PROPOSTES DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-AMUNT) EN EL MARC DE LA
RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE MALGRAT DE MAR
El nostre país travessa una situació crònica d'emergència sanitària i social que ha incrementat
la precarietat ja intrínseca al sistema capitalista. La situació generada per la pandèmia del virus
COVID-19 ha posat de manifest amb duresa la incidència de les retallades i de les
privatitzacions en el conjunt dels serveis públics socials, amb impacte directe en els quatre
pilars bàsics del benestar: salut, educació, serveis socials i dependència.
Les polítiques orientades a reforçar el sistema sanitari públic a Catalunya han estat nul·les.
Venim de dècades de maltractament de les institucions i les treballadores del servei sanitari
que han comportat que avui l’àmbit no tingui els recursos materials, econòmics ni humans
necessaris per fer front a la complexitat de la situació. La punta de llança de la salut està
pagant en la pròpia pell de les treballadores i treballadors la mala gestió dels governs estatals i
autonòmics.
Les residències han estat i segueixen sent també focus de gran preocupació durant aquest
estat d’alarma; el benestar de les nostres àvies i avis ha de ser un dels pilars principals de
qualsevol govern, malauradament, les inversions pressupostàries de la Generalitat en
residències públiques han anat disminuït any rere any afavorint que moltes d’elles
privatitzades en mans de grans empreses que prioritzen sempre la seva economia a la salut i el
benestar de les persones.
Cal centrar el debat en com afectarà aquesta crisi a nivell municipal; quin impacte tindrà a
Malgrat de Mar el sistema actual de privatització dels serveis, la falta de recursos públics, la
manca de competències municipals, i la gestió del Govern de l’estat i de la Generalitat, a més,
cal tenir molt en compte la situació socioeconòmica pròpia d’un municipi que te el turisme
com una de les principals fonts econòmiques i laborals, en un context que afecta de ple,
també, a aquest sector. És moment per encetar la reflexió sobre que passarà amb la distribució
del treball, que esta actualment en una situació de extrema desigualtat d’impossibilitat de
moltes persones de mantenir una jornada laboral amb sous dignes i alhora fer front a la
complexitat de la conciliació familiar. És moment també per plantejar qui pagarà aquesta crisi,
nosaltres sempre hem defensat que les classes populars son les més afectades en qualsevol
crisi i que s’ha de reclamar que qui més te més pagui.
La pandèmia ha posat novament de manifest les mancances del sistema capitalista pel que fa
al bé comú en situacions de crisi, i per aquest motiu des de la CUP apostem per un nou model
de societat centrat en les necessitats i la realització plena de les persones on cadascú aporti a
la comunitat segons la seva capacitat i rebi segons les seves necessitats.
L'objectiu fonamental de la política social ha de ser millorar la qualitat de vida de les classes
populars, assolir aquest objectiu requereix polítiques nítidament transformadores, rupturistes i
anticapitalistes. Les mesures que presentem a continuació s’emmarquen en aquests principis i
considerem que son necessàries per fer front a la complexitat de la crisi social; no obstant, en
aquest document aportem 22 propostes de les quals n’hem hagut de prioritzar 10 de cara a la
comissió de treball per emmarcar-nos en el seu format.

1. TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PAGESIA
El sistema socioeconòmic capitalista en el qual estem instal·lats considera el territori i tot allò
del què ens proveeix com un recurs infinit, i en conseqüència, orienta les polítiques a un
creixement continuat i sostingut que ja s’ha revelat totalment insostenible. Els efectes
resulten ben visibles en la destrucció dels hàbitats i la pèrdua de biodiversitat, la contaminació
de l’aigua, l’empitjorament de la qualitat de l’aire, l’emergència climàtica o la degradació del
paisatge. La pandèmia ha posat de manifest l’impacte humà sobre els ecosistemes mundials, i
en temps de confinament els resultats de la desacceleració han estat notoris a tot el món.
Malgrat de Mar no és ni pot mantenir-se aliè a aquesta situació i ha d’entomar els reptes que
es plantegen a nivell mundial – pensa globalment, actua localment – en la mesura que es
detecten en l’àmbit tant estrictament municipal com en la seva relació amb municipis veïns,
amb els quals podem identificar lluites compartides. Per aquest motiu, és necessari que es
prioritzi la preservació dels espais naturals i s’accentuïn les iniciatives per la sostenibilitat en el
marc del decreixement.
1.1 Protecció efectiva dels espais naturals del municipi
1.2 Fomentar les relacions entre la pagesia i altres sectors econòmics de Malgrat per tal de
crear vincles comercials que potenciïn els productes locals. Aquesta potencialitat es pot
estendre cap a d’altres àmbits, com es el camp de la restauració o la creació d’un mercat i
altres activitats que posin èmfasi en la temporada dels productes.
1.3 Involucrar la pagesia en relació al malbaratament alimentari. Iniciatives com les dels
espigoladors poden tenir un encaix en l’activitat agrària de Malgrat i tenir incidencia positiva
en altres àmbits com ara noves formes d’economia social i solidària, el foment de la
inclusivitat, crear marca pròpia amb productes alimentaris de qualitat, etc.

2. ECONOMIA
Al costat de les persones, afavorint a les treballadores i al comerç local per tal que la
precariatització intrínseca al sistema de consum no s’accentuï encara més. Ni per les
treballadores ni per les consumidores.
2.1 Val d’intercanvi per reactivar i incentivar el comerç local: Proposem que es destini una
partida pressupostària a la creació de vals amb diferents valors que es podran intercanviar per
productes de comerç local. Els vals es distribuiran gratuïtament a totes les famílies
empadronades a Malgrat de Mar i es reforçarà amb distribució específica a famílies en situació
de vulnerabilitat en funció de les seves possibilitats econòmiques. D’aquesta manera
s’incentivarà a la població a consumir en negocis de locals i s’afavorirà la reactivació del
comerç.
- Els comerciants podran descanviar els vals que rebin directament a l’ajuntament per
rebre’n la quantia econòmica corresponent.

- Diferenciació per colors en funció de la tipologia de comerç als que es pugui destinar
cada val (P.ex: Lila: Roba i complements, Verd: fruita i verdures, etc)
2.2 Excepcions de taxes: Reduccions i/o cancel·lacions
2.3 Publicitat permanent i gratuïta dels comerços locals, serveis, entitats i produccions
agrícoles de proximitat. Duta a terme pels mitjans locals
2.4 Facilitar el servei a domicili, vehiculat per exemple a través de brigades joves
2.5 Creació d’una plataforma de promoció de tots els comerços, indústria i serveis de la
població, i faciliti el comerç a distància d’aquests
2.6 Cessió d’espais municipals per comerços locals que no en disposen,
2.7 Potenciar el mercat municipal i plantejar altres tipus de mercats temàtics en diferents
indrets del poble. Es pot plantejar una itinerància per diferents barris i una regularitat
(quinzenals, mensuals, trimestrals) en el tipus de mercats, més enllà del setmanal dels dijous.
2.8 Explorar les possibilitats que ofereix el sector primari per generar ocupació i avançar cap a
la sobirania alimentària.
2.9 Crear espais de suport municipals per assessorar les persones que vulguin iniciar projectes
d’Economia Social i Solidària des d’una lògica molt personalitzada i defugint la burocratització.

3. SERVEIS A LES PERSONES
3.1 Garantir la dotació pressupostària no tan sols en la Regidoria de Serveis Socials sinó en
totes les Regidories que hauran de reservar una part del seu pressupost a polítiques socials
3.2 Afegir a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació la gestió de la migració i la integració a
Malgrat, per tal que la regidoria vetlli pel benestar i la millora de les condicions de les persones
migrades tenint en compte el territori del que procedeixen i la seva situació actual.
3.3 Que el Banc d’aliments incorpori aliments frescos i prioritzi la compra en productors locals

4. EDUCACIÓ
4.1 Avançar-se als possibles escenaris que s’esdevinguin pel proper curs: El Departament
d’Ensenyament de la Generalitat ha demostrat que va tard en l’aplicació de mesures per
garantir que l’educació no es vegi mermada; per aquest motiu cal que l’ajuntament explori
totes les possibilitats i visualitzi possibles escenaris futurs i plantegi accions de manera
autònoma sense esperar que el Departament dicti les mesures.

4.2 Implementar i desenvolupar mesures per tal de compensar la pobresa infantil en l’àmbit
educatiu:
- Beques menjador, material escolar, activitats extraescolars i complementàries, activitats
educatives de vacances, etc., totes gratuïtes per a les famílies amb menys recursos.
- Dedicar recursos humans que permetin connectar els diferents temps, espais i recursos
educatius de dins i fora dels centres educatius.
4.3 Activitats de lleure durant l’estiu:
- Oferir un ampli ventall d’activitats municipals per tal que el lleure educatiu estigui
garantit durant els mesos d’estiu, per tal que cap infant ni jove es quedi sense alternatives
de lleure.
- Fer especial èmfasi en la recuperació d’hàbits i habilitats socials que puguin haver-se vist
alterades com a conseqüència del temps en confinament
- Ús dels espais municipals (pavelló, escoles, centre cívic...) reforçat amb l’ús de places de
la vila per tal d’assegurar la pluralitat d’activitats del lleure i el compliment d eles mesures
d’higiene i seguretat

5. HABITATGE
5.1 Aprovar una moratòria per als pisos turístics en tant no es reguli el sector per tal de facilitar
l’accés a l’habitatge a la ciutadania de malgrat alhora que s’aposta per la recuperació dels
barris.
5.2 Explorar i portar al màxim de les seves possibilitats la Llei d’Hisendes Locals en relació a
l’IBI per fer-lo un impost més progressiu i redistributiu i permetre la mobilització d’habitatge
buit.
- Aprofitar la Llei de Serveis Socials per aplicar bonificacions a l’IBI en funció de la renda
introduint quan sigui possible criteris socials i de gènere, com les famílies monomarentals
i monoparentals.
- Aprovar, com a mesura de pressió, recàrrec de fins a un 50% de l'IBI als habitatges buits.
- Introduir l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral i apujar-lo al
màxim possible per millorar-ne la progressivitat.
- Subvencionar amb una part de l’IBI a aquelles propietàries que posin a lloguer un
habitatge a través d’una borsa pública de lloguer social.
- Subvencionar amb una part de l’IBI aquelles persones propietàries que posin en lloguer
un habitatge a un preu entre el 20% i el 50% per sota del preu de mercat.

6. CULTURA
6.1 Prioritzar que es posposin els compromisos de les actuacions culturals abans que la
resolució dels contractes.
6.2 Reconceptualitzar la cultura: adaptar les actuacions a les normatives vigents per la situació
d’alarma per tal de no perdre el valor propi de les arts escèniques.
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