
Programa Municipal CUP - Poble Actiu (CUP - PA) 
 

 

  

  

Som al carrer i  

serem a l'ajuntament 
 

 

 

 

ELECCIONS MUNICIPALS – MAIG 2015 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

PROGRAMA MUNICIPAL CUP – POBLE ACTIU (CUP-PA) 

 



Programa Municipal CUP - Poble Actiu (CUP - PA) 
 

ELECCIONS MUNICIPALS – MAIG 2015 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

PROGRAMA MUNICIPAL CUP – POBLE ACTIU (CUP-PA) 

 

SUMARI 

INTRODUCCIÓ  

EIXOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

[1] PLA D’EMERGÈNCIA SOCIAL 

[1.1] Lluita contra la fam, l’atur i la pobresa  

[1.2] Defensa del serveis públics  

[1.3] Habitatge  

[1.4] Auditoria Ciutadana del Deute  

[1.5] Lluita contra la discriminació  

[2] PODER POPULAR I DEMOCRÀCIA DIRECTA  

[3] OCUPACIÓ DIGNE: PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES  

[4] DRETS SOCIALS I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISI  

[4.1] Serveis Socials  

[4.2] Sanitat  

[4.3] Educació 

[5] MODEL URBÀ I TERRITORIAL: PEL DRET A LA CIUTAT  

[6] CONVIVÈNCIA, CULTURA POPULAR I LLENGUA 

[6.1] Convivència Intercultural  

[6.2] Producció i socialització de béns culturals  

[6.3] Polítiques de defensa de la llengua 



Programa Municipal CUP - Poble Actiu (CUP - PA) 
 

[7] FEMINISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERE 

[7.1] Les violències de gènere 

[7.2] Dret a l’avortament lliure i gratuït 

[7.3] Les conseqüències de les retallades en l’emancipació de les dones 

[7.4] Alliberament LGTBI 

[8] RUPTURA AMB EL RÈGIM DEL ’78 I APERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT 

CATALÀ 

  



Programa Municipal CUP - Poble Actiu (CUP - PA) 
 

INTRODUCCIÓ 

 
La Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu hem decidit presentar-nos a les 
eleccions municipals perquè volem capgirar les polítiques municipals de L’Hospitalet 
de Llobregat amb l’objectiu que l’Ajuntament treballi al servei de les necessitats de les 
classes populars, dels barris, de la classe treballadora i les dones, els infants, la gent 
gran i les joves. Cal començar a bastir els fonaments d’unes noves polítiques 
municipals per a construir les bases d’una alternativa política, social, cultural i 
econòmica real al sistema capitalista 
 
Volem recuperar com a ciutadans i veïnes de L’Hospitalet el dret a la nostra ciutat tot 
impulsant una participació política radicalment democràtica: posarem l’ajuntament a 
la disposició de tot el veïnat i plantejarem aquells mecanismes de participació que 
permetin incorporar la sensibilitat popular a les decisions polítiques municipals. 
 
Treballarem i vetllarem per la dignitat i els drets fonamentals de les persones: tothom 
ha de disposar de condicions mínimes dignes d’alimentació, habitatge i treball. Però 
més enllà de donar una resposta a aquesta emergència social, volem concebre un 
Ajuntament que lideri el seu territori de la forma més eficient possible i aplicant els 
criteris de sostenibilitat ecològica i social a totes les seves polítiques i serveis.  
 
Defensem la remunicipalització i gestió directa dels serveis públics. Això vol dir 
recuperar els serveis públics externalitzats en mans privades i crear ocupació de 
qualitat. L’Ajuntament ha d’assumir com a pròpia la lluita per acabar amb la 
temporalitat en la contractació que efectua el propi ens local. Així mateix, 
l’Ajuntament ha d’exigir el compliment d’un compromís amb l’estabilitat laboral a les 
empreses que se subcontractin, mentre que no es recuperi la gestió directa municipal 
d’aquests serveis. I, endemés, ha d’incloure una clàusula d’obligat compliment en 
relació a les condicions salarials i d’estabilitat laboral per a totes les empreses que es 
presentin als diferents concursos impulsats des de l’Ajuntament. 
 
Volem una ciutat ecològicament més sostenible i responsable amb el territori. Així, el 
model de ciutat que propugnem ha d’allunyar-se del model urbanístic basat en la 
construcció especulativa, que només respon als interessos especuladors d’una minoria 
social tot malmetent un recurs escàs com és el sòl. Per contra, defensem un urbanisme 
sostenible sota criteris socials i medi ambientals. I basat en l’elaboració de plans 
urbanístics amb la participació directa dels veïns i les veïnes afectades. 
 
Així mateix, volem introduir a la ciutat el model de producció més neta, al sector privat 
i als serveis municipals. El model de producció més neta consisteix en l’adopció d’un 
model de gestió dels recursos bàsics basat en la reducció i el reciclatge en origen que 
permet la disminució en quantitat i/o perillositat dels residus, la contaminació 
ambiental i, en general, la disminució de l’impacte de l’activitat humana sobre l’entorn. 
Fomentar al municipi l’estalvi i l’eficiència energètica tant en el sector d’activitat privat 
com en els serveis públics i en l’àmbit domèstic. En definitiva, aprendre a gestionar 
millor els recursos que permeten la nostra existència: aigua, aire, energia i els residus. 
Integrar aquests recursos en la planificació dels nous espais urbans i repensar la seva 
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planificació i gestió en els espais urbans ja existents sota l’òptica de l’estalvi i 
l’eficiència energètica. 
 
Treballarem per garantir el respecte als drets fonamentals i la dignitat de tots els veïns 
i les veïnes del nostre municipi. Amb totes les eines legals, polítiques i econòmiques 
que l’Ajuntament té al seu abast, estarem al costat de les joves, les dones, les persones 
migrants, i qualsevol altre col·lectiu que pugui veure vulnerat algun dels seus drets 
fonamentals. 
 
Impulsarem l’ús social del català com a llengua de cohesió social. Fomentarem la 
cultura de la participació política com a instrument per a la vertebració social i 
l’aprofundiment democràtic. Treballarem en favor de la convivència i la diversitat 
cultural a la ciutat. 
 
I com a horitzó,  compartim el de la independència del nostre país, perquè pensem que 

és la via per defensar una societat més lliure i més justa i una oportunitat per a trencar 

amb el sistema polític i econòmic que ens ofega com a classe treballadora i com a 

poble.  Entenem la independència com a un procés polític constituent que ens permet 

posar les bases d’una societat més justa i més lliure on hi càpiguen totes les sobiranies: 

la de classe, la de gènere i la de poble davant de qualsevol colonització, sigui del capital 

o d'un estat opressor.  
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Eixos del Programa Municipal 

Tot seguit us presentem el programa d’acció política amb el qual ens presentem a les 

eleccions municipals a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat el proper 24 de maig. 

No es tracta d’un document tancat sinó que pretenem posar les bases per a una acció 
política municipal transformadora amb l’objectiu d’incorporar també les aportacions 
que ens arribin dels ciutadans i les veïnes de l’Hospitalet per a construir 
col·lectivament un veritable programa de transformació social i cultural de la nostra 
ciutat. 
 

1. PLA D’EMERGÈNCIA SOCIAL 

 

1.1 Lluita contra la fam, l’atur i la pobresa 

 Creació de plans d’ocupació atenent les necessitats socials i productives de la 
ciutat.  

 Prioritzar les dotacions pressupostàries en matèria de serveis socials.  
 Garantir els subministraments bàsics de llum, aigua i gas a totes les famílies i les 

llars de la ciutat. 
 Garantir l’accés al transport públic als col·lectius amb més dificultats 

econòmiques de la ciutat. 
 Treballar des de l’Ajuntament de L’Hospitalet per a impulsar a nivell de tot 

Catalunya l’establiment d’una renda garantida de ciutadania cap a la renda 
bàsica universal com a mecanisme per a garantir unes condicions de vida 
dignes per a tothom. 

 

1.2 Defensa del serveis públics 

 Fre a les privatitzacions de serveis públics i recuperació progressiva de la 
funcions suprimides per les retallades.  

 Remunicipalització i gestió directa dels serveis públics locals. Executar els 
serveis públics a través d’entitats públiques i no pas del sector privat. 
Recuperar els serveis públics externalitzats en mans privades i crear ocupació 
de qualitat.  

 Lluita activa contra les polítiques d’austeritat.  
 Desobediència ciutadana i institucional contra la nova Llei de Reforma Local 

(LRSAL) que arrabassa competències als municipis. 
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1.3 Habitatge 

 Garantir l’accés a l’habitatge. Potenciar el lloguer social, públic i assequible per 
a tothom. Crear una borsa municipal de lloguer social. 

 Elaborar un cens dels pisos buits com a instrument per a gestionar l’accés a 
l’habitatge en el marc d’un pla d’habitatge municipal. Aquest cens ha de ser de 
caràcter públic i ha d’estar a disposició d’un grup de treball on participin 
representants de l’Ajuntament, les plataformes en defensa de l’habitatge (com 
ara les PAH), associacions veïnals, advocats i advocades del torn d’ofici i tècnics 
de l’oficina de l’habitatge. 

 Declarar l’Hospitalet com a ciutat lliure de desnonaments. Creació de la 
Comissió de Prevenció dels desnonaments per a garantir que no es produeixi 
cap desnonament per motius econòmics. Paralitzar els desnonaments forçosos 
(hipoteques, lloguers, recuperació o enderrocament).  

 Establiment de convenis amb els jutjats per exigir informes previs de serveis 
socials sobre l’existència d’una alternativa de reallotjament i dret a l'habitatge.  

 Recuperació per al mercat del lloguer social, públic i assequible per a tothom  
dels habitatges buits propietat de la banca, empreses promotores, 
immobiliàries i fons d'inversió en compliment de la moció aprovada en el ple de 
l'ajuntament el gener del 2014.  

 Creació de mecanismes que permetin un lloguer just en el lliure mercat i 
incentivar alhora els propietaris particulars que cedeixen els seus habitatges a 
un pla de lloguer segur gestionat per l’Ajuntament. 

 

1.4 Auditoria Ciutadana del Deute 

 
 Transparència en la gestió municipal i rendició de comptes. Auditoria ciutadana 

dels comptes públics municipals. Rendició pública dels comptes de 
l’Ajuntament de l'Hospitalet per tal de conèixer i avaluar la gestió de les 
despeses i ingressos de la Hisenda Local.  

 Prioritzar donar cobertura a les necessitats de les persones abans que fer el 
pagament del deute als bancs.  

 Alliberar recursos per posar-los a disposició de les necessitats socials de la 
ciutat.  

 Acabar amb l’opacitat informativa en matèries pressupostàries i facilitar tota la 
informació a la ciutadania així com promoure la seva implicació.  

 Creació d'un Observatori Ciutadà Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3                                                       Programa Municipal CUP - Poble Actiu (CUP - PA) 
 

1.5 Lluita contra la discriminació 

 
 Defensa dels drets fonamentals de totes les persones al marge del seu origen, 

situació administrativa, edat, religió, gènere i orientació sexual. 
 Accés universal als serveis públics per a totes les persones empadronades al 

municipi al marge de la seva situació administrativa. 
 Dret a l’empadronament sense restriccions de les persones migrades com a 

mecanisme per a garantir l’accés universal als serveis bàsics de salut, educació i 
serveis socials. Generalitzar la pràctica de l’arrelament de les persones 
migrades sense exigir el requisit d’un contracte de treball –el més difícil 
d’assolir actualment- per facilitar la seva regularització o renovació de papers. 

 Promoure un canvi en la legislació que permeti estendre tots els drets polítics a 
la totalitat de la ciutadania perquè puguin exercir el seu dret de sufragi. 

 
 

2. PODER POPULAR I DEMOCRÀCIA DIRECTA 

 
Apostem fermament per la participació ciutadana com a motor per al canvi social. 
Volem una democràcia real i de qualitat. Votar a les eleccions cada quatre anys ja no 
pot servir per justificar un govern de suposats experts que actuen al marge del 
interessos de la majoria social. Hem de posar en marxa noves dinàmiques de baix a 
dalt per treballar colze a colze amb els agents socials de L’Hospitalet de Llobregat. Hem 
de crear col·lectivament noves estructures i mecanismes de deliberació i co-producció 
de polítiques públiques. Els municipis, que són l’àmbit d’actuació política i 
administrativa més propera a la ciutadania, són el lloc on més fàcilment es poden 
construir espais de mediació que permetin la participació directa i permanent del 
conjunt de la població. 
 
Amb la voluntat d’executar un procés d’aprofundiment democràtic en els municipis 
plantegem una sèrie de propostes i mesures correctores de l’actual sistema orgànic 
municipal per reactivar l’actual democràcia de baixa intensitat: 
 

 Reformar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) d’acord amb la filosofia de la 
co-producció de polítiques públiques. 

 Crear un nou Reglament de Participació Ciutadana d’acord amb les necessitats 
de la ciutadania i incloent el paper de les noves tecnologies de la democràcia 
2.0. La participació ciutadana ha de ser una eina incorporada transversalment a 
totes les àrees de l'administració. 

 Foment de l’ús de programari lliure a tots els nivells de l’administració 
municipal. 

 Posar en marxa Pressupostos Participatius tant per a adults com per a infants i 
joves. 

 Promoure la gestió comunitària i el model de la corresponsabilització en la 
gestió dels equipaments públics. 
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 Promoure i facilitar referèndums locals, consultes populars i altres tipus de 
participació directa i vinculant sobre assumptes de caràcter públic.  

 Enfortiment i dinamització del teixit associatiu. La consolidació d’un teixit 
associatiu viu, conformat per entitats dinàmiques, democràtiques i 
independents, ha de ser una prioritat des del punt de vista de la participació 
ciutadana. 

 Combatre el clientelisme i millorar l’autonomia del teixit associatiu. 
 
 

3. OCUPACIÓ DIGNE: PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES 

 
Ens trobem davant d’una crisi del sistema econòmic, polític i social del capitalisme. Els 
darrers 15 anys els Ajuntaments han consolidat despeses estructurals a partir 
d’ingressos que eren conjunturals i s’ha generat una absoluta dependència respecte 
inversions provinents de l’administració estatal i autonòmica, o a través dels impostos 
de la construcció. A L’Hospitalet de Llobregat hi ha més de 21 mil persones a l'atur i 
més del 80% de l'ocupació que es crea és temporal, és a dir, precària. Una gran part de 
les persones en situació d’atur no reben cap prestació, subsidi ni ajut. Moltes persones 
sense treball ni tan sols estan registrades a les llistes de l’atur del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.  
 
Considerem que hi ha marge per començar a canviar el rumb i caminar cap a un nou 
model econòmic local, de relacions laborals dignes, de respecte pel territori, que sense 
deixar d’ocupar-se de les necessitats urgents del dia a dia superi el model fracassat 
especulatiu-immobiliari i de serveis amb baix valor afegit que només produeix uns 
migrats guanys per al present i molt de patiment i exclusió per a molta gent. Des de la 
CUP-Poble Actiu proposem: 
 

 Remunicipalització i gestió directa dels serveis públics.  Recuperar els serveis 
públics externalitzats en mans privades i crear ocupació de qualitat.  

 Compromís amb l’estabilitat laboral. L’Ajuntament ha d’assumir com a pròpia la 
lluita per acabar amb la temporalitat en la contractació que efectua el propi ens 
local. Així mateix, l’Ajuntament ha d’exigir el compliment d’un compromís amb 
l’estabilitat laboral a les empreses que se subcontractin, mentre que no es 
recuperi la gestió directa municipal d’aquests serveis.  I, endemés, ha d’incloure 
una clàusula d’obligat compliment en relació a les condicions salarials i 
d’estabilitat laboral per a totes les empreses que es presentin als diferents 
concursos impulsats des de l’Ajuntament. 

 Establir un criteri i fixar una clàusula en els contractes d'arrendament de serveis 
que determini que l'incompliment de la normativa laboral vigent sigui causa de 
rescindir el contracte amb l'empresa contractista. 

 Pla estratègic de re-organització del sector públic atenent a les necessitats 
socials, productives i econòmiques del municipi. L’Ajuntament com a motor per 
a la creació d’ocupació de qualitat i donar servei a les necessitats bàsiques de la 
gent en l’àmbit de l’educació, les cures, l’atenció a les persones dependents i el 
medi ambient. 
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 Evitar l’explotació laboral i les condicions de treball precàries a la nostra ciutat. 
L’Ajuntament ha d’establir mecanismes d’inspecció laboral a les empreses que 
operen a la ciutat. Aquesta mesura ha de permetre expedientar i, si escau, 
sancionar a les empreses que no respecten els drets dels treballadors, cal una 
protecció especial en el cas de les persones nouvingudes, que sovint són 
sotmeses  a la sobre-ocupació i a un treball que posa en perill la seva salut i la 
seva dignitat personal. Assumpció institucional d’un paper actiu en la defensa 
dels drets dels treballadors i les treballadores. 

 Impulsar i desenvolupar l’assemblea d’aturats/des. 
 Treballar per donar a conèixer els drets laborals i el paper del sindicalisme, 

especialment entre el jovent de la ciutat, així com la història de les lluites i les 
conquestes obreres, per enfortir la consciència de classe i la defensa dels drets 
de la classe treballadora. 

 Supressió del sistema gerencialista municipal que reprodueix l’estructura 
empresarial neoliberal dins els organismes públics municipals amb l’únic 
objectiu de servir a interessos particulars tot procurant afeblir els serveis 
públics, la precarització del treball i privatitzar aquests serveis públics en favor 
de grups d'interès determinats. El sistema gerencialista duplica estructures i 
provoca despeses com ara les figures dels gerents, directors generals i caps 
d’àrea. En contraposició proposem la creació de llocs de coordinació no 
gerencials, la superació dels sistemes unipersonals, consells tècnics amb 
participació de les assemblees tècniques . El que sigui polític ha de ser debatut i 
sota control popular i el que és tècnic fora dels òrgans polítics i treballat des de 
l'horitzontalitat . 

 Ajudes als treballador/es autònom/es, fent de pont amb les entitats de crèdit 
que fomentin una banca ètica. 

 Potenciar l’economia social i solidària. Afavorir el comerç just i de proximitat. 
Donar suport a la distribució de productes ecològics i de proximitat. Promoure 
el proveïment de quilòmetre zero. El municipi ha de cedir locals municipals per 
als productors agrícoles de proximitat i ha d’incentivar l’establiment de mercats 
municipals agroecològics.  

 Prioritzar la contractació d’empreses cooperatives i establir criteris i condicions 
referents als drets laborals a l’hora d’adjudicar les contractacions. 

 Recuperar solars, locals, espais i equipaments en desús per rehabilitar-los per a 
empreses i emprendedor/es locals. Aposta per l’impuls de l’emprenedoria 
social, cooperativa i col·laborativa. 

 Facilitar les eines pel desenvolupament de les iniciatives de l’economia social i 
solidària. Facilitar assessorament tècnic i formació continuada exercint una 
funció relacional amb les diferents àrees de l’Administració. 

 Creació de fons socials municipals per a l'economia social i cooperativa. 
 Fomentar els mercats municipals i mercadals en detriment del model de 

centres comercials i mercats que giren al voltant de supermercats. 
 Impulsar un sistema financer popular i ètic subjecte al control democràtic de la 

població, per exemple: una caixa d’estalvis pública municipal o mancomunada 
entre diversos municipis. 
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 Desplegar una política d'hisenda municipal basada en la justícia redistributiva i 
una tributació progressiva. Política fiscal progressiva. Promoure uns impostos 
justos que permetin garantir serveis públics de qualitat als veïns i veïnes, 
tendint a ser el màxim de progressius possibles, de tal manera que s’exigeixi un 
major esforç fiscal a aquelles persones amb majors recursos econòmics. 

 Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones 
desocupades que no cobrin prestació o que cobrin una prestació baixa o 
assistencial. 

 Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals i suprimir 
determinats serveis que no siguin essencials o gravar-los fortament a través de 
taxes. Eliminació d’exempcions a les grans empreses. 

 
 

4. DRETS SOCIALS I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISI 

 
D’ençà de l’inici de la crisi l’any 2008 hem vist com les desigualtats no han fet més que 
créixer. Les polítiques d'austeritat i de retallades seguides pels diferents governs de 
l'Estat espanyol i Catalunya no només no han servit per sortir de la crisi sinó que han 
empobrit a les famílies disparant els índexs de pobresa, atur i exclusió social. 
 
En aquest context, cal posar al servei de la ciutadania tots els recursos de les 
institucions. I no es tracta només de solucionar les urgències del moment sinó que cal 
també iniciar conjuntament un canvi real cap a una societat més igualitària i més justa. 
A L'Hospitalet de Llobregat hi ha més de 5 mil famílies que passen gana, les despeses 
en ajuts econòmics s’incrementen cada any, cada vegada es produeixen més situacions 
de manca d'autonomia personal i familiar. I també trobem moltes mancances en 
l’àmbit escolar. Pensem que no es tracta de gestionar la misèria sinó de canviar de 
model de ciutat per eliminar d'arrel la pobresa i crear llocs de treball dignes. Les 
nostres propostes són: 
 

4.1 Serveis Socials 

 Creació de l'Oficina dels Drets Socials com a punt de trobada i coordinació de 
totes aquelles plataformes, moviments socials, entitats veïnals i del Tercer 
Sector que fan front als problemes quotidians vinculats als drets socials 
fonamentals per tenir una vida digna. 

 Crear un Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social per tal de conèixer quina 
és la situació real de la que partim, i que estableixi indicadors periòdics sobre 
l’estat de les condicions de vida als diversos barris i a la ciutat en el seu conjunt 
per tal de facilitar l’aplicació d’unes polítiques socials en clau preventiva i no 
només correctora. Elaborar un mapa de la pobresa a L’Hospitalet que 
identifiqui mancances, necessitats i potencialitats i que assenyali àmbits i línies 
d’intervenció prioritàries a cada barri. 
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 Mantenir les competències municipals i redistribuir les dotacions 
pressupostàries prioritzant l’àmbit dels serveis socials. Creació d’un Fons Local 
contra la Pobresa i l’Exclusió. Per a la dotació d’aquest Fons Local contra la 
Pobresa i Exclusió proposem ampliar els ingressos des de la tributació 
progressiva, amb fórmules de finançament sobre la base de la responsabilitat 
social de les grans empreses, la cooperació veïnal, l’ètica i el suport mutu.  

 Promoure l'accés a habitatge com a mesura preventiva de processos d'exclusió 
social. 

 Suport i assessorament dels col·lectius en risc d'exclusió social per generar 
projectes d'autoocupació. 

 Promoure el treball comunitari, les xarxes socials de barris i el voluntariat 
(aquest últim mai es farà per a substituir llocs de treball ni el treball comunitari 
tampoc). 

 Facilitar el desenvolupament d’una Xarxa d’horts urbans comunitaris 

autogestionats. Produir aliments, reproduir comunitat. 

 Dotar de menjadors socials els barris tot incorporant experiències com els 
menjadors socials cogestionats per les persones afectades, o a través d’acords 
amb restaurants de la ciutat per fer-hi àpats en un entorn normalitzat i 
potenciant el banc d’aliments.  

 Eliminar els plans de pensions privats en l’àmbit de l’administració municipal. 
Per contra reforçar el sistema públic de pensions. 

 Reforçar els mitjans per a la promoció de l’autonomia personal per a la gent 
gran, les persones amb discapacitat o afectades per una malaltia mental. 
Potenciar la creació d’una xarxa de pisos assistits de titularitat i gestió 100% 
públiques adreçats a la gent gran i a altres col·lectius, com ara, les persones 
afectades per malalties mentals greus. 

 Promoure la creació de casals intergeneracionals amb serveis per a la joventut i 
la gent gran. 

 Dignificar les activitats del lleure i del lleure inclusiu. Afavorir la participació 
activa de les persones afectades per malalties mentals i, d’altres col·lectius amb 
diversitat funcional, als programes de cultura i lleure en l’àmbit municipal.  

 Facilitar espais i recursos per a que els col·lectius de persones afectades per 
malalties mentals i els col·lectius de persones amb diversitat funcional puguin 
desenvolupar de forma autònoma les seves activitats culturals i de lleure 
obertes a tota la comunitat (tallers de ràdio; tallers de teatre; tallers de música, 
etc.) 

 Garantir l’adaptació de les instal·lacions d’oci i cultura per a fer-les accessibles a 
tothom. Fer seguiment del compliment de la normativa. 

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

 Superar el model familiar d’atenció a la dependència i dignificar el treball 
domèstic i de cures. L’àmbit de les cures és un àmbit que cal abordar des de la 
comunitat. El foment de la creació de llocs de treball vinculats a les cures al 
llarg de totes les etapes de la vida afavoreix el deslliurar en part a les famílies 
de les càrregues físiques i emocionals vinculades als treballs de cura i 
reproducció. Uns treballs que molt sovint recauen en les dones i limiten les 
seves possibilitats de participació en les esferes pública i social. 
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4.2 Sanitat 

La millora de les condicions de vida de la comunitat amb atenció al treball, al gènere, a 
l’habitatge, l’ètnia i la migració i la salut mediambiental són la base fonamental d’unes 
polítiques orientades al benestar físic i mental de les persones. Les retallades i les 
privatitzacions ataquen directament els pilars de la salut pública. Per això pensem que 
cal: 
 

 Lluitar des de les institucions i des del carrer contra les polítiques d'austeritat 
que retallen els drets a la salut universal i de qualitat.  

 Defensar una sanitat de titularitat i gestió 100% pública, universal, de qualitat, 
inclusiva i sense exclusions.  

 Reobrir els llits i quiròfans públics tancats a l’Hospital de Bellvitge per a 
recuperar un nivell d’activitat assistencial que doni resposta a les llistes 
d’espera. Reforçar les plantilles del personal sanitari i readmetre el personal 
acomiadat afectat pels plans de reestructuració de les plantilles. 

 Prioritzar l’orientació de la salut cap a una concepció més sobirana i que doti 
d’autonomia al pacient. Reforçar l’educació per a la salut.  

 Potenciar la independència del sistema sanitari públic respecte les empreses 
sanitàries privades i les empreses farmacèutiques. 

 Aturar les derivacions de pacients de la sanitat pública a la sanitat privada. 
 Garantir una dotació pressupostària suficient per la detecció dels problemes de 

l’àmbit social i sociosanitari. I treballar per a la millora dels programes de 
detecció. 

 Fomentar des de diferents àmbits la inclusió de totes aquelles persones amb 
malalties mentals, diversitat funcional i tots aquells col·lectius especialment 
sensibles al tipus de societat que vivim. 

 Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls 
d’iniciatives a les escoles i des del propi ajuntament. 

 Facilitar des de l’ajuntament el suport de mediadors interculturals i 
treballadores socials que puguin ajudar en la detecció de problemes socials i 
sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa de les 
diferències culturals o religioses. 

 Fer seguiment i bastir juntament amb els moviments socials una resposta 
contundent contra l’acord de lliure comerç entre els EUA i la Unió Europea 
(TTIP) que  s’està negociant actualment i que afectarà el dret a la salut i al 
sistema sanitari públic amb les seves característiques d’equitat i universal. 
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4.3 Educació 

A l’Hospitalet de Llobregat hi ha actualment dues escoles en barracots, cinc centres 
estan pendents d’una nova construcció i d’altres necessiten reformes urgents que el 
Govern de la Generalitat ha anat posposant. Mentrestant, el Govern de la Generalitat 
atorga elevades subvencions a tres escoles d’elit de la ciutat que segreguen els 
alumnes per raó de gènere. Sabem que aquestes qüestions són competència de la 
Generalitat de Catalunya però des de l’Ajuntament farem tot el possible perquè la 
Generalitat compleixi els seus compromisos i realitzarem totes les accions necessàries 
perquè els nens i les nenes de la nostra ciutat tinguin uns centres escolars en 
condicions dignes. 
 
En aquest sentit les nostres propostes són: 
 

 Implementar i desenvolupar mesures per tal de compensar la pobresa infantil 
en l’àmbit educatiu. Creació de beques destinades al servei d’acollida. 

 Serveis extraescolars gratuïts per a les famílies amb menys recursos. 
 Promoure els programes de socialització de llibres i materials escolars. 
 Exigir al Govern de la Generalitat la suspensió immediata del concerts escolars 

amb els centres privats que practiquen la segregació d’una part de la ciutadania 
per raons econòmiques, d’origen o de gènere.  

 Aturar les externalitzacions de serveis complementaris de l’àmbit educatiu 
(menjadors, neteja, manteniment dels equipaments) i remunicipalitzar aquests 
serveis.  

 Augmentar la construcció i habilitació d’escoles bressol públiques i ofertar un 
nombre de places suficient per garantir l’atenció gratuïta a aquelles persones 
que ho necessiten i/o ho sol·liciten.  

 Dotar els Consells Escolars Municipals de poder decisori i reglaments que 
permetin el funcionament assembleari d’aquests òrgans de representació. 

 Mantenir i estendre els plans educatius d'entorn al conjunt de barris de la 
ciutat. 

 Establir col·laboracions entre les entitats esportives de la ciutat i els centres 
escolars a fi de donar a conèixer la seva tasca. 

 Facilitar i fomentar la pràctica d’activitats esportives als centres educatius, 
facilitant material esportiu als centres i a les AMPAs per a la realització de les 
activitats extraescolars. 

 Promoure l’educació al llarg de la vida, oferint activitats educatives formals i no 
formals per a totes les edats. 
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5. MODEL URBÀ I TERRITORIAL: PEL DRET A LA CIUTAT 

 

La planificació urbanística cal fer-la tenint present les necessitats de la població, sense 

desfigurar la identitat, l’arquitectura i l’estructura de les ciutats i garantint l’accés als 

serveis bàsics. L’urbanisme ha de ser una eina al servei de la ciutadania. S’ha de 

treballar per adaptar l’urbanisme a les necessitats de la ciutadania i no a l’inrevés, 

tenint sempre en compte la variant de gènere, així com els drets de les persones amb 

mobilitat reduïda: millora d’infraestructures (marquesines en les parades d’autobús, 

ampliació de voreres, equipaments adaptats com els sanitaris públics, canviadors per 

a nadons...) i eliminació de punts de risc de l’espai públic (barreres arquitectòniques, 

obres mal senyalitzades...). 

L’aposta ha de ser per un urbanisme que aglutini la densitat de població en els espais 

urbans, és a dir, un urbanisme compacte, que eviti la proliferació d’urbanitzacions 

disperses i zones especialitzades que trenquen la cohesió social i que són contràries a 

la igualtat i la justícia social. A més, cal afavorir la cohesió social, considerant la 

rehabilitació i la renovació del sòl urbà, atenent a la preservació i la millora de les 

edificacions antigues i/o històriques per tal de consolidar un model de territori 

globalment eficient. D’aquesta manera s’ha d’evitar el sorgiment de zones amb altes 

taxes d’exclusió social. 

L’equilibri  dins  el  municipi  ha  d’incloure  zones  verdes,  espais  públics,  

equipaments, habitatges,  ja  que  són  peces  claus  que  contribueixen  a  la  cohesió  

social,  és  a  dir  a  la vinculació dels membres d’una col·lectivitat entre ells i com a 

grup. 

En les ciutats actuals, l’urbanisme modifica la percepció i concepció que els ciutadans 

tenen de la seva pròpia ciutat, de manera que s’influeix en diversos aspectes 

subjectius, entre ells la percepció d’inseguretat o seguretat, un tema que actualment 

s’aborda des dels ens municipals, principalment, mitjançant el control i la retallada de 

drets. L’urbanisme hi pot jugar i hi ha de jugar un paper fonamental. 

La ciutat s’ha de concebre i construir per als ciutadans, amb espais oberts i públics, ha 
de ser un espai integrador, generador de col·lectivitats i complicitats, i ha de parar 
especial atenció a l’ambient natural, la neteja, el mobiliari, la il·luminació, el 
manteniment contra la degradació, i a la supressió de barreres que generen 
percepcions d’aïllament, amb actuacions que fomentin el contacte entre les persones. 
Tots aquests aspectes influeixen directament no tan sols en l’atenuació de la sensació 
de por i inseguretat que pot generar una ciutat, sinó també a fer-la un espai realment 
segur. L’aposta ha de ser d’espais comuns vers espais privats, col·lectivitat vers 
individualitat, concentració vers dispersió, integració vers segregació. L'objectiu final 
mai s'hauria de perdre de vista: la qualitat de vida de les persones que hi vivim. 
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En el cas de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, una ciutat tan altament densificada 
no necessita noves iniciatives que ocupin més sòl urbà/no urbà, sinó que requereix 
optimitzar l'ocupació de tot el parc edificat i equilibrar-lo amb zones verdes i amb la 
preservació dels espais agrícoles i naturals preexistents. 
 
Un segon component amb gran impacte ambiental a la ciutat és la mobilitat. La gran 
quantitat de vehicles que circulen per la ciutat contribueixen notablement als nivells 
de contaminació de l'aire i això incideix en la nostra salut. Cal dissenyar un pla de 
mobilitat per a la ciutat en base als criteris de sostenibilitat ecològica i suport a les 
necessitats de desplaçament diari del veïnat i les persones que tenen el lloc de treball 
a l’Hospitalet i viuen fora de la ciutat. Cal tendir cap a la disminució progressiva de l’ús 
del vehicle privat a la ciutat i potenciar el transport públic. Ampliar el recorregut i la 
freqüència de pas dels autobusos urbans i interurbans que connecten els diversos 
barris de la ciutat i la ciutat amb els municipis veïns. Treballar per aconseguir la 
implementació de la L-9 del metro a l’Hospitalet. Transport públic 100% accessible per 
a les persones amb diversitat funcional. Crear una xarxa de carrils bici segregats de la 
resta de transport. D'altra banda, queda un bon camí per recórrer pel que fa a la 
interconnexió fluïda dels nostres barris, clau per vèncer les barreres que sovint els 
separen. 
 
Pel que fa a la resta de vectors ambientals, com l'energia, l'aigua i els residus cal 
potenciar l'estalvi de recursos, promoure el consum de recursos renovables (front a 
aquells que no ho són);  i promoure entre les administracions públiques, el sector 
privat i l’àmbit domèstic, el consum responsable (entès com aquell que té en compte 
el medi ambient juntament amb el respecte a la dignitat dels treballadors i les 
treballadores). 
 
Propostes i mesures d’urbanisme i mobilitat: 
 

 Treballar per un urbanisme sostenible sota criteris socials i medi ambientals. 
Cal evitar el creixement urbanístic i les requalificacions. Elaborar els plans 
urbanístics amb la participació directa dels veïns i les veïnes afectades 
mitjançant l’òrgan dels consells de districte. Una participació que ha de garantir 
un poder de decisió vinculant al veïnat.  

 Aturar iniciatives urbanístiques de magnituds ingents, que en absolut cerquen 
l'interès general, com per exemple, el Pla Director Urbanístic de Cal Trabal que 
planeja eliminar l’última zona agrícola de l’Hospitalet i l’anomenat Districte 
Cultural, els quals segueixen la lògica dels temps de la bombolla immobiliària. 

 Cap edificació a Cal Trabal. Crear el Parc Agrari de Cal Trabal i integrar-lo al Parc 
Agrari del Baix Llobregat. 

 Redefinir els plans d’equipaments públics i la gestió directa d’aquests 
equipaments en base als criteris d’interès social, comunitari i d’utilitat pública. 
No a la gestió privada, ni concertada dels equipaments públics municipals. 
Volem uns equipaments públics municipals de titularitat i gestió 100% pública. 

 Desplegament de mesures que desincentivin mantenir immobles buits a la 
ciutat (tant el cas de pisos buits, com naus o altres edificacions, per a diverses 
finalitats d'ús). Entre les eines que emprarem: ordenances fiscals (diferents 
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tributs gravaran més intensament els habitatges i la resta d'immobles buits); 
creació d’una borsa municipal de lloguer social d’habitatges gestionades des de 
l'Ajuntament amb garanties atractives per als propietaris i amb criteris socials i 
econòmics d'assignació a llogaters. Foment del lloguer i creació de formules per 
garantir un lloguer just i raonable per aquelles famílies mes desfavorides. 
Foment de les cooperatives d’habitatge social a preu de lloguer i amb cessió 
d’ús. 

 En el marc dels serveis públics ambientals subjectes a concessió s'avaluaran les 
possibilitats de municipalitzar-los. En cas de no ésser possible s'introduiran 
clàusules socials en els contractes reguladors i el seu incompliment serà previst 
com a possible causa de rescissió del contracte. També es disposaran canals de 
comunicació directes per a denunciar irregularitats en la prestació d'aquests 
serveis. 

 Introduir a la ciutat el model de producció més neta. Al sector privat i als 
serveis municipals. El model de producció més neta consisteix en l’adopció de 
mesures organitzatives i operatives de reducció i reciclatge en origen que 
permetin la disminució en quantitat i/o perillositat dels residus, la  
contaminació medi ambiental i, en general, la disminució de l’impacte de 
l’activitat humana sobre l’entorn. Aquesta estratègia integrada de prevenció 
ambiental s’aplica als processos, als productes i als serveis. 

 Fomentar al municipi l’estalvi i l’eficiència energètica tant en el sector 
d’activitat privat com en els serveis públics i en l’àmbit domèstic. Estimular la 
introducció de les energies renovables a la ciutat i en concret de l’energia solar. 
Promoure la reducció del consum energètic dels edificis introduint 
l’obligatorietat d’obtenir el certificat energètic i la renovació periòdica del 
mateix. 

 En matèria de mobilitat, cal estudiar en profunditat les dinàmiques de 
transport a la ciutat i adoptar mesures de mobilitat sostenible que siguin 
congruents: millora de la interconnexió entre barris mitjançant autobusos i 
microbusos; espais restringits per a vianants/bicicletes; creació de mitjans de 
compartició de vehicle privat; disposició de mitjans de transport col·lectius en 
entorns com polígons industrials i afins; potenciació de l'educació vial i 
vinculació a les alternatives sostenibles existents a la ciutat. 

 Ampliar el recorregut i la freqüència de pas dels autobusos urbans i interurbans 
que connecten els diversos barris de la ciutat i la ciutat amb els municipis veïns. 

 Treballar per aconseguir la implementació de la L-9 del metro a l’Hospitalet.  
 Transport públic 100% accessible per a les persones amb diversitat funcional.  
 Crear una xarxa de carrils bici segregats de la resta de transport. 

 Creació d'una xarxa d'horts urbans autogestionats pels veïns i veïnes, amb una 

distribució equitativa per barris. 

 Defensa dels drets dels animals. Fomentar el respecte i la cura dels animals a la 

ciutat. Construir un nou Centre d’Acollida i Adopcions per a Animals de 

Companyia al terme municipal de l’Hospitalet; de gestió municipal, transparent 

i pública. En una zona salubre, fàcilment accessible amb transport públic, obert 

a la ciutadania, sostenible, pensat pel benestar dels animals, construït i 

gestionat amb un pressupost ajustat i racional. Que serveixi de punt educatiu, 
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de trobada i conscienciació pels adoptants. Prohibir l’experimentació amb 

animals als hospitals i instituts de recerca ubicats al terme municipal de 

L’Hospitalet. Avaluar les instal·lacions destinades als gossos als parcs públics 

municipals per a garantir unes mides, instal·lacions i condicions d’accés 

adequades. Garantir a tots els barris instal·lacions destinades a l’esbarjo dels 

gossos. 

 Creació de noves zones verdes i d'esbarjo en aquelles zones de la ciutat amb 

més densitat de població i menys zones on gaudir de l'espai públic, pensant en 

tot moment en els diferents usos que els veïns i les veïnes amb diferents 

necessitats els hi donen, per tal que tothom tingui el seu espai (zones infantils, 

de joc esportiu i per a gossos). 

Finalment, que la ciutat sigui habitable no només depèn de les condicions físiques 
estrictes, sinó que hi té molt a veure la gent que l'habita. D'aquí que el treball pel dret 
a la ciutat serà un element transversal considerat en el conjunt dels eixos 
programàtics. 
 
 

6. CONVIVÈNCIA, CULTURA POPULAR I LLENGUA 

 

6.1 Convivència Intercultural 

L’Hospitalet de Llobregat ha estat i és una ciutat acollidora de població nouvinguda, 
per tant, forma part de la seva identitat. Cal lluitar contra la xenofòbia tot analitzant 
les causes de l’ascens del feixisme organitzat i hem de plantejar-nos quina ha de ser 
l’estratègia per desemmascarar-lo.  

Propostes programàtiques: 

 Defensa dels drets fonamentals de totes les persones al marge del seu origen, 
situació administrativa, edat, religió, gènere i orientació sexual. 

 Accés universal als serveis públics per a totes les persones empadronades al 
municipi al marge de la seva situació administrativa. 

 Promoure un canvi en la legislació que permeti estendre tots els drets polítics a 
la totalitat de la ciutadania perquè puguin exercir el seu dret de sufragi. 

 Custodiarem amb zel el padró municipal i impedirem que ningú hi pugui accedir 
per a la persecució de la ciutadania immigrada. 

 Ni Guardia Urbana, ni cap altre organisme de l’Ajuntament, col·laborarà activa 
o passivament en accions o processos vinculats a la Llei d’estrangeria. 

 Treballar en favor de la convivència i la diversitat cultural a la ciutat. 
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6.2 Producció i socialització de béns culturals 

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir una societat integradora, 
solidària i dinàmica; la cultura és un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i 
de reflexió comuna; la cultura és una eina d’aprofundiment democràtic i de 
vertebració social.  

L’ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida 
cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre les quals el 
teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir un 
projecte cultural enriquidor i alliberador. 

 

Propostes programàtiques: 

 Crear espais destinats a la producció cultural a tots els barris de la ciutat. 
 Donar suport a les associacions culturals. 
 Recuperar locals en desús de la ciutat per donar-los una nova utilitat com a 

espais de cultura. 
 Prioritzar les entitats locals en l’agenda dels espais culturals. 
 Generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats fomentant el treball en 

xarxa i les relacions de solidaritat. 
 Potenciar l’assemblearisme de barri en la gestió cultural pública. 
 Crear un centre de cultura popular de l'Hospitalet autogestionat per les 

entitats. 
 Donar suport obert a la col·lectivització, autogestió, iniciatives individuals i 

col·lectives, i associacionisme sense ànim de lucre i/o de plantejament 
comunitari, i als equipaments i serveis públics no externalitzats, per a l’avenç 
d’una economia democràtica, social i solidària en detriment del pes i domini de 
les indústries i de la mercantilització cultural. 

 Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles. 
 Reobrir la ràdio i la televisió de l'Hospitalet dotat d'un consell de direcció amb 

representants dels sindicats, de l'Ajuntament, dels treballadors i dels consells 
de participació. 

 Potenciar l’activitat cultural fora dels equipaments culturals i al carrer. 
 Controlar de forma democràtica les manipulacions de la subjectivitat i 

sobreexplotació que crea el turisme 
 Impulsar l’autoorganització social i l’associacionisme, mitjançant l’alliberament 

d’espai urbà per activitats culturals. 
 Formar en la producció cultural de forma individualitzada o en petits grups, en 

el sistema educatiu públic i des de les edats més primerenques. 
 Implementar uns pressupostos de cultura participatius ratificats per les 

assemblees de barri. 
 Gestionar els serveis públics culturals d’acord amb programes i projectes 

focalitzats en la participació ciutadana, tot implicant el teixit productiu cultural i 
garantint que les seves propostes entraran en les bases. 

 Implicar la societat civil en la defensa de la cultura popular catalana 
 Generar cultura i producció cultural al i des del municipi.  
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 Fomentar un model de festes participatiu, inclusiu i sostenible. 
 Enfortir el suport a les entitats que organitzin festes populars. 
 Acostar les festes i les activitats culturals a tots els barris de la ciutat. 
 Promoure la participació de diferents entitats en l'organització de les festes 

populars amb equilibri i igualtat de condicions. 
 Els diferents elements festius han de ser de les entitats, a qui l’ajuntament ha 

de facilitar la feina com a promotores de cultura. 
 Posar l’espai públic a disposició de la ciutadania i lliure de taxes per les entitats 

sense ànim de lucre. 
 El govern i control dels serveis i equipaments públics ha de basar-se en la 

democràcia directa amb base assembleària de barri i ciutat, comptant amb els 
moviments socials, de lluita i associatius. 

 Municipalitzar els serveis culturals i de comunicació. 
 Establir convenis amb entitats locals per fer totes les feines relacionades amb la 

festa major. 
 Impulsar casals de joves autogestionats per realitzar activitats i que siguin punt 

de trobada, informació i de lleure. 
 Els espais municipals s’han d’habilitar com a aules d’estudi públiques. 

 

6.3 Polítiques de defensa de la llengua 
Fem una aposta clara per tal que el català, la llengua pròpia i històrica d’aquestes 
terres, sigui la llengua comuna de cohesió social de les persones que convivim a 
l’Hospitalet. 

Propostes programàtiques: 

 Fer de la llengua catalana la llengua normal, preferent i per defecte de 
l’administració municipal. 

 Implantar el requisit lingüístic per a tot el personal de l’administració pública 
municipal que hagi de mantenir una comunicació oral o escrita amb els 
administrats. 

 Retolar els carrers, espais públics i oficines municipals en llengua catalana. 
 Emprar la llengua catalana en tota comunicació dirigida a la ciutadania.  

L’ús de qualsevol altra llengua ha de ser molt excepcional, dirigit a col·lectius 
específics (turisme, migrants nouvinguts, etc.) i ha d’anar sempre acompanyat 
pel mateix text en català. 

 Establir un reglament d’ús de la llengua catalana davant la ciutadania. 
 Emprar la llengua catalana a l’hora de parlar al ple i públicament (actes oficials, 

rodes de premsa, etc.). 
 Introduir en els plans de formació del personal de l’ajuntament formació sobre 

actituds lingüístiques i gestió del multilingüisme des del punt de vista de la 
normalització del català, que també s’ha d’oferir a entitats o a altres 
institucions. 

 Exigir i verificar que tota comunicació oral i escrita dirigida al públic per part de 
les empreses concessionàries de serveis públics municipals sigui en llengua 
catalana. 

 Introduir el requisit de llengua catalana a tots els contractes municipals; a tot el 
consum intern de l’ajuntament amb la introducció del criteri de consumir 
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productes etiquetats i amb les instruccions en català; a tot el consum de les 
empreses concessionàries o contractades puntualment per a un servei que 
inclogui el subministrament i/o consum de productes. 

 Establir l’ús de la llengua catalana com a requisit per a la publicitat a la via 
pública (tanques publicitàries, OPI, etc) i transports públics (parades de bus, 
vehicles, estacions, etc.). 

 Vigilar i exigir que l’activitat dels comerços s’ajusti a la normativa lingüística 
existent pel que fa a l’ús de la llengua catalana. 

 Establir una presència de la llengua catalana als mitjans de comunicació públics 
locals que garanteixi el seu caràcter central i majoritari. 

 Establir l’ús de la llengua catalana com a requisit per a la publicitat als mitjans 
de comunicació públics municipals (televisió, ràdio, premsa, web, etc.). 

 Fer campanyes públiques per tal que la ciutadania s’adreci en català a les 
persones nouvingudes; per informar sobre els drets lingüístics; de 
sensibilització lingüística de les persones consumidores; de sensibilització i 
formació dels comerciants. 

 Exigir a les entitats que rebin subvencions municipals compromisos i garanties 
de presència mínima de la llengua catalana als actes, cartells, webs i altra 
documentació. 

 

7. FEMINISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERE 

 
Entenem que vivim en una societat heteropatriarcal basada en l’explotació de les  
dones a través de la divisió sexual del treball i que perpetua l’opressió d’aquestes amb 
les institucions socials i polítiques amb què es sustenta: família, matrimoni, església, 
escola i estat. 
 
Aquesta organització social implica una divisió de funcions i àmbits socials en relació al 
gènere. Històricament a les dones se’ns ha relegat a l’àmbit privat (tasques de la llar i 
cura dels infants i la gent gran) i als homes a l’àmbit públic (on es gestiona el poder). 
També entenem que el sistema patriarcal és el que sustenta el propi sistema 
capitalista i que aquests dos es retroalimenten constantment. 
 
El procés de socialització que implica la vida ens educa per realitzar aquestes tasques 
socials assignades en funció del gènere i amb ella van adjunts tot un seguit de valors i 
actituds (rols de gènere). En base aquesta situació, el jovent es veu abocat a reproduir 
els rols imposats des de les diferents estructures mencionades. 
 
Al mateix temps, l’existència de violència de gènere  i la manca de formació pel que fa 

la sexualitat entre el jovent és una realitat que cal afrontar i combatre. 

7.1 Les violències de gènere 

Les violències de gènere són les que s'exerceixen contra les dones, només pel fet de 
ser dones. És un problema que afecta a totes les classes, grups socials i ètnies. També 
entenem que la dependència econòmica de les dones que no disposen de mitjans 
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propis de subsistència dificulta encara més la situació envers la violència cap aquestes 
dones. 
 
Propostes programàtiques: 

 
 Implementar mesures per l’eradicació del feminicidi; control i supervisió dels 

homes agressors de violència de gènere i implementació de plans en relació a 

garantir la seguretat i autonomia de les dones. 

 Reforçar i ampliar els serveis de suport a les dones víctimes de violència 

patriarcal. Dotar de més recursos els circuits d’atenció a la violència contra les 

dones . Crear un centre d’acollida d’urgències i més pisos pont. Crear un centre 

integral de rehabilitació de llarga estada. Establir els serveis de suport 

psicològic necessaris per a l’abordatge de la victimització secundària que deriva 

de la violència masclista. 

 Augment de les cases de protecció i millora del servei amb professionals 

feministes especialitzades que ofereixin suport i acompanyament a les dones 

que pateixen violència de gènere com també l’atenció psicosocial dels menors. 

 Dotació de pressupost municipal per proporcionar habitatges públics de lloguer 

social destinats a totes les dones en situació de violència de gènere que ho 

puguin requerir -com a alternativa a les cases d’acollida-, de manera que es 

faciliti l’autonomia d’aquestes dones.  

 Presentar mocions i fer accions per evitar retallades i supressions de serveis 
municipals que afectin a aquests col·lectius de dones (SAID, SIES). 

 No amagar les agressions que ocorren als moviments socials del municipi i 

afrontar el problema com a fet públic i polític. Convé visibilitzar la violència 

masclista com un problema social que transcendeix l'esfera privada. 

 Fer pedagogia entre els col·lectius de dones més institucionalitzats per tal que 
no assumeixin certs discursos de les institucions que no ajuden gens a 
desemmascarar els valors subjacents en les violències de gènere (el predomini i 
l’acceptació social de la ideologia del patriarcat a la nostra societat). 

 Educar la infància i els joves en els valors de la igualtat, el respecte i la 
convivència fomentada en la cultura de la pau enfocats a eradicar d'arrel la 
violència de gènere. 

 Reconèixer la violència institucional com un altre tipus de violència que 
impedeix moltes dones denunciar maltractaments, així com promoure la 
sensibilització dels professionals que atenen les dones, des de la denúncia fins 
al judici. 

 Acabar amb tota la publicitat que exposi la imatge de les dones o el seu cos, 
com a objecte d'ús i consum o associats a un producte determinat. 
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7.2 Dret a l’avortament lliure i gratuït 
 
El dret a una maternitat lliure ha estat i, malauradament, continua sent un dels eixos 
centrals de la lluita feminista. Fins que la dona no pugui controlar de manera absoluta 
la seva pròpia reproducció no podrem alliberar-nos. 
 

 Creació de centres de joves d’educació  afectiva-sexual on entre d’altres es rebi 
informació sobre mètodes anticonceptius no agressius a cada barri. 

 Assegurar programes municipals en els centres d’educació formal i no formal, 
promovent el treball en xarxa entre els diferents agents per tal de treballar els 
temes de desenvolupament i salut afectiva, sexual i reproductiva d’una manera 
integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats 
sexuals diverses. Cercar sistemes per fomentar una bona salut sexual des dels 
centres d’educació secundària. Considerem que les fórmules que s’estan 
utilitzant actualment als instituts no s’enfoquen de forma adient ja que no 
s’aconsegueix eliminar els tabús, ni doten a la joventut dels coneixements 
suficients per entendre la sexualitat en el seu sentit més ampli. 

 Accés lliure i gratuït a preservatius als instituts, equipaments juvenils i tots 

aquells llocs públics que utilitza la gent jove.  

 Serveis sanitaris de 24h per la pastilla del dia després i gratuït (CUAP). 

 Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius  i grups que treballin per la 

conscienciació en l'àmbit dels drets sexuals i els rols de gènere i alhora facilitar 

espais per abordar les problemàtiques existents d’una manera col·lectiva i 

feminista. Treballar per canviar el model dels serveis d’informació dels 

municipis per tal que s’integrin els diferents punts especificats anteriorment.   

 Creació de taules de drets sexuals i reproductius que vetllarien pels drets de les 
dones gestionada a partir d’agents socials implicats tot i comptant amb les 
associacions de dones de base de tots els barris de L'Hospitalet. 

 Treballar amb la xarxa feminista del municipi o comarca o crear espais si no hi 
són. 

 Presentar mocions a l’ajuntament sobre el dret a l’avortament on s’insti al 
Parlament de Catalunya  a crear una llei pròpia, recolzament i creació de xarxes 
de suport. 

7.3 Les conseqüències de les retallades en l’emancipació de les dones 
 
L’àmbit de les cures és un àmbit que cal abordar des de la comunitat. El foment de la 
creació de llocs de treball vinculats a les cures al llarg de totes les etapes de la vida 
afavoreix el deslliurar en part a les famílies de les càrregues físiques i emocionals 
vinculades als treballs de cura i reproducció. Uns treballs que molt sovint recauen en 
les dones i limiten les seves possibilitats de participació en les esferes pública i social. 
 
Són necessaris uns serveis públics de qualitat que assumeixin aquelles tasques que 
tradicionalment hem fet les dones. 
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 Incloure l'ús no sexista del llenguatge i el discurs transversal a la lluita municipal 
institucional en el marc de la defensa dels drets socials. 

 Presentar mocions per evitar retallades i assegurar serveis municipals que 
afecten especialment a col·lectius de dones més vulnerables (dones migrants, 
violència de gènere...). 

 Estudiar la creació de serveis de municipalització dels treballs de cures a través 
d’una borsa de treball municipal. Creació de llocs de treball amb condicions 
salarials i laborals dignes per feines de cura de persones dependents. 

 Fer visibles les dones en els centres escolars, afegint els estudis de gènere com 
a matèria transversal, «gender mainstreaming», en el sistema educatiu, així 
com promoure l'estudi de les dones en l'evolució històrica de la ciutat de 
L'Hospitalet. 

 Promoure campanyes educatives amb l'alumnat en corresponsabilitat 
domèstica, repartiment igualitari del temps per a la cura de les persones i en la 
construcció de masculinitats igualitàries que rebutgin la violència masclista. 
 

7.4 Alliberament LGTBI 

L’alliberament LGTBI i la defensa dels drets de les persones LGTBI ha de ser un eix 
fonamental de la nostra lluita contra les desigualtats. Aquesta lluita s’ha d’enfocar, no 
com una qüestió sectorial sinó amb una perspectiva intersectorial, és a dir, tenint en 
compte que les persones LGTBI estem travessades per múltiples identitats de gènere, 
ètnia, classe social, edat, origen i tenim capacitats diferents i vivim en contextos 
diversos. Cal combatre la ideologia i els valors de l’heteronormativitat i el binarisme 
sexual puix que ambdós són les principals fonts de discriminació. 
 

 Realitzarem propostes concretes a nivell municipal que garanteixin els drets 
universals del jovent LGTBI. Una de les possibilitats seria crear polítiques que 
afavoreixin el lloguer social a aquestes persones, ja que moltes tenen 
problemes per poder continuar vivint amb la seva família. 

 Defensar polítiques de joventut que puguin construir espais per poder 
expressar-se sexualment d’una forma lliure. 

 Presentar mocions i accions que defensen una educació que tracti de manera 
adequada la realitat LGTBI. 

 Incidir en la importància de desenvolupar els diferents plans d’igualtat 
municipals que incloguin la realitat LGTBI. 

 Treballar amb col·lectius LGTBI per a crear espais per abordar les 
problemàtiques concretes que es pugin desenvolupar en l’àmbit comunitari i 
personal. 
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8. RUPTURA AMB EL RÈGIM DEL ’78 I APERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT 

CATALÀ 

 
El règim configurat per la Constitució espanyola del 1978, construït en base a un pacte 
entre les forces polítiques majoritàries de l’època i els sectors del franquisme a 
l’esquena de les mobilitzacions populars, no ha servit per a garantir els drets socials, 
polítics i nacionals dels pobles de l’estat espanyol. Pitjor encara, en els darrers anys el 
règim del 78 ha conegut una profunda involució recentralitzadora i de retallades de les 
llibertats i dels drets de la ciutadania. 
 
La Generalitat estatutària i autonòmica ha patit gairebé des de l’inici una regressió de 
les seves competències fins arribar a la gran retallada que, sota la iniciativa del Partit 
Popular i del “defensor del pueblo”- el socialista Enrique Múgica-, es va fer per part del 
profundament antidemocràtic Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia. 
 
El nou Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en referèndum pel poble català el 18 
de juny de 2006 va ser retallat fins a deixar-lo absolutament inoperant declarant 
“inconstitucionals” articles que, en d’altres autonomies de l’estat espanyol, encara 
segueixen en vigor. 
 
Prèviament l’Estatut ja havia estat reduït en les seves legítimes aspiracions en el procés 
d’aprovació per les Corts Generals Espanyoles.   
 
Ara mateix, el govern del Partit Popular segueix cercant esmicolar les competències 
polítiques i econòmiques dels ajuntaments en el marc de la seva ofensiva 
recentralitzadora. 
 
Nosaltres proposem trencar amb aquest règim alçat contra les aspiracions populars i 
iniciar un procés constituent per a la construcció d’una República Catalana sobre la 
base de la plena sobirania del poble de Catalunya. Considerem que aquesta República 
ha de ser construïda des de baix, pel poble. En aquest camí els ajuntaments 
constitueixen una de les primeres baules d’aquesta República i aconseguirem fer-la 
real des de la mobilització popular, des dels barris i les ciutats. 
 
L’any 1931 unes eleccions municipals van suposar la caiguda del règim monàrquic dels 
Borbons.  Des del balcó de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià proclamava la 
República Catalana. L’any 2015 unes altres eleccions municipals hauran de representar 
un cop definitiu al règim del 1978 obrint el camí a la plena sobirania del poble de 
Catalunya. Aquest és i serà sempre un dels nostres principals objectius. 
 
En aquest sentit la nostra candidatura proposarà l’adhesió del consistori a l’Associació 
de Municipis per la Independència i propugnarà, en la línia de la consulta del 9N, la 
desobediència municipal a les lleis i reglaments antisocials o recentralitzadors com ara 
les reformes laborals del PSOE de l’any 2010 i del PP de l’any 2012 i la Llei Wert. 
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Pensem que cal anar obrint camí d’aquesta manera a un procés constituent municipal. 
 

 Generarem i potenciarem un gran debat públic a la ciutat per tal de fer 
aportacions al text de la Constitució Catalana. 

 Exigirem la supressió de tota la simbologia oficial heretada del règim franquista 
que encara resti a la nostra ciutat.  

 Promourem la incorporació al nomenclàtor de la ciutat per donar tota la 
visibilitat que mereixen a figures que són molt vives en el sentir popular pel seu 
paper a les lluites populars, antifeixistes i democràtiques del poble català 
treballador. Fem un esment especial a la necessitat de recuperar el paper de les 
dones, tant de les figures rellevants com d’aquelles que de manera col·lectiva 
van sustentar la resistència , els anys de lluita antifranquista i les reivindicacions 
feministes. Per contra, cal evitar honorar la memòria de personatges històrics 
que han atacat les aspiracions legítimes del nostre poble a la llibertat, la pau i la 
justícia social, com ara els prohoms esclavistes o els col·laboracionistes amb el 
règim franquista. 

 


