
La CUP hem entrat amb força a l'Ajuntament

Un any de feina feta
El 25 de maig de 2015 la CUP ens 

vam presentar a les eleccions munici-
pals per entrar amb força i treballar de 
valent a l’Ajuntament. La feina ja venia 
d'anys enrere, on l’activitat de la CUP va 
anar creixent per aportar alternatives al 
poble i vam anar prenent contacte amb 
les entitats, associacions i ciutadania de 
Vilassar.

A les eleccions vam aconseguir dos 
regidors a l'Ajuntament i ser la tercera 
força local (a tan sols uns 70 vots del se-
gon grup i sense haver tingut mai repre-
sentació al ple de l’Ajuntament).

El 13 de juny del 2015 es va consti-
tuir el nou consistori i des d’aleshores 
no hem parat. Hem presentat propostes 
pròpies i consensuades amb la resta dels 
grups municipals, hem vigilat de ben a 
prop l’acció de l’equip de govern, tant per 
poder criticar aquelles polítiques que no 
ens agraden com per fer girar cap a l’es-
querra les polítiques que es duen a ter-
me des de l’Ajuntament.

Què ha suposat la presència de la 
CUP a l’Ajuntament? Gir polític cap a 
l’esquerra ideològica?

Respecte a l’anterior legislatura, hem 
vist com l’equip de govern ha adoptat un 
discurs amb major caràcter social i amb 
unes polítiques més semblants a les que 

la CUP aplicaria si estigués governant a 
Vilassar, assimilant el nostre discurs. Mai 
abans (ni durant el mandat 2011–2015 ni 
en anteriors mandats) s’havia escoltat a 
Vilassar el concepte “remunicipalització”, 
si no més aviat el contrari. Durant el dar-
rer mandat on governava la coalició de 
partits encapçalada pel Grup d’Esquer-
res, es van viure algunes privatitzacions/
externalitzacions com, el servei de neteja 
viària o la creació dels serveis funeraris, 
i la fallida externalització d’aquests a 
l’empresa que l’hagués gestionat.

Avui dia, l’equip de govern aplica al-
gunes mesures que la CUP proposava al 
programa electoral, per exemple la re-
municipalització del servei de recollida 
de residus, la internalització de part del 
servei de manteniment de la via pública 
i també un nou model funerari amb la 
negociació amb el bisbat. Hem provo-
cat un gir cap a l’esquerra a partir de la 
feina que estem fent dins l’Ajuntament, 
presentant propostes, esmenes i al·lega-
cions. És a dir, tot i que el govern tingui 
majoria absoluta, el treball de la CUP 
provoca que algunes de les propostes 
que fem es duguin a terme.

Quina feina hem fet aquest primer any a 
l’Ajuntament?

Ens hem plantejat aquest repte amb 
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Teniu a les vostres mans el primer 
número de la turbina, el butlletí 
amb el que la CUP vol donar la seva 
visió sobre els fets que passen al 
nostre poble i informar de les nostres 
activitats a l'Ajuntament i al carrer.

El nom la turbina representa 
moviment, canvi, motor de la 
transformació social que, partint de 
viles i ciutats, ha d’arribar a tots els 
racons de les nostres vides. També 
ens recorda el passat i el present 
industrial de Vilassar.

A la turbina intentarem ser tan 
curosos com sapiguem exposant 
dades i fets, sense deixar d’expressar 
l’opinió col·lectiva de l’assemblea 
de la CUP de Vilassar. No volem que 
aquestes pàgines siguin la típica 
propaganda unidireccional i esperem 
que totes les vilassarenques que ho 
vulguin ens diguin la seva opinió ja 
sigui personalment a l’espai «la CUP 
t’escolta», quan ens trobem pel carrer 
o a través de les xarxes socials.

Vine a participar amb nosaltres!



una predisposició absoluta i de manera 
voluntària (dedicant-hi com a mínim tres 
reunions setmanals i sense que cap de 
nosaltres rebi cap sou per treballar-hi). 
Considerem que estem fent una oposició 
ben treballada, conscient i alhora cons-
tructiva, així com clara i contundent quan 
toca. Per això aconseguim que la majoria 
de les propostes de la CUP siguin assu-
mides per l’equip de govern.

Hem procurat mantenir ben actiu el 
contacte amb entitats, associacions, i 
hem realitzat assemblees obertes per 
debatre les propostes que portem al ple. 
Hem obert cada dimecres de 19h a 20h, 
al local de l’oposició (sota l’Ajuntament), 
un espai de trobada amb el nom de La 
CUP t’escolta, amb la finalitat d’augmen-
tar la comunicació de la gent que vulgui 
amb l’assemblea. Aquest espai ens ha 
ofert la possibilitat de treballar amb per-
sones que ens ho han demanat per tro-
bar solucions a les seves necessitats.

Més concretament, hem realitzat:

Propostes d’acord al ple municipal
JULIOL 2015 (primer ple ordinari del 

mandat): Moció per la realització de l'Au-
ditoria Ciutadana del Deute mitjançant 
un Observatori Ciutadà Municipal.  

SETEMBRE: Moció en nom de la Plata-
forma Ciutadana «Preservem el litoral» 
per un nou model de gestió del litoral i 
platges.

NOVEMBRE: Moció de suport a la re-
solució aprovada pel Parlament de Cata-
lunya a la seva sessió de 9 de novembre 
de 2015.

DESEMBRE: Moció per reactivar el 
Projecte de Masoveria Urbana.

GENER 2016: Moció per fer front a 
l’assetjament i violències masclistes que 
es duen a terme a la premsa i xarxes so-
cials sobre les dones que es dediquen a 
l’acció política.

MARÇ: Moció per a la retirada d’ho-
nors a Felip VI i a tots els membres de la 
Casa Reial Espanyola. Moció per revisar i 
actualitzar el Pla Municipal d’Igualtat de 
Gènere.

ABRIL: Moció de suport als Ajunta-
ments investigats per l’Audiència Naci-
onal.

MAIG: Moció per a la defensa de la 
sobirania del Parlament de Catalunya re-
butjant la suspensió per part del TC de 
les lleis catalanes.

JUNY: Resolució de les al·legacions 
del ROM i el Reglament de Participació.

JULIOL: Moció per l'abandó del glifo-
sat i herbicides químics de síntesi de la 
jardineria municipal. Moció per una vila i 
unes festes lliures de sexisme.

Ordenances Fiscals
El desembre vam presentar quinze 

al·legacions que buscaven tres elements 
bàsics: a) Voluntat redistributiva, provo-
cant una major progressivitat dels im-
postos municipals. b) Visió ecologista, 
amb una ampliació de les bonificacions 
per a aquells que portin a terme pràcti-
ques respectuoses amb el medi ambi-
ent. c) Activació de parc d’habitatge buit, 
augmentant taxes per aquells habitatges 
permanentment desocupats (+ de 2 anys 
buits) no destinats a lloguer social o bé al 
projecte de Masoveria Urbana. 7 al·lega-
cions van ser aprovades i 8 van ser de-
sestimades.

Reglament Orgànic Municipal
Després de l’aprovació inicial el mes 

de febrer, la CUP vam presentar 17 al·le-
gacions buscant:

a) Proximitat de l’Ajuntament a la ciu-
tadania: obrir la possibilitat de fer els 
plens a diferents espais del poble, aug-
mentar els terminis d’accés a la informa-
ció, facilitar la participació de col·lectius 

i ciutadania al ple. b) Transparència: Am-
pliar els espais de publicitat dels acords 
de ple, disposar d’informació en "format 
obert", etc. c) Estructura més horitzontal 
de l’administració, reduint les funcions 
de l’alcalde i limitant el caràcter jeràrquic 
d’algun dels seus òrgans. 9 al·legacions 
van ser aprovades, 4 transaccionades i 4 
desestimades.

Reglament de Participació
Hem presentat 34 al·legacions bus-

cant: a) Democràcia directa com a me-
canisme per a superar la limitada de-
mocràcia representativa, i ampliant els 
mecanismes de democràcia participativa 
perquè tinguin una utilitat real. b) Afinar 
algunes qüestions procedimentals per 
garantir un participació real i efectiva en 
consells i altres òrgans habilitats. 21 van 
ser aprovades, 4 transaccionades i 9 de-
sestimades.

També hem fet diverses activitats de 
sensibilització, formació i xerrades com 
per exemple:

Novembre: Xerrada en defensa de la 
sanitat pública, el cas del consorci sani-
tari del Maresme.

Març: Impuls per la creació de l'Obser-
vatori Ciutadà Municipal; Jornada d’ajuda 
als refugiats sirians a Pimpa Kamp (Les-
bos); Assemblea Oberta pel Reglament 
de Participació; Presentació del projecte 
Crims d'Odi.

Tota aquesta feina es pot entendre a 
través de la voluntat decidida de la CUP 
de treballar per Vilassar: per un Vilas-
sar socialment més just, ecològicament 
més sostenible i comunitàriament més 
fort. Tot i això entenem que tenim camí 
per córrer i marge per millorar, així que 
qualsevol suggeriment serà benvingut!

Des de la CUP de Vilassar valorem 
positivament la iniciativa del festival Re-
vela'T, un original projecte per a la gent 
aficionada a la fotografia analògica. Se-
gurament és bo per a Vilassar que un es-
deveniment d’aquestes característiques 
es faci al poble.

No obstant, el Festival Revela'T és una 
iniciativa particular d'una entitat –Espai-
Foto– que busca subvencions públiques 
per cobrir el seu finançament, i de forma 
especial subvencions de l'ajuntament de 
Vilassar. A la CUP apostem per la trans-
parència i considerem imprescindible 

que tota activitat on hi ha diners públics 
pel mig es faci escrupolosament i que la 
subvenció generi un retorn (cultural, eco-
nòmic...) de la inversió que la justifiqui.

Examinant les partides del pressupost 
de l’Ajuntament dedicades al Revela'T del 
2015, vam veure que de 12.000 € inicials 
s’havia passat a 21.000 € en concepte 
de direcció de l’esdeveniment. A més, en 
un conveni entre l'entitat organitzadora i 
l'ajuntament, l’any passat es va preveure 
una altra aportació de 8.000 € que es van 
convertir finalment en 15.836,29 €. En to-
tal, segons les dades subministrades pel 
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Els comptes, clars

Revela'T: sí al festival, però amb transparència
govern municipal, el poble de Vilassar 
l'any 2015 va pagar un total de 37.635,84 
€ amb càrrec a tres partides del pressu-
post. Com que la Diputació hi va aportar 
6.000 €, l'Ajuntament de Vilassar va pa-
gar 31.635,84 € de recursos propis pel 
Revela'T 2015.

Però, a més, hi va haver una quanti-
tat de despeses no comptabilitzades que 
també van ser assumides per l'Ajun-
tament: hores de treball de la brigada, 
hores extres de la policia local, aigua, 
electricitat, neteja, una dinamitzadora 
cultural i una administrativa contractada 
per l’Ajuntament per ajudar a l’organitza-
ció del festival, etc.

En total, l’Ajuntament va assumir més 

la turbina



El passat mes de març Viserma va sig-
nar amb Bankia un acord que significava 
la dació en pagament de béns municipals 
per tal de liquidar el deute amb aquesta 
entitat, que representa la reducció de 10 
milions d'euros sobre el total de 25 que 
l'Ajuntament i Viserma deuen conjunta-
ment als bancs (el 260% del pressupost 
anual).

Des de la CUP de Vilassar, intentem 
practicar una oposició ferma però rao-
nable, sense caure en demagògies, exa-
geracions i inexactituds, però tampoc 
volem fer com si aquí no hagués passat 
res i com si la gestió de les finances mu-
nicipals durant els mandats d'en Llorenç 
Artigas no s'hagués basat en els ingres-
sos atípics, en el «pelotazo» i en projec-
tes faraònics ara aparentment oblidats, 
com el de Can Maians. No volem tampoc 
que la política municipal (des del govern 
i des de l'oposició) pivoti per sempre 
més al voltant de fets que han passat fa 
anys, però tampoc pensem que s'hagi de 
tancar una etapa sense una explicació 
clara. Els esforços del grup governant 
per separar-se del seu passat posen de 
manifest com n’és d'incòmoda aquesta 
herència, més quan les responsabilitats 
polítiques mai no s'han explicitat.

L'acord concret està en la línia del que 
la CUP de Vilassar, ja el 2011, demana-
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El deute municipal

Bankia: solució definitiva?
va: dació en pagament i sanejament de 
Viserma, que permeti la seva continuïtat 
(per cert, la intenció del govern municipal 
era tancar-la). No obstant això, caldria fu-
gir del triomfalisme i fixar-se en alguns 
«detalls»:

El fet que Bankia accepti una quitança 
de 4 milions és possible perquè el deute 
de Vilassar ja el tenien provisionat (és a 
dir, el donaven per perdut) i per tant tot el 
que han obtingut són beneficis (6 milions 
d'euros).

Les cases del Ravalet, que es feien 
servir com a habitatges de pas per a fa-
mílies molt vulnerables, van ser desallot-
jades de manera fulminant. És cert que 
totes les persones van ser reubicades 
a preus de mercat, però caldrà veure 
durant quant de temps. L'endemà de 
convertir-se en propietària de la finca,  
Bankia va bloquejar els accessos a les 
cases. Sis mesos després sembla que la 

situació es desencalla i es podrà signar 
un conveni de cessió no gratuïta per a ús 
social.

Seguim sense valorar la part legítima 
i il·legítima del deute. Esperem que l'Ob-
servatori Ciutadà Municipal de Vilassar, 
com a grup de persones independent, si-
gui capaç de fer l'auditoria del deute amb 
la col·laboració institucional, tal com es 
va aprovar en el primer ple del mandat, 
per la qual cosa cridem a la ciutadania a 
comprometre's. En podeu trobar tota la in-
formació a la web http://ocmvilassar.cat

Seguim sense dir davant del poble 
què es va fer malament, quina part del 
deute correspon a fets fortuïts i quina a 
decisions conscients i errònies. Si la crisi 
no hagués irromput a les nostres vides, 
què hagués passat amb tots aquests 
projectes? Tindríem un poble de 20.000 
habitants? Si la crisi s'acaba, tornarem a 
cometre els mateixos errors?

Al nostre parer, les decisions que 
afecten més d'un mandat s'haurien de 
prendre mitjançant una deliberació ober-
ta i un consens de poble. Però no es va 
fer al seu moment i ara toca esmenar-ho.

Per tot això, la CUP Vilassar va votar 
en contra d'aquesta dació, i cada cop que 
l'equip de govern plantegi accions sem-
blants ho discutirem i actuarem en con-
seqüència.

del 50% del cost total del Revela't 2015, 
i aquest finançament tan fort del festival 
no es va traduir en cap benefici directe 
pels habitants de Vilassar: ni descomp-
tes en les entrades, ni col·laboració amb 
el sector de l'hostaleria.

Amb aquests antecedents ens hem 
mirat amb lupa el conveni per aquest 
any, amb el propòsit que els comptes pú-
blics siguin clars. Per això, en el ple què 
es va aprovar el conveni per enguany 
vam demanar el següent:
• Que el pressupost global del festival 
s'ajusti a la realitat i que sigui públic per 
poder valorar quin és el tant per cent que 
subvenciona l’Ajuntament.
• Que es concreti la durada de la dis-
ponibilitat d'un tècnic municipal de-
signat per col·laborar-hi i deixar clar 
que només farà «d’enllaç» i no estarà 
amb plena dedicació al Festival.
• Que no es subvencioni directament 
la tasca de direcció.
• Que s’aclareixin els 30.000 € 
d'aportació municipal total (aporta-
ció directa, 20.000 €); contractació de 

publicitat, 1.560,23 €; i previsió de mece-
natge, 8.439,77 €), atès que el mecenatge 
que en cap moment estava assegurat.
• Que la promoció del mecenatge assu-
mida per l’Ajuntament no afecti les altres 
entitats susceptibles de rebre’n.
• Que les possibles aportacions d’al-
tres ens públics redueixin l’aportació de 
l'ajuntament de Vilassar.
• Que la cessió d’espais públics i privats 
i de recursos municipals es quantifiqui i 
es valori pel propi Ajuntament i se n’in-
formi a la finalització de l’esdeveniment.
• Que es complís estrictament un pla 
d'acció detallat i un pressupost per a la 
neteja i arranjaments de cal Garbat.

El punt 14 del Conveni estipula que, 
un cop finalitzat el Festival, l’entitat orga-
nitzadora haurà de lliurar una memòria 
de les activitats portades a terme, amb 
inclusió d'un estudi de públics, una me-
mòria econòmica global –amb ingressos 
i despeses– i de les activitats i accions 
realitzades en comunicació.

Des de la CUP hem exigit l'estricte 
compliment d'això i lamentem que no 
s'hagi fet constar una data màxima pel 
lliurament de la memòria i que el seu in-
compliment fos causa de nul·litat i, per 
tant, d'exigència de les responsabilitats i 
obligacions econòmiques inherents.

També vam demanar que al festival 
hi hagués col·laboració amb el petit 
comerç local i descomptes en les ac-
tivitats i exposicions per a les vilas-
sarenques i vilassarencs, atesos els 
recursos que hi destina tant la ins-
titució municipal com les persones 
voluntàries, imprescindibles per tal 
de portar a terme el Revela'T.

Com dèiem: festival Revela'T, sí, i 
tant!; amb transparència.

la turbina



Solidaritat amb les persones refugiades

#UErgonya: només el poble salva al poble
Les companyes que van rebre els 
diners recaptats a la jornada solidària 
del mes de març ens envien aquesta 
col·laboració per explicar en què els 
han utilitzat.

Gràcies a la recollida de diners que es 
va fer a favor de les persones refugiades, 
es va poder recolzar el projecte d’Eko. 
Aquest es va desenvolupar durant tres 
mesos al voltant d’una gasolinera prop 
d’Idomeni, al nord de Grècia, per part de 
voluntaris i voluntàries independents. La 
base de la nostra acció va ser la col·la-
boració i participació col·lectiva entre 
voluntaris i persones en cerca de refugi, 
duent a terme diferents subprojectes: 
una escola, un espai infantil, un espai per 
dones, una cuina comunitària, cinema, 
un equip d’infraestructura i distribucions 
puntuals.

Eko Project tenia com a principis fona-
mentals l’empoderament i dignificació de 
les persones exiliades, la participació di-
recta d’aquestes en el projecte i la iden-
tificació de les seves necessitats reals a 
partir del contacte directe i horitzontal. 
Aquests tres elements ens han permès 
crear un sentiment i llaços comunitaris 
forts entre les diferents nacionalitats que 

convivien al camp i els volun-
taris.

El dilluns 13 de juny la 
policia grega va desallotjar 
les 1.800 persones del cam-
pament d’Eko, de matinada i 
sense avís previ. La gran ma-
joria d’elles han estat traslla-
dades al camp militar de Vasi-
lika, prop de Salònica.

Voluntaris i voluntàries d’Eko Project 
que estem acompanyant i dignificant el 
màxim possible la vida de les persones 
a l’exili que van quedar atrapades a l’es-
tació d’Eko considerem que aquest nou 
espai de Vasilika no cobreix, en cap dels 
casos, les necessitats higièniques, sa-
nitàries i socials de les persones que hi 
habiten. Estem parlant d’un camp on la 
zona de tendes es troba en una antiga 
nau industrial sense ventilació, una anti-
ga fàbrica de pollastres, amb tempera-
tures que han superat els 40 graus; els 
lavabos no disposen de sistema de cla-
vegueram ni aigua corrent; l’assistència 
sanitària és gairebé inexistent i les am-
bulàncies arriben amb comptagotes; la 
zona exterior no disposa gairebé de cap 
ombra i la localització del camp és a 6 

quilòmetres de la població més propera, 
dificultant l’accés a serveis com super-
mercats, farmàcies i botigues d’envia-
ment i recepció de transferències mone-
tàries.

Davant d’aquesta vulneració dels 
drets humans i la manca de sensibilitat 
personal i política vers la situació en què 
es troben les persones que han registrat 
a Vasilika, hem decidit construir un pro-
jecte de solidaritat alternatiu al que ofe-
reixen els governs europeus. Un lloc on 
aquestes persones siguin ateses com els 
correspon en aquest camí cap a una nova 
llar. Estem fent camí per aconseguir re-
alitzar un espai comunitari de convivèn-
cia i acollida que cobreixi les necessitats 
d’habitatge i avituallament dignes, sani-
tàries, higièniques, socials i de protecció 
de les persones que hi convisquin. 

Can Jaumetó

Construint un Vilassar on fer una vida digna de ser viscuda
Les joves del poble que han okupat la 
casa del carrer Manuel Moreno ens fan 
arribar aquesta col·laboració en què ex-
pliquen el projecte. El nostre suport en 
aquesta acció!

A principis d'abril, un grup de joves del 
poble vam decidir entrar a l'antiga casa 
de Can Jaumetó, al carrer Manuel More-
no, per a viure-hi. Davant d'una situació 
de precarietat generalitzada i alts preus 
de lloguer, la nostra aposta habitacional 
per la okupació és la nostra manera de 
quedar-nos al poble i fer-ho des d'una 
posició política conscient dels factors 
que ens aboquen a marxar o a restar a 
casa els pares indefinidament. Hem de-
fensat i defensarem la okupació com a 
eina per lluitar per treure l'habitatge del 
mercat i posar-lo a l'abast de totes aque-
lles persones que se'n veuen privades.

Ara bé, les possibilitats de l'antiga 

masia de Can Jaumetó no es limiten, 
únicament, a la cobertura d'habitatge, 
sinó que permeten posar en marxa un 
projecte obert al poble que retorni espais 
autogestionats on abastir-nos i relaci-
onar-nos de la manera més autònoma 

possible del capital i de la indiferència 
recíproca entre persones que promou. 
Per això, apostem per l'autogestió de 
les nostres vides, tot omplint Can Jau-
metó amb activitats diverses. Xerrades 
i tallers on aprendre col·lectivament, on 
reapropiar-nos del coneixement. Sopars 
populars, cinema a la fresca i música per 
tornar-nos a trobar al carrer, compartir 
el nostre temps i enfortir llaços de conei-
xença i reciprocitat entre les veïnes.

La casa recupera el sobrenom tradi-
cional de Can Jaumetó amb l'objectiu de 
defensar aquesta casa com a patrimoni 
històric davant del desús que ha estat 
patint durant aquests anys.

En resum, veiem en Can Jaumetó l'es-
pai on materialitzar tots els nostres de-
sitjos i dur a terme la mena de vida que 
proposem, una vida digna de ser viscuda 
a Vilassar, el nostre poble.
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Pots contactar amb nosaltres cada dimecres de 19h a 20h a l'espai la CUP t’escolta, al local de l’oposició (sota l’Ajuntament, 
entrada per la baixada de plaça) i també a les xarxes socials:

www.vilassardedalt.cup.cat         www.facebook.com/cupairesvilassar        @cupvilassar        vilassardedalt@cup.cat


