PER UN PROGRAMA COMPARTIT
Necessitem identificar-nos amb un programa compartit que es pugui concretar a cada barri i a
cada ciutat segons les diferents realitats. Tant important com el que fem és com ho fem i per
això la nostra manera de funcionar ha de respondre als valors que hem defensat i ens
identifiquen: Transparència, Democràcia, Igualtat. Donem importància al balanç social no tan
sols a l’econòmic. Al final de cada exercici hem de valorar els comptes però també l’impacte
social que han tingut les nostres actuacions i si s’acosten o s’allunyen del nostre projecte
social.
El programa compartit hauria de fer referència a idees com les que es proposen tot seguit:
DEFENSAR LA DIGNITAT DE LES PERSONES
•

•

•
•
•
•
•

Suport a les necessitats bàsiques:
o Alimentació,
o Habitatge: Gravar la tinença d’habitatges pels bancs i promoure el lloguer social
o Contra la pobresa energètica garantir els serveis essencials (llum, aigua, gas)
Polítiques actives per a l’ocupació.
o Suport a l’economia social i solidària,
o Clàusules socials als contractes públics
o Gestió comunitària d’equipaments i serveis públics
Renda mínim garantida
La salut, un dret d’accés universal
L’educació, l’aposta pel futur
Promoció intercultural
Tolerància zero amb la violència

LLUITA CONTRA LA DESIGUALTAT
•
•
•
•

Aturem el creixement de la desigualtat: polítiques socials i educatives. Suport a les
iniciatives socials per a l’activitat econòmica.
Fiscalitat progressiva: que paguin més els que més tenen.
L’urbanisme com equilibrador de les desigualtats socials.
Els barris com espai de convivència:
o Col·laboració intercultural
o Tolerància zero amb la violència
o Activitats socials i comunitàries

DEFENSA DE LA QUALITAT AMBIENTAL I D'UN CONSUM DE RECURSOS
SOSTENIBLE

•
•
•

Plans de mobilitat que prioritzin el transport públic o els itineraris a peu o en bici i
incloguin la millora de la qualitat de l'aire.
Manteniment i increment dels espais verds.
Recollida selectiva de residus i plans efectius de prevenció i reciclatge.

ENFORTIR LA DEMOCRÀCIA PER MILLORAR LES POLÍTIQUES
•
•

•

Accés a la informació, transparència i rendició de comptes dels governs municipals.
Elecció per sufragi universal, dels consellers de districte allà on n’hi hagin.
Incidència en les polítiques municipals mitjançant canals per al debat amb els
responsables polítics que permetin el contrast d’opinions i d’arguments de manera
puntual o regular i amb un sistema de garanties que els doti de fiabilitat i eficàcia.
Decisió directa en temes puntuals mitjançant referèndums vinculants.

TEIXIR XARXES DE SOLIDARITAT
•
•
•

Suport a les xarxes socials i a l’acció comunitària.
Les associacions i la capacitat ciutadana per construir alternatives i teixir xarxa social.
La contractació pública com a instrument per a la solidaritat: gestió ciutadana de serveis i
equipaments, clàusules socials als contractes.

EXIGIR A LES ADMINISTRACIONS UNA GESTIÓ PÚBLICA EFICAÇ I EFICIENT
•
•
•

Canals d’informació, recollida de queixes i suggeriments
Fre a la privatització de la gestió de serveis. Municipalitzar la gestió de l’aigua.
Revisar la gestió d’altres serveis bàsics: recollida d’escombraries, enllumenat, neteja viària,
aparcaments públics i zones blaves...
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