[CridaBDN] Grup 2 :: Polítiques socials i drets civils

Lluita contra la crisi. Mesures per l’ocupació i l’economia social. Defensa dels serveis públics
universals (educació, sanitat). Polítiques d’igualtat (dona, joves, etc). Drets civils i llibertat
d’expressió. Derogació de l’ordenança del civisme. Polítiques inclusives per les persones
nouvingudes.
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TEMÀTIQUES / GUIÓ

0) MODEL DE CIUTAT (10 punts CridaBDN)

1) LLUITA CONTRA LA CRISI
1.1) Renda mínima
1.2) Polítiques persones aturades
1.3) Persones en exclusió social
1.4) Pobresa energètica
1.5) Malnutrició i pobresa
1.6) Banc d'aliments. Solidaritat o caritat?
1.7) Desnonaments i polítiques d'habitatge
1.8) Pobresa infantil/Beques menjador
1.9) Gestió del IMPO
1.10) Banc del temps
1.11) Horts urbans
1.12) Xarxes de solidaritat/menjadors socials autogestionades/ats/xarxes d'intercanvi

2) MESURES PER L'OCUPACIÓ
2.1) Autoocupació
2.2) Redistribució de la feina

2.3) Protecció del petit comerç
2.4) Contractació municipal

3) DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS
3.1) Denuncia i lluita a les polítiques contra el serveis públics a Badalona d'altres
administracions
3.2) Educació
3.3) Sanitat
3.4) Implicació de la ciutadania en la gestió i defensa dels serveis públics

4) POLÍTIQUES D'IGUALTAT

4.1) DONES
4.1.1) Conseqüències de les retallades en l’emancipació de les dones
4.1.2) Les violències de gèneres
4.1.3) Alliberament LGTBI

4.2) JOVES
4.2.1) Ocupació
4.2.2) Polítiques de joventut
4.2.3) Suport a les entitats juvenils i a la creació de noves
4.2.4) Apropar la cultura als joves (cinema, música, teatre, radio, escriptura, esport)

4.3) PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
4.3.1) Barreres arquitectòniques a Badalona
4.3.2) Quines demandes concretes d’aquest col·lectiu

5) NOUVINGUTS
5.1) Perquè triomfa el racisme i la xenofòbia a Badalona?
5.2) Que podem fer per lluitar efectivament contra el missatge del PP Badalona/Albiol
5.3) Lluitar contres els mites
5.4) Tots som migrants
5.5) Polítiques inclusives nouvinguts

6) DRETS CIVILS
6.1) Defensa i foment del patrimoni natural, històric i cultural
6.2) Recuperació del espai públic
6.3) Cultura

7) LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
7.1) Creació d'un observatori ciutadà municipal (GU, Mossos, Badalona Comunicació,
Ajuntament)
7.2) Unitat Omega
7.3) Badalona comunicació
7.4) Llibertat d’expressió
7.5) No criminalització de la protesta
7.6) Ajuntament que treballi per la inclusió i el diàleg
7.7) Suport a la feina i les demandes de les entitats locals mediambientals, socials,
educatives i culturals.

8) ORDENANÇA DE CIVISME
8.1) Que és?
8.2) En que ens afecta?
8.3) Derogació de l’ordenança de civisme.
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PROPOSTES/ DOCUMENT DE TREBALL / POSICIONS AL RESPECTE DEL GRUP
PROMOTOR
0) MODEL DE CIUTAT (10 punts CridaBDN)
Plantar cara als desnonaments, a l’atur, a la corrupció i al joc especulatiu de les entitats
bancàries. Prioritzar la despesa en benestar social i no malbaratar en inversions
propagandístiques.

Municipalització dels serveis públics i no facilitar la seva privatització per complicitat o per
inacció. Promoure a l’economia social, cooperativa, sostenible i de proximitat.

Fer una auditoria ciutadana del deute municipal. No assumir el deute d’una gestió ineficaç i
corrupta, i apostar per impugnar-lo. Fer que la transparència i l’accés a la informació siguin
d’ofici, sense que calgui demanar-les. Obrir processos participatius i de control en
l’elaboració de pressupostos i d’altres polítiques socials i culturals. Reduir a la mínima
expressió els càrrecs de confiança dins l’administració local i els grups municipals.

Una ciutat on es respecti la llibertat d’expressió, no es criminalitzi la protesta i es treballi
per la inclusió i el diàleg, sense necessitat d’ordenança cívica, respectant i donant suport a
la feina que fan les entitats locals mediambientals, socials, educatives i culturals.

Qüestionar el model energètic actual i apostar per canviar-lo. Rebutjar macro
plantejaments urbanístics especulatius, que no cobreixen les nostres necessitats i ens
ofeguen amb el deute públic i la pèrdua del nostre patrimoni natural.

Construir la República Catalana al servei de les classes populars a Badalona des del
carrer i les institucions, donant suport a qualsevol expressió que reculli el sentiment i la
voluntat del poble.

Garantir que no es faci ni un pas enrere pel què fa als drets de les dones, així com la
igualtat d’oportunitats de participació d’aquestes.

Promoure la convivència a tots els barris apropant les polítiques socials a tot el veïnat de
Badalona, independentment del seu lloc d’origen i combatent el racisme i la xenofòbia des
del carrer i la institució.

Unes polítiques de joventut que vetllin per la defensa dels drets dels joves en una vida
plena i digne. Que promoguin la seva emancipació, autosuficiència econòmica i la seva
inserció laboral en condicions dignes. Una formació pública, de qualitat i no subjecte a
criteris mercantilistes. Promoure una vida activa i cultural basada en l’auto-organització
juvenil i no consumista.
Es troba a faltar que aparegui el fet de fer un model de ciutat inclusiva. Que tot es decidís
pels ciutadans i per als ciutadans. Que el poble digui la seva.
Es parla de la necessitat de fer un front comú davant l’Ajuntament de Badalona.

-

-

-

Amb una proposta àmplia, democràtica i transparent que sigui oberta a tota la
ciutadania, als moviments socials i organitzacions que vulguin donar forma a un
projecte que capgiri les regles del joc polític.
Obrint un procés d’empoderament col·lectiu que es doti d’un codi ètic, un programa
i un model organitzatiu sorgit de la pròpia ciutadania, prenent les decisions i
marcant les regles del joc des de la base.
Fent bandera d’una altra manera de fer política, la que ja coneixem als nostres
espais de lluita i als moviments socials: sense dependre de professionals de la
política ni de crèdits bancaris.

1) LLUITA CONTRA LA CRISI
1.1) Renda mínima
-

L’Ajuntament ha de garantir la renda mínima a totes les persones, independentment del
lloc d’origen.
L’Ajuntament hauria de pressionar la Generalitat per aprovar una renda mínima
garantida.
L’Ajuntament no pot garantir la Renda Mínima perquè no te competència. No
obstant,si que podria fer una moció i presentar-la a la Generalitat. A més, te
competència per eliminar costos de la vida de les persones
Es parla de la necessitat d’establir també la Renda Màxima.
Es parla que la quantia de la Renda Mínima no pot estar per sota del Salari Mínim
Interprofessional.
Es proposa que si una persona te ingressos inferiors als Salari Mínim, que cobri de
l’Ajuntament o la Generalitat la quantitat que li faltaria per arribar al SMI
L’Ajuntament te competència pel que fa a la remunicipalització de serveis, polítiques
d’Habitatge, garantir lloguer social, cobrar impostos als habitatges buits dels bancs,
aprovar una moratòria de desnonaments, etc.
No podem delegar-ho tot en els polítics, la societat també s’ha d’organitzar.

1.2.) Polítiques persones aturades
-

Defensa de la gratuïtat del transport públic per a persones aturades o en situació de
pobresa.
Tarificació social per a persones jubilades i estudiants, aturades, etc. O Fiscalitat
municipal progressiva.
Fiscalitat municipal social

-

Tot i que en el tema de transport l’Ajuntament no te competència, sí que pot pressionar
Amb el tema de Tusgsal si que es podria fer una remunicipalització.
Suport psicològics/emocional i acompanyament a les persones que es troben en risc o
en situació d’exclusió social

1.3) Persones en exclusió social
-

Garantir l’atenció a les persones en dependència (gent gran, col·lectius amb
discapacitat) i en situació d’exclusió social.
Les escoles per a persones amb discapacitat estan obsoletes. Els Centres
Ocupacionals i CET son insuficients. Creació d’espais orientats a les persones amb
discapacitat.
L’Ideal seria que no haguessin centres especials, sinó acompanyaments als recursos
ordinaris per garantir l’ inclusió social d’aquestes persones; no obstant, amb els recursos
actuals no es factible aconseguir-ho a la nostra ciutat.

1.4) Pobresa energètica
-

Què podem fer des de l'ajuntament?
En quant a l’aigua, la gestió pública municipal acaba sortint més barata i es més eficient.

1.5) Malnutrició i pobresa
-

Quines polítiques de xoc contra la pobresa a Badalona podem fer. (Contestada per la
resta dels punts)

1.6) Banc d'aliments. Solidaritat o caritat?
-

Contraposar el model banc d'aliments amb el de xarxa de solidaritat autogestionada.
Es parla de que els bancs d’aliments no haurien d’existir, ja que ninguna persona hauria
d’estar en aquesta situació límit.
El banc d’aliments actual és insuficient. Hi ha una llista d’espera molt gran i els aliments
que donen son insuficients
Es parla de l’autogestió i de generar processos d’empoderament

1.7) Desnonaments i polítiques d'habitatge
-

Moratòria dels desnonaments
Actuar sobre habitatges desocupats?
Creació d'un parc d'habitatge social públic?
Que fem amb els pisos buits dels bancs? Impostos, cessió, negociació.

-

Els pisos buits s’han de transformar en vivenda social compartida. Les zones comuns
serien zones compartides, així s’estalvien despeses (per exemple zona de bugaderia).
Legalitzar el fet que la gent pugui rellogar la seva casa
S’ha d’actuar sobre els habitatges deshabitats, mitjançant l’elevació d’impostos
En les obres noves, s’han de destinar metres suficients de l’edificació a parc públic
Diferenciar el tipus de vivenda que hi ha. Els que son de petits propietaris i el volen
llogar, i els que són dels bancs o de constructores
Es parla que a Sant Roc hi ha un 25% de pisos ocupats. Des de la plataforma Sant Roc
som Badalona s’ajuda a les famílies sense recursos

1.8) Pobresa infantil/Beques menjador
-

Ampliació de beques menjador a tots els nenes que ho necessitin
En casos de gran necessitat incorporar esmorzar i berenar
Apertura de menjadors escolars a l'estiu
Creació de casals d'estiu
Programes de gratuïtat de llibres de text i material escolar de forma col·laborativa
Creació d'un programa d'extraescolars per a nens amb especial necessitat (beques per
programes existents i creació de programes nous)
Creació de les places suficients de guarderies públiques, amb horari ampli per
necessitats especials
Ara per ara, els serveis d’oci i temps lleure s’han privatitzat. Hauríem de tornar a
comptar amb la Xarxa d’Entitats de la ciutat.
Llar d’infants públiques. Després de la pujada de les taxes el cost es similar entre les
places públiques i privades. Les públiques haurien de ser garantides i haurien de ser
gestionades des de l’Ajuntament

1.9) Gestió del IMPO
-

Gestió transparent
Incorporació de la ciutadania a la seva gestió (p. e. Assemblea aturats)
Seguiment dels recursos (programes, cursos)
L’IMPO ha anat reduint les seves competències en detriment d’empreses
subcontractades. Oferir el servei des de el propi Ajuntament
Hauria de ser autogestionat

1.10) Banc del temps
-

-Creació d'un banc del temps municipal

1.11) Horts urbans
-

Formació a persones aturades i/o necessitades

-

Concessió de terrenys municipals
Concessió de terrenys no municipals en desús
Adequació de terrenys per part de l'ajuntament
Ajudes o programes de gestió col·lectiva per eines, aigües i abonaments
Es parla de poder crear Horts Urbans en la Serralada de Marina, però es parla de
preservat l’espai.
Es parla que actualment, a Badalona, els Horts Urbans es cedeixen a persones
jubilades, però no a auturats/des

1.12) Xarxes de solidaritat/menjadors socials autogestionades/ats
-

Foment i suport a la creació
Formació sobre autogestió
Aconseguir donants/establir acords amb grans superfícies i mercats municipals
Creació de programa amb el petit comerç

2) MESURES PER L'OCUPACIÓ
2.1) Autoocupació
-

Foment dels treballadors autònoms i emprenedoria local
Prioritat en les contractacions municipals
Creació de vivers d'empreses específics
Creació de borsa de feina
Prioritat en les contractacions municipals
Augmentar el nombre de cursets de l’IMPO. La despesa extra que generi hauria d’anar
acompanyada d’una reducció de sous municipals i una auditoria dels comptes públics.
Afegir cooperativisme i iniciatives socials (es tracta aquest punt també al grup
d’Economia).
Fer servir locals municipals per ajudar a l’emprenedoria social (ex. Com ara els vivers).
Fer del BCIN un viver d’empreses.
Promoure la col·laboració entre els instituts de mòduls professionals i el municipi per a
la creació de feina.
Foment del cooperativisme.

2.2) Redistribució de la feina
-

Baixada de les jornades laborals dels treballadors municipals per crear nous llocs de
treball

2.3) Protecció del petit comerç
-

Prohibir la instal·lació a la ciutat de nous supermercats i noves superfícies.
Ajudes al petit comerç de la ciutat

-

Pla de protecció i foment del petit comerç

2.4) Contractació municipal
-

-

-

Donar prioritat a la contractació municipal a autònoms, petites empreses, cooperatives y
empreses de l’economia social.
Reduir el tamany i parcel·lar dels contractes municipals perquè augmenti el número
d’empreses que hi puguin optar.
Fomentar la contractació municipal amb autònoms, petites empreses, cooperatives y
empreses de l’economia social, a través de la publicitat i transparència, informar de com
participar.
Prohibir contractes amb empreses que amb beneficis que acomiadin treballadors.
Prohibir contractes amb que empreses multades o amb judicis desfavorables per
pràctiques dolentes a nivell laboral, sindical, ambiental, gènere (paritat), que no
acompleixin la LISMI.
Pagar a 30 dies.
Augmentar el control ciutadà i la transparència sobre els processos de contractació
municipal: màxima transparència. Per exemple, augmentar la representació social en
els processos.
Informe de valoració de les necessitats contractuals de la ciutat i auditoria de la
contractació pública.
Condicionar més els plecs de concursos de contractació: seu fiscal a Badalona,
empreses socials, àmbit de benefici de l’empresa, percentatge de contractació de
personal resident a Badalona, etc.
Reducció de la jornada laboral a nivell municipal.
Acabar amb la corrupció imperant en els processos.
Promoure els exercicis d’oposicions per reduir el nombre de treballadors al marge del
procediment públic.
Auditar el procés de contractació de personal municipal no funcionari.
Acabar amb els càrrecs de confiança.

3) DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS
Discurs: tota despesa pública que va a escola o sanitat concertada o privada, és en detriment
de l’educació o sanitat pública. L’externalització dels serveis públics no suposa un estalvi, és
convertir en negoci privat un dret de la ciutadania, i suposa la precarització dels treballadors i
treballadores d’aquests serveis.
Punt a debatre: Discussió sobre el caràcter de la remunicipalització de serveis: model
exclusivament públic vs model d’economia social.
Cal diferenciar escola concertada i de la sanitat concertada, qualitativament diferents.
3.1) Denuncia i lluita a les polítiques contra el serveis públics a Badalona d'altres
administracions
-

Privatització sanitària, augment de places a la concertada i reducció a la pública,
augment de preu del transport.
Defensa del caràcter públic del Registre Civil, i rebuig a la seva privatització encoberta
mitjançant la transferència als registradors.

-

Defensa de l’increment de plantilles de professorat i la cobertura de les substitucions
des del primer dia.
Rebutgem la LOMCE. Recolzem campanya insubmissió a LOMCE i d’aturament al
desenvolupament de la LEC i el decret de plantilles.
Auditar els processos de contractació pública

3.2) Educació
-

-

-

Defensa del manteniment de les línies escolars públiques de Badalona. Rebuig a la
privatització encoberta de l’educació per reducció de ratio en escola pública i per la via
de taxes. Denúncia del traspàs de l’alumnat de la pública cap a la concertada.
Rebuig de l’increment de ratio d’escola concertada i privada, que es realitza en
detriment de la pública, com l’exclusió d’alumnes que realitza l’escola concertada.
Reclamen la necessitat de contractar i formar al professorat per atendre a alumnes amb
necessitats d’atenció especial.
Defensem l’augment de les beques de menjador i beques de llibres, rebutgem les taxes
educatives i el seu increment. Proposta d’esmena sobre el punt sobre beques de llibres,
en favor d’un banc de llibres compartits i cedits (socialitzar) i promoure la creació de
materials propis.
Foment d'un nou model d'escola. Quin model d’escola volem?
Defensa de l’escola pública, laica i catalana, incloent el pas de les escoles concertades
no religioses cap a la titularitat exclusivament pública. Acabar amb el concert de les
escoles religioses concertades.
Donar suport a la comunitat educativa en les reivindicacions contra el tancament de
línies en escoles en tant s’obren en la privada concertada. .
Pla de Ciutat Educadora.
Establir un Pla Comunitari Educatiu.
Fer un catàleg de recursos educatius municipals.
Pressionar per més escoles públiques a barris amb problemàtiques greus.
Millorar el funcionament de l’Oficina de Matriculació, atenent a criteris d’igualtat
d’oportunitats i inclusivitat social.
Revaloritzar les infraestructures de les escoles de primària:
o Aprofitar per a la formació d’adults
o Espais d’educació comunitària
Política de taxes progressiva per a menjadors o gratuïtat.
Pressionar per evitar el tancament d’escoles públiques.
Foment de l’autorganització d’estudiants i donar-li veu a l’àmbit municipal.
Educació secundària:
o Valorar la proposta d’instituts escoles.
o Foment de les activitats extraescolars de tarda.
Serveis de neteja i de serveis de menjador per a empreses petites.
o Hi ha hagut un procés de privatització que cal invertir.
o Creació de menjadors per al tram de secundària.
Pressionar per a la rebaixa de la formació professional i oferir un programa de beques
per aquest tipus de formació.
Pressionar per no vincular el manteniment de la prestació d’inserció amb l’absentisme
escolar.
Queda pendent la proposta: Potenciar la formació dual.

3.3) Sanitat

-

-

-

Defensem una sanitat pública (la sanitat és un dret, no un negoci), de qualitat
(fonamentada en criteris d’eficàcia i eficiència), universal (que garanteixi l’accés a
tothom sense exclusions) i equitativa (que asseguri els mateixos recursos en funció de
les diferents necessitats).
Reclamen l’accés universal a l’atenció sanitària, en especial en el cas d’urgències, i per
garantir-ho rebutgem tota exclusió o limitació del dret d’empadronament en el municipi.
Reclamen la obertura de tots els llits tancats als Hospitals de Badalona i de la Clínica
del Carme. De la mateixa manera que s’han de reobrir els CAPS tancats i/o ampliar el
seu horari. S’ha de reforçar i potenciar l’atenció primària.
Reclamen la publicació dels temps d’espera de totes les intervencions quirúrgiques.
Denunciem el traspàs de pacients de la sanitat pública a la sanitat privada.
Reclamen la cobertura de totes les baixes de personal sanitari. De la mateixa manera
denunciem la precarietat dels contractes laborals i reclamen la seva minimització.

Aclariment: Actualment, es diferencia entre: gestió de l’ICS i gestió de BSA (empresa pública
de gestió privada (Ajuntament de Badalona).
-

-

Denúncia de la privatització encoberta de la sanitat pública i de les seves pràctiques (en
molts casos, racista i classista): La majoria dels CAPs depenen de Badalona Serveis
Municipals i no funcionen amb estàndars de qualitat adients. A l’hospital municipal hi ha
llistes d’espera llargues.
Limitar la instal·lació d’empreses de gestió sanitària privada (neteja, atenció directa,
etc.).

3.4) Implicació de la ciutadania i el personal en la gestió i defensa dels serveis públics
-

-

-

Garantir el control ciutadà, la participació, i la transparència de la despesa pública en
sanitat, educació i, en general, tots els serveis públics. El control ha de garantir la
participació dels usuaris i usuàries, i els i les treballadores conjuntament amb
l’administració pública.
Augment de la implicació de les AMPAS a les escoles amb una gestió col·lectiva amb el
professorat a les escoles, i amb els alumnes i el professorat als instituts. Replicar aquest
model a sanitat, transport, AVV.
Començar un projecte/prova d'autogestió sanitària amb els CAPs (Debatre)
Ídem per menjadors socials.

3.5) Altres serveis públics
3.5.1) Transport Públic
- Dirigir el model de Transport Públic cap a la gratuïtat
3.5.2) Funerària
- Remunicipalització.

4) POLÍTIQUES D'IGUALTAT

4.1) Dones
Discurs: Hem de ser molt conscients que el sistema patriarcal és un sistema que afecta a totes
les persones perquè se’ns educa en rols rígids i se’ns atorga diferents tasques socials en funció
del sexe i no triats lliure i individualment, se’t construeix per ser dona (submissió, docilitat,
paciència, comprensió, passivitat...) i per ser home (estabilitat, control emocional, autoritat,
actiu...), i si sortim dels rols se’ns discrimina.

-

Quines propostes d'actuació es poden dur a terme a nivell de ciutat, institucions,
escoles/instituts, etc.?
Quines propostes d’actuació calen des de l’administració per avançar cap a una societat
igualitària i no sexista?
Contacte amb moviments/associacions que estiguin treballant el tema.
Reclamem un pla integral d’igualtat de gènere per la Ciutat de Badalona.
Engegar una campanya de formació i empoderament sobre el tema.
Introducció de la perspectiva de gènere en el disseny, la implementació i l’anàlisi de les
actuacions municipals
Ús del llenguatge i de la comunicació no sexista a nivell institucional.
Pla d'educació afectiva i sexual a les escoles.
Desmitificació de la identitat entre bellesa i salut, campanyes de conscienciació
ciutadana.
Servei públic i de qualitat als centres de les dones i de planificació familiar de Badalona.
Garantir l'accés gratuït als mitjans anticonceptius, la pastilla postcoital.
Incorporació de la perspectiva de gènere en l’oferta formativa per a persones adultes.
Elaboració de Plans d’Igualtat a les empreses i a les institucions i empreses municipals.
Suport a l’emprenedoria femenina
Representació paritària en l’àmbit institucional
Implicació dels mitjans de comunicació locals en la publicació de continguts i publicitat
no sexistes ni estereotipades.
Promoció de creacions artístiques i culturals de les dones. (A debat)
Controlar l’absentisme femení a les escoles i les causes.
Oferir nous PQPIs d’altres àmbits d’oficis.
Formació de professorat des de l’Ajuntament amb incidència en la igualtat de gènere i
visibilització de la dona.
Creació de programes de coeducació.
Creació d’Escoles liles: lliures de llenguatge sexista.

4.1.1) Les conseqüències de les retallades en l’emancipació de les dones
Discurs: Les dones patim més l’efecte de les retallades pel simple fet de ser dones. Si hi ha
retallades en l’assistència a la gent gran, si hi ha retallades a les escoles bressols, si hi ha
retallades en els serveis socials en general, si no hi ha inversió en reeducar a la població vers
els comportaments sexistes... la càrrega del treball domèstic, reproductiu i de cura continuarà
caient a les esquenes de les dones impossibilitant cap tipus de reconciliació entre la vida
laboral i personal
-

Quines propostes d’actuació municipal caldrien per visualitzar i prevenir l’afectació de
les retallades en la vida de les dones?

-

Suport a les xarxes i associacions de Dones
Quines propostes d’actuació són necessàries per aconseguir que el treball domèstic,
reproductiu i de cura no sigui només tasca de les dones?
Com arribar a una corresponsabilitat entre dones i homes?

4.1.2) Les violències de gèneres
Discurs: les violències masclistes són unes de les conseqüències més greus del sistema
patriarcal i capitalista. És un problema universal, afecta a totes les classes i grups socials
independentment de la seva situació econòmica, l’educació o la ètnia. És un problema públic.
Cal tenir present l’abordatge de totes les formes (violència física, psíquica, sexual, econòmica i
a les xarxes socials) i àmbits (parella, familiar, laboral, comunitari) de les violències masclistes.
El silenci també es violència, la no actuació també contribueix a generar i perpetuar la
violència.

-

-

Quines propostes d’actuació calen per avançar cap a la igualtat de gèneres? I per
prevenir les violències de gèneres?
Quines propostes d’actuació es poden dur a terme per millorar els drets de les dones
víctimes de violències masclistes?
Per tal d’eradicar les violències de gènere, hem d’assenyalar el sistema patriarcal i
capitalista com a causants d’aquesta violència.
És necessari potenciar les polítiques públiques d’igualtat i essencial l’apoderament de
les dones, com a subjectes actius i autònoms i no com a objectes de polítiques i
víctimes.
Millorar el procés de detecció, atenció, assistència i protecció. Suport integral a dones
en situació de violència masclista i als seus fills i filles.
Campanya institucional per evitar i reduir la victimització secundària produïda en els
processos d’atenció a les dones víctimes de violències.
Realitzar accions institucionals sempre que hi hagi un assassinat d’una dona per
violència de gènere (sonar campanes, comunicat institucional...)
Abordar els programes d'inserció i treball amb els homes.
Pedagogia interna per interioritzar el discurs i evitar micromasclismes.
Actes de sensibilització i prevenció ciutadana i escolars.
Recuperar el centre /pisos d’acollida per a dones.
Creació d’un Observatori de la Dona.
Atenció especialitzada des de les escoles a noies migrants.
Foment de les activitats educatives.
Incloure com a subjectes de violència de gènere els fills i filles de dones maltractades.

4.2) JOVES
Discurs: La crisi econòmica colpeja especialment a la joventut. La generació millor formada de
la nostra història no té espai al món laboral, a la cultura, al mercat d'habitatge, etc. nivells d'atur
juvenil colossals. El jovent és el futur del país. La seva ocupació laboral afecta a les pensions,
habitatge, etc.

4.2.1) Ocupació
- Foment de l'ocupació juvenil realitzant plans específics sobre el punt 3
- Lluita envers la precarietat laboral juvenil.
- Finançament de cooperatives de joves

4.2.2) Polítiques de joventut
-Creació d'un pla de joventut per part de l'ajuntament, amb la participació fonamental i
vinculant del jovent i les entitats juvenils de la ciutat.
- Lloguer social per a joves
- Pla contra el fracàs escolar

4.2.3) Suport a les entitats juvenils i a la creació de noves
-

Suport aportant locals, cedint instal·lacions i material municipal i eliminant taxes per la
utilització de l'espai públic.
Oferir alternatives de lleure no consumistes. Per exemple, el foment del bàsquet, esport
molt practicat a Badalona, des d’una perspectiva menys competitiva.
Oferir l’accés als patis de les escoles en caps de setmana i festius.

4.2.4) Apropar la cultura als joves (cinema, música, teatre, radio, escriptura, esport)
-

Creació de les instal·lacions municipals apropiades (p. ex. Centre
Garcilaso http://w110.bcn.cat/portal/site/CentreGarcilaso)
Creació de tallers
Borsa d’inquietuds per posar en contacte als joves
Sales 'assaig i/o concert
Ampliació horaris biblioteques
Foment de l’assistència a actes culturals posant entrades a disposició o fer peses
específics.
Lloguer de materials a preus baixos
Espais a Badalona comunicació
Foment i suport a l'edició de materials (llibres, diaris, revistes, musica, cinema, teatre)
Xarxa d'intercanvi per a joves
Polítiques d'emancipació per a joves

4.3) PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

-

Implementació de la tarifació social als serveis públics com les escoles per a persones
amb diversitat funcional, la piscina, etc. (Tarifació social = a qui més té, més paga)
En quina situació ens trobem?
Afavorir l’acompanyament al llarg de la vida.
Foment de l’ocupació laboral.

-

4.4) Infants
•
•

Considerar-lo un grup de risc, amb atenció especial.
Creació d’un Consell d’Infants.

4.5) Alliberament LGTBI
Discurs: 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. Entenem que l’heteronormativitat i el
binarisme sexual són les principals fonts de discriminació i aquestes no només afecten a les
persones LGTBI sinó que estructuren la societat mitjançant la normativització de les identitats,
la família i les relacions interpersonals.

-

-

Quines propostes d’actuació són necessàries per millorar qualitativament les condicions
de vida de les persones LGTBI i acabar amb qualsevol forma de discriminació cap a
elles?
Quines propostes d’actuació municipal per a transformar les relacions sexo-afectives i
les estructures de la societat?
Reactivar els plans d’ajuda contra la SIDA.
Polítiques de visibilització dins del municipi.

Es va debatre fins aquí
5) POLÍTIQUES INCLUSIVES NOUVINGUTS
Discurs: Les polítiques actuals de l’ajuntament suposen institucionalitzar el racisme. Cap
persona és il·legal.
Propostes:
-

Anàlisi per barris de la situació de les persones nouvingudes.
Contacte amb associacions de persones nouvingudes i recull de demandes i
necessitats.

Preguntes a plantejar

5.1) Perquè triomfa el racisme i la xenofòbia a Badalona?

5.2) Que podem fer per lluitar efectivament contra el missatge del PP Badalona/Albiol
-

Crear pla contra el racisme i la xenofòbia a Badalona
Crear espais de trobada intercultural

5.3) Lluitar contres els mites (Col·lapsen la sanitat? les escoles? es queden totes les
ajudes?) Formació i informació a la ciutadania

5.4) Tots som migrants
-

Formació i informació a la ciutadania. D'on som? d'on venim? També som migrants...

5.5) Polítiques inclusives nouvinguts
-

Eliminar desfer les polítiques racistes del govern del PP/Albiol

5.6) Dones

6) DRETS CIVILS
6.1) Defensa i foment del patrimoni natural, històric i cultural
-

No més agressions
Criteris de gestió no mercantilista
Apertura a la ciutadania

6.2) Recuperació del espai públic
-

Recuperació del espai públic, carrers i places, per a la ciutadania.
Elaborar un decàleg de l’ús de l’espai públic de forma participativa, a on els agents
col·lectius afectats puguin tenir veu i vot, per tant, els veïns i les veïnes hi han de tenir
un pes determinant a l’hora de decidir-ne els usos i finalitats, les normes de convivència,
el model de gestió, etc.

6.3) Cultura
-

Promoure l'associacionisme cultural popular amb l’objectiu de crear vincles entre els
veïns i vertebrar teixit social, paper de cohesió social.

7) LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
7.1) Creació d'un observatori ciutadà municipal (GU, Mossos, Badalona Comunicació,
Ajuntament)
-

Revisió del protocol de designació dels comandaments policial.
Transparència i accés ciutadà a les activitats, objectius i cadena de comandaments.

7.2) Unitat Omega
-

Dissolució de la unitat?
Per quin model policial apostem?

7.3) Badalona comunicació
7.4) Llibertat d’expressió
7.5) No criminalització de la protesta
7.6) Ajuntament que treballi per la inclusió i el diàleg
7.7) Suport a la feina i les demandes de les entitats locals mediambientals, socials,
educatives i culturals.

8) ORDENANÇA DE CIVISME
8.1) Que és?
8.2) En que ens afecta?
8.3) Derogació de l’ordenança de civisme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

