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El proper 1 d’octubre Catalunya decideix. 
I decideix sobre moltes coses, totes elles 
cabdals no només pel futur del nostre país, 
en general, com a estat independent i sobirà, 
sinó també pel que fa al futur de les perso-
nes, dels nostres fills i filles, del nostre siste-
ma de salut, del sistema educatiu, sobre la 
gent gran, els més joves, l’ocupació i l’atur, el 
territori, la forma d’organització de les nos-
tres administracions públiques, els serveis 
socials, la gestió del coneixement, el trans-
port i la mobilitat, la justícia, el medi ambi-
ent, el turisme, la universitat, la nostre relació 

1 d’octubre de 2017: la ciutadania decideix...

Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de república? 

amb el món, ...
Perquè un estat en forma de República com-
porta tractar de totes aquestes qüestions, 
i, en definitiva, apostar per un model que 
atengui les necessitats reals i bàsiques de 
les persones al voltant d’una societat orga-
nitzada en base a la llibertat, la justícia i el 
bé comú.
Volem poder decidir sobre els assumptes 
que ens afecten perquè només així podrem 
assolir els nostres objectius, i no volem de-
pendre d’altres instàncies que, ancorades en 
el passat, neguen dia a dia qualsevol indici 

de democràcia, oblidant que el govern i l’ad-
ministració només són eines al servei de les 
persones. 
És una oportunitat única: estem citats amb 
la història el proper 1 d’octubre, i cap demò-
crata hi pot faltar, tant sí és per dir Sí com 
per dir No.
Exercim el nostre dret a decidir, pels nos-
tres avantpasssats que tant ho van lluitar, 
per nosaltres, pels nostres fills i filles, pel fu-
tur del nostre país. 
Perquè ningú prendrà millor decisió que 
aquella que nosaltres decidim. 

cap a la república catalana...
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Per a alguns, el punt d’inflexió cap el procés independentista va estar l’Estatut de 2006 i el menyspreu per part de l’estat cap a les 
reivindicacions de Catalunya. Per altres, s’ha arribat a la situació  actual a causa del continuat menysteniment de l’estat espanyol 
cap al nostre país en el decurs de la història, i a la manca de resposta davant una nova realitat social, cultural i econòmica...

l’Espanya de les autonomies, 
un model en fallida...

La política de  l’amenaça i de la por...

Retallades dels drets dels treballadors 
i treballadores, i foment de la devaluació 
de salaris com a mesures per augmentar 
la competitivitat, generant precarietat i 
temporalitat.

Dèficit de 16.000 milions d’euros anuals: 
un estat malbaratador que dilapida els 
diners amb AVEs sense passatgers, aero-
ports sense avions, o amb despesa militar 
opaca i inútil...

Autònoms amb les quotes més elevades 
d’Europa; un model hiper-reglamentat que 
fa que els tràmits administratius siguin tan 
complexos com els d’una gran empresa.

Construcció d’un entramat polític i insti-
tucional absolutament corrupte, opac i 
ineficient.

Rescat de bancs i no persones; rescat 
d’autopistes sense cotxes, ...: el poder po-
lític sotmès al poder econòmic.

Atac al sistema educatiu de la immersió 
lingüística i existència d’alarmants xifres 
de fracàs escolar... 

Model de pensions en risc de fallida; el 
fons de reserva està a punt d’esgotar-se. 
De 66.815 milions d’euros de fons el 2011, 
s’ha passat a 24.207 el 2016... Un estat es-
panyol que demana prèstecs (600 milions 
el 2017), per poder pagar les pensions.....

Repressió de qualsevol forma de mani-
festació democràtica i de voluntat de deci-
dir per part de ciutadanes i ciutadans. 

els motius pel SÍ...

Les eines d’Estat al servei 
de la repressió

Per un sistema tributari que perseguei-
xi el frau i garanteixi la redistribució de 
la riquesa

Per un marc de relacions laborals que 
afavoreixi l’ocupació i un treball i salari 
dignes

Per unes pensions dignes i sostenibles

Per la igualtat efectiva entre homes 
i dones, que garanteixi que les dones 
estiguin plenament representades als òr-
gans de decisió, que cobrin el mateix que 
els homes per la mateixa feina, i que es 
respecti el dret a la maternitat i a decidir 
lliurement sobre el propi cos.

Per una política de reindustrialització 
i inversió en R+D+I, que acompanyi a 
emprenedors i aposti per les “start-ups” 
i els sectors tecnològics.

Per una administració eficient, simpli-
ficadora i facilitadora, que doni suport 
als autònoms .

Per la rendició de comptes davant la ciu-
tadania, amb plena transparència de les 
administracions, i on la corrupció i el frau 
siguin perseguits amb tota la contundèn-
cia.

Per una societat combativa davant qual-
sevol tipus de discriminació, on la diver-
sitat sigui viscuda i entesa com quelcom 
natural. Per una societat acollidora, co-
hesionada, inclusiva i solidària.

Per una República nascuda del vot dels 
seus ciutadans i ciutadanes, i per una 
democràcia plenament participativa 
que posi la gent al centre de les decisions 
sobre el seu futur.

Per la defensa dels més vulnerables, i es 
garanteixi a tothom l’accés a un habitat-
ge digne i als subministraments bàsics 

per viure, i impedeixi cap desnonament 
sense alternativa de reallotjament.

Per un sistema integral de Salut i 
d’atenció Social públic i universal, que 
acabi amb les retallades i les intermina-
bles llistes d’espera, i garanteixi una aten-
ció de qualitat.

Per un projecte educatiu de país que 
garanteixi el dret a l’educació per a tot-
hom i que, prenent com a fonament la 
igualtat, l’equitat i la justícia social, 
ofereixi una educació gratuïta i de qua-
litat. 

Per un estat que faci inversions amb 
criteris econòmics-racionals i no pas 
ideològics-centralistes.

Per una societat compromesa amb el 
consum responsable, la protecció del 
medi, la reducció dels residus, i per 
una política energètica responsable 
que asseguri l’abastiment d’energia i tre-
balli contra l’escalfament global

Per un model energètic eficient, 100% 
renovable, avançat i referent en soste-
nibilitat.

per la República de Catalunya !!!
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CAP A UN NOU CARDEDEU:
UN POBLE AL SERVEI DE LES PERSONES

El 2015 es va constituir un nou go-
vern, amb majoria d’ERC i amb Enric 
Olivé d’alcalde del municipi. Els nos-
tres eixos bàsics que ens han portat 
fins aquí eren clars: un Cardedeu sos-
tenible, socialment cohesionat i ober-
tament emprenedor. Un poble viu, 
actiu, que posi en valor tot el seu 
patrimoni, i, sobretot, un Cardedeu 
de les persones i per a les persones. 
I, per tant, calia especialment un ajun-
tament al servei de les persones.
“Fem-ho junts, fem-ho bé!” no era 
només un lema electoral, sinó tota una 
declaració d’intencions.
Ara, després de més de dos anys de 
legislatura, toca fer balanç per re-
visar el que s’ha fet i seguir amb 
aquesta empenta i il·lusió de can-
vi els propers dos anys, continuant 
transformant la nostra vila.

Residu “Zero”

Camins escolars

Escola adults

A Cardedeu, en bici i a peu
La zona de vianants del carrer Dr.Klein i la 
carretera de Cànoves són la principal mostra 
d’una transformació urbana cap a un poble 
més amable i pensat per a les persones i, 
sobretot, per a la infància. L’accessibilitat en 
casos de mobilitat condicionada, la seguretat 
pels més menuts i avançar cap a una mobi-
litat sostenible i menys contaminant, en el 
marc de millora de l’espai urbà, són els motors 
per seguir plantejant transformacions a més 
zones i barris.

S’estan fent estudis, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona, de nous models 
de recollida selectiva més sostenibles que 
l’actual, amb el que tenim un màxim del 40% 
de separació de residus que provocarà un 
encariment del cànon si no és millora aquest 
percentatge. La recollida “porta a porta” és un 
sistema complex, però cal anar-hi treballant 
per implantar-lo perquè és l’opció de futur 
amb millors índexs de recollida.

Els Camins escolars volen fomentar que in-
fants i joves facin el recorregut diari de casa a 
l’escola a peu o en bicicleta, de forma segura 
i de manera autònoma, garantint els drets de 
la infància a l’espai públic. S’ha arranjat l’en-
torn de les escoles per millorar els accessos; 
es va fer el carril bici de Can Manent; i aquesta 
tardor es faran passos segurs al carrer Àngel 
Guimerà pels carrils bici de l’escola Granés i 
els instituts Raspall i Sui. Aquesta iniciativa 
ajuda a impulsar i promoure una ciutat més 
propera als nois i noies, fomenta la responsa-
bilitat i el respecte, i impulsa la convivència i 
la mobilitat sostenible.

Textil Rase: la fàbrica de Cultura
A principis de legislatura ja es va arranjar la zona exterior i es van fer actuacions de seguretat 
a la nau central. Ara s’està acabant de redactar el projecte per convertir aquest equipament en 
un gran Centre Cultural al servei de l’associacionisme i la cultura local, amb funcions de Centre 
Cívic, Casal de Joves, residències artístiques, magatzems… A més s’està buscant finançament 
amb subvencions i ingressos no ordinaris per tal que el cost de la reforma no suposi endeuta-
ment per l’ajuntament.

Cap a  la reinternalització 
de serveis
El 2017 hem començat a veure els primers 
serveis dels quals n’hem recuperat la gestió: 
el servei de neteja d’edificis públics i el reno-
vat GiM10, des de l’1 de juny. Ambdós serveis 
s’integren a C10 Serveis i Manteniments SL, 
l’empresa municipal creada amb el principal 
objectiu de vehicular i coordinar aquells ser-
veis que, estant externalitzats, es considera 
que s’en pot millorar no només el cost sinó 
també la seva gestió i la prestació del servei 
vers a la ciutadania canviant-ne la gestió.
En el futur s’analitzaran altres serveis suscep-
tibles de ser internalitzats

Estudi del Pla d’Ordenació 
Urbanística (POUM)
Per tal de poder avaluar l’impacte de l’actual 
i per poder assegurar un model de Cardedeu 
respectuós amb el concepte de persones i 
serveis.

Seguirem apostant  per l’escola d’adults, com 
a acció fonamental en el desenvolupament de 
les persones, 

Pla educatiu d’entorn
L’experiència del pla de coeducació desen-
volupada a l’Institut Pla Marcell ha estat un 
èxit. Cal fer-ho extensiu a la resta d’escoles i 
instituts del municipi, i en aquest sentit treba-
llarem per aquesta implantació extensiva per 
arribar al màxim número d’infants i joves de 
Cardedeu.
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Pressupostos participatius

Habitatge
Amb l’objectiu d’una futura oficina local 
d’habitatge, el que s’està fent ara és un cens 
d’habitatges buits a Cardedeu (més de 400) 
i campanyes per a que els propietaris els 
posin al “mercat”. A més, ja s’han obert els 
primers expedients de situació anòmala a 
entitats bancàries amb pisos buits. També 
s’ha generat habitatge social (antigues ca-
setes dels mestres, casa Teresa Oller), i s’ha 
comprat o llogat habitatge per al parc social.

Cal estructurar un sistema adequat per do-
nar la veu i la decisió als veïns i veïnes en 
aquelles inversions que no siguin indispen-
sables o estructurals. Per això, ja aquest any 
s’inicia un procés per traslladar i recollir idees 
de la ciutadania, dels barris, i de les entitats,
i, mitjançant un treballat procés participatiu 
i de vot, entre tots i totes decidirem quines 
accions volem per a la nostra vila.

Nous serveis d’atenció a 
la ciutadania
L’objectiu és oferir el millor servei integral 
d’atenció ciutadana. Estem treballant per a la 
millora de la seu electrònica, per a la tramita-
ció digital, i s’està estudiant un projecte per 
unificar tots els serveis amb atenció presen-
cial en un sol punt “físic”: OAC, prestacions, 
informació urbanística...

Mercat municipal

Nous espais esportius

Economia Social i 
Solidària

Per Sant Jordi es va signar l’acord amb 
la família Bosch, a qui agraïm la seva col-
laboració,  per a la cessió de drets per 
publicar les memòries de Marcel·lí Bosch 
i Massuet, qui fou alcalde de Cardedeu 
entre l’octubre de 1936 i maig de 1938 . 
Aquesta publicació, que s’editarà amb el 
suport de la Fundació Irla, es presentarà 
en el decurs dels actes de l’Octubre Repu-
blicà que organitza cada any la secció local 
d’ERC a Cardedeu.

I properament... !

L’acte de la Diada d’enguany es farà per 
formar una figura de “creu” a la cruïlla del 
carrer Aragó i del Passeig de Gràcia (i els 
carrers  respectius consecutius). Els trams 
assignats al Vallès Oriental són del 201 al 
203,. És la Diada del Sí. Tots i totes hi 
hem de ser !!!

Eficiència energètica
La nostra petita aportació contra el canvi 
climàtic és a través de diferents fronts: la 
reducció del consum (amb un estudi ener-
gètic anual de tots els equipaments i enllu-
menats), les campanyes de conscienciació, 
especialment a les escoles, la introducció de 
la biomassa als equipaments (GiM10 i, en es-
tudi, per a escoles), i la redacció d’un projecte 
pioner per fer equipaments escolars total-
ment autosuficients. I, sobretot, la licitació, ja 
en marxa, de la compra de l’energia consumi-
da per l’enllumenat i edificis municipals com 
a energia 100% verda.

Parcs Pinetons i Pompeu 
Fabra
Aquesta primavera es va fer, en una primera 
fase, la millora i manteniment del verd dels 
parcs, la protecció dels pins centenaris, i nou 
mobiliari i plantació de més de 80 arbres. 
Properament es farà una guingueta, que do-
narà activitat i serveis, es renovarà l’enllume-
nat i millorarà la senyalització. També s’estan 
estudiant figures urbanístiques per aconse-
guir, al més aviat possible, la desitjada unió 
dels dos, parcs.

Agroecologia

MEMÒRIES DE 
MARCEL·LÍ BOSCH

Sant Hilari i riera de 
Vallforners

Web i Transparència

PER LA DIADA... 
TOTHOM A BARCELONA

Una nova pàgina web de l’Ajuntament, amb 
la informació més accessible i entenedora, 
complementada per un portal de la Trans-
parència que presenti tota la informació i les 
dades obertes a la ciutadania. Abans d’aca-
bar l’any veurem ambdues eines en funcio-
nament.

A banda del “recuperat” GiM10, estem en 
estudi per tal de fer efectiu l’aprofitament 
social dels espais dels centres educatius. La 
seva utilització per part de les entitats i de la 
ciutadania pot comportar un alleugerament 
dels equipaments esportius, actualment 
amb una ocupació que gairebé és del 100%. 

32 ajuntaments de Catalunya, i entre ells Car-
dedeu, han creat la primera associació muni-
cipal per fomentar noves formes de produir 
i consumir democràtiques, solidàries i soste-
nibles. L’objectiu és impulsar un model so-
cioeconòmic alternatiu  i transformador, que 
contribueixi a la reducció de les desigualtats 
socials i territorials i permeti una economia al 
servei de les persones i de la justícia social.

Està en estudi, en el marc d’una acció social 
i mediambiental, la projecció de l’entorn de 
la riera de Vallforners i de Sant Hilari, com a 
espais a potenciar, amb un pla d’usos ade-
quat i pensat al servei de la ciudatania, les 
escoles, ...

Continuarem amb el suport, endegat en 
aquest mandat municipal, a l’agroecologia, 
cercant mecanismes per promoure els pro-
ductors locals, i potenciant aquest àmbit 
com a factor d’atracció de visitants. La Fira 
de Sant Isidre ha d’esdevenir fira de referèn-
cia en el sector agroecològic, i aquest serà 
l’objectiu pel qual treballarem de cara a fu-
tures edicions.

Els mercats municipals han evolucionat i 
transformat en els darrers anys, i calen noves 
dinàmiques perquè esdevinguin una eina de 
comerç actiu. En aquest sentit, estem treba-
llant en un Pla de màrqueting, així com en 
una reforma del bar perquè sigui també ele-
ment dinamitzador.

Hi ha altres temes que, per raó d’es-
pai i no perquè no siguin significatius, 
no estan presents en aquest butlletí. 
En propers butlletins, i a mesura que 
es vagin concretant els temes en els 
quals estem treballant, us n’informa-
rem.
Agraïm a les persones que venen par-
ticipant en les sessions d’Esquerra 
Oberta les seves aportacions i sugge-
riments, i sobretot, el seu suport.


