'una vegada el rang que li pertoca, és a dir, l'idioma 
oficial de Catalunya. Perquè cada llengua és una forma específica d'explicar la realitat i, en 
conseqüència, quan un idioma es perd és el món sencer qui s'empobreix culturalment.

l Assegurar el bon ús del català a l’administració i de totes les persones que treballin a 
l’ajuntament. 

l Oferir els recursos perquè tinguin lloc les parelles d’intercanvi lingüístic, especialment 
en l’entorn escolar. D’aquesta manera s’ha de contribuir a que hi hagi un respecte 
mutu entre les llengües que es parlen a la vila i que el català sigui la llengua vehicular, 
d’acollida i d’immersió.

l Seguir oferint suport i recursos a les colles de cultura popular i tradicional. Programar 
activitats escolars a través de la música moderna que treballin els valors de la 
multiculturalitat a través de la llengua catalana. 

l Oferir classes gratuïtes de català a persones adultes i nouvingudes. El català ha de ser 
la llengua de benvinguda i que cohesioni la societat de la vila i del país. 

l Fer campanyes concretes sobre àmbits ens els quals el català sigui una llengua 
minoritzada o discriminada.

l Prendre el compromís polític que als centres educatius d’Olivella s’hi complirà 
l’immersió lingüística i que, si cal, es desobeirà l’estat espanyol per tal que el català 
sigui la llengua vehicular a les escoles de la vila. 

Olivella, Maig 2019
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