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Guanyem Badalona és una candidatura ciutadana d’esquerres, rupturista i a
favor de construir la República Catalana, que pretén tornar el control de la
ciutat als seus ciutadans i ciutadanes. És d’esquerres, per què és del poble,
aposta per construir la República Catalana, per què defensa la cultura pròpia
catalana i vol ser independent de qualsevol control polític o econòmic extern.
Però a favor d’una República Catalana no vol dir, com alguns pretenen fer
entendre, insolidària, al menys quan va acompanyada del qualificatiu
d’esquerres. Sempre hem estat i sempre estarem al costat de tots els pobles
del món, denunciant les injustícies que reben dels estats colonialistes i
imperialistes i donant suport als oprimits de tot aquest planeta. Per això,
Guanyem Badalona aposta por la solidaritat i la cooperació internacional, pel
desarmament i per l’educació en favor del desenvolupament.
Guanyem Badalona és rupturista per què per a aconseguir tot això, s’ha de
trencar amb l’ordre establert imperant. Aquesta ruptura vol que Badalona
estigui al servei real dels ciutadans i ciutadanes i que siguin ells els
protagonistes actius de les polítiques que els afecten. La manera de realitzar
aquest canvi de model polític, aquesta ruptura, només és possible
desenvolupant paral·lelament dues eines complementàries i que se’ns han
furtat des de les institucions actuals: la participació ciutadana i l’autogestió
econòmica.
PER QUÈ apostem per aquest tipus de gestió socio-econòmica? Creiem
sincerament que hem de traslladar a l’ajuntament la mateixa gestió que fa
qualsevol associació sense ànim de lucre, com ara una associació de veïns, un
club d’amics cicloturistes o una societat gastronòmica. Es a dir, gestionant els
seus diners, decidint en què es gastaran i sabent en tot moment com estan els
comptes. No, com es fa des de les institucions, on uns pocs decideixen sobre
els diners de tots, moltes vegades sense considerar les necessitats reals dels
afectats i afectades i, el que encara és pitjor, sense cap responsabilitat a
posteriori. Ja ni tan sols parlem dels robatoris i malversació flagrants que ha
hagut per tot arreu dels diners públics.
Aquest programa presenta una sèrie d’idees, propostes i mesures pel canvi a la
nostra ciutat. Som conscients que la feina que ens encomanem no serà gens
fàcil i que poden sorgir moltes dificultats. Dificultats que s’hauran de solucionar
entre tots els veïns i veïnes i no sota el domini dels de sempre. Sortiran,
també, les que diguin que la nostra proposta és utòpica i no serà possible durla a terme, econòmicament inviable, etcètera…
Per això, no només presentem amb aquest programa què farem, si no COM ho
farem. És a dir, com desenvoluparem aquestes eines de participació ciutadana
i canvi del model econòmic que proposem.
Aquest programa està estructurat de la següent manera:
1- QUÈ farem: Mesures generals per àmbits d’actuació, com ara: polítiques
socials, polítiques urbanístiques i mediambientals…
2- COM ho farem: Participació ciutadana i model econòmic.

1. QUÈ FAREM
Fomentarem l’autogestió i la transparència i generarem processos
d’empoderament popular, de cara a afrontar tots els processos pel canvi a
Badalona.
1. Polítiques socials
1.1. Lluita contra els efectes de la crisi
Cuidarem dels més castigats pels efectes de la crisi:
● Proporcionant acompanyament i suport psicològic i legal a les víctimes
de la crisi
● Imposant una fiscalitat municipal progressiva i social
● Garantint l’atenció a les persones en dependència (gent gran, col·lectius
amb diversitat funcional i/o diferents capacitats) i en situació d’exclusió
social
● Ampliant les beques menjador a tots els i les infants que ho necessitin, i
en casos de gran necessitat incorporant l’esmorzar i el berenar
● Obrint menjadors escolars en període de vacances
● Creant un fons social per cobrir les despeses d'aquelles persones amb
pobresa energètica
Garantirem el dret a l’habitatge:
● Traient una moratòria dels desnonaments
● Actuant sobre els habitatges desocupats d’entitats financeres,
constructores, empreses de capital risc o d’altres que facin negoci amb
el dret de l’habitatge, ja sigui mitjançant impostos, cessions,
negociacions...
● Creant un parc d'habitatge social públic, amb pisos de lloguer social i
habitatge social compartit
● Legalitzant que la gent pugui rellogar la seva casa
● Potenciant la masoveria i sostre cívic com alternatives a la compra i el
lloguer per aquelles persones sense recursos
● Fomentant les cooperatives d’habitatge
1.2. Ocupació
Ajudarem a la gent a trobar o crear feina:
● Assumint una gestió directa de l’Institut Municipal de Promoció de
l’Ocupació (IMPO), sense subcontractes
● Creant un banc del temps municipal
● Creant vivers d'empreses, borsa de feina i serveis
● Fomentant els horts urbans

Promourem la creació d’empleats públics:
● Re-municipalitzant serveis públics
● Reduint les jornades laborals del personal municipal per crear nous llocs
de treball
Crearem un Pla de protecció i foment del petit comerç:
● Prohibint la instal·lació a la ciutat de nous supermercats i noves grans
superfícies
● Impulsant una política de contractació en favor de les Pimes, autònoms,
cooperatives i empreses de l’economia social
● Prioritzant el pagament a 30 dies
1.3. Serveis públics
Una mesura cabdal per a la bona gestió dels recursos i per fomentar l’ocupació
dels ciutadans i ciutadanes es la re-municipalització dels serveis públics, i que
aquests siguin 100% públics, universals i de qualitat.
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.
Denunciarem les polítiques contra el serveis públics a Badalona i d'altres
administracions, i lluitarem contra aquestes:
● Destapant el robatori i espoli que hem patit dels serveis públics
● Demanant responsabilitats polítiques i penals
Recuperarem els serveis públics per a la ciutadania:
● Dedicant els pressupostos necessaris per recuperar, mantenir i millorar
els sistemes d’educació i sanitat.
● Defensant una escola pública, laica i catalana
● Creant escoles bressol públiques
● Mantenint les línies escolars públiques i rebutjant la privatització
encoberta de l’educació i el traspàs de l’alumnat de la pública cap a la
concertada
● Creant un banc de llibres compartits i cedits
● Assegurant la cobertura universal sanitària per a tota la població i que
els serveis siguin equitatius davant les necessitats de salut
1.4. Igualtat
Per Guanyem Badalona és fonamental la defensa activa de la igualtat de drets
de totes les persones, penalitzant qualsevol discriminació ja sigui per raons de
gènere, orientació sexual, edat, religió, creences, origen, o capacitats físiques
i/o psicològiques.

1.4.1 Dones
Lluitarem per la igualtat de gènere:
● Endegant un Pla Integral d’igualtat de gènere per a la ciutat de Badalona
● Introduint la perspectiva de gènere en el disseny, implementació i anàlisi
de les actuacions municipals
● Elaborant un Pla d’educació afectiva i sexual a les escoles i centres de
secundària de Badalona
● Fomentant l’elaboració de Plans d’Igualtat a les empreses i les
institucions municipals
● Ajudant a l’emprenedoria femenina en tots els àmbits
● Donant suport ales xarxes i associacions de dones
● Assistint de manera integral a dones en situació de violència masclista i
als seus fills i filles
● Avalant les iniciatives d’alliberament LGTBI en tot l’àmbit de la ciutat
1.4.2. Joves
Actuarem en favor dels joves:
● Elaborant un Pla de Joventut, amb la participació vinculant de les entitats
de joves de la ciutat
● Establint un parc de lloguer d’habitatge social per a joves
● Establint una xarxa àmplia de Punts d’Orientació Laboral per a Joves
● Establint Punts d’Orientació contra el Fracàs Escolar
● Donant suport a les entitats de joves i les seves activitats
● Fomentant el cooperativisme jove
1.4.3. Persones amb diversitat funcional
Facilitarem la vida de les persones amb discapacitat funcional:
● Elaborant un Pla de Diversitat Funcional, amb la participació vinculant de
les entitats i persones amb diversitat funcional
● Implementant les tarifes socials als serveis públics per a persones amb
diversitat funcional
1.4.4. Una ciutat oberta: nouvinguts/des
Treballarem per l’integració de les persones nouvingudes:
● Elaborant un Pla de Benvinguda, amb la participació vinculant d’entitats
de suport i defensa de les persones nouvingudes
● Elaborant un Pla contra el Racisme i la xenofòbia
● Fent campanya contra els rumors sobre les persones nouvingudes

1.5. Drets civils
Defensarem i fomentarem el patrimoni natural, històric i cultural dels ciutadans:
● Recuperant l’espai públic per les persones
● Promovent l'associacionisme cultural popular amb l’objectiu de crear
vincles entre els veïns i veïnes i vertebrar el teixit social, base de la
cohesió social
Treballarem en favor de la llibertat d’expressió a Badalona i contra la repressió,
sigui pública o privada:
● Creant un observatori ciutadà municipal (Guàrdia Urbana, Mossos,
Badalona Comunicació, Ajuntament)
● Dissolent la unitat Omega de la GU
● Derogant l’ordenança de civisme actual i creant, si calguessin, normes
que fomentin la participació, la transparència, les llibertats i que no
discrimini a la ciutadania per raons de procedència, socials, de creences
o de sexe
2. Polítiques d’urbanisme
2.1. Urbanisme
Impulsarem un creixement intern buscant l'equilibri i la cohesió social:
● Aturant el creixement desmesurat més enllà dels actuals límits
● Treballant per acabar amb aquelles barreres físiques (com la C31 o la
via del tren) que divideixen la ciutat i el caràcter centralista de la majoria
de polítiques urbanístiques, donant un paper important a
l'associacionisme veïnal.
Crearem un model de ciutat lluny dels interessos partidistes, corporatius o
especulatius:
● Modificant el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
● Denunciant i evitant alhora casos com els del camp del Badalona, el
Pavelló Olímpic, el BCIN o Mercadona
2.2. Equipament
Corregirem els desequilibris a la ciutat en matèria d'equipaments:
● Analitzant els ja existents i l'ús que se'n fa.
● Prioritzant la despesa en funció de la demanda real i el servei que donen
a la ciutat a l’hora de crear-ne de nous
● Creant equipaments de barri que donin vida i permetin la creació de teixit
social

Anteposarem l'interès popular al poder privat i acabarem amb el clientelisme
per qüestions polítiques:
● Reaprofitant els edificis municipals i solars buits o en desús cedint-los al
barri o districte
● Convertint aquests edificis en llocs polivalents
● Fomentant els horts urbans, els menjadors socials, les xarxes de
solidaritat…
● Experimentant amb horaris flexibles pensant en la vida de les persones
● Destinant metres suficients de l’edificació a parc públic en obres noves
Revisarem el Pla d'Equipaments de la ciutat:
● Activant un procés on els barris siguin el nucli a partir del qual es vertebri
aquesta nova política, i no al revés
2.3. Mobilitat
Millorarem l'accessibilitat i la mobilitat de vianants i ciclistes:
● Impulsant un model sostenible de transport públic (ampliació de la xarxa
de carrils bus, simplificació de les línies i els recorreguts, millora de la
connexió de les diferents parades de transport públic -metro i trambesòsamb els equipaments més freqüentats per la ciutadania -com Can Ruti)
● Ampliant la xarxa de carrils bici
● Qüestionant l'espai destinat al vehicle privat
● Revisant el Pacte de la mobilitat
● Desplegant un nou del Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

3. Polítiques mediambientals
3.1. Patrimoni natural i arquitectònic
Conservarem, preservarem i protegirem el patrimoni natural i arquitectònic de la
ciutat:
● No permetent la seva destrucció per qüestions especulatives o
corporatives
● Augmentant la participació de l'Ajuntament de Badalona en la gestió de
la Serralada de Marina
● Canviant de paradigma, on no només allò romà esdevingui d'interès
arquitectònic per la ciutat
● Actualitzant el catàleg de patrimoni arquitectònic municipal
● Potenciant la creació de nous espais verds

3.2. Model energètic
Apostarem per un model energètic sostenible i respectuós amb el medi
ambient:
● Fomentant i conscienciant sobre l'estalvi energètic
● Augmentant l'eficiència, l’estalvi energètic i la generació d'energia de les
instal·lacions municipals
● Contractant l'electricitat amb cooperatives de consum que assegurin que
la generació d'electricitat es realitza amb energies 100% renovables
● Potenciant l'autoconsum a partir d'energies renovables
● Impedint grans macro-infraestructures que no aportin benefici a la ciutat i
que destrueixin el medi natural i fomentin el sistema energètic actual,
com és el cas de la MAT (Molta alta tensió)
3.3. Residus
Impulsarem una política de residus ecològica:
● Treballant sobre els hàbits de consum i de prevenció de residus
● Apostant per una bona recollida en origen de les diferents fraccions,
reciclatge i valorització material
● Explorant nous models de recollida, com contenidors amb accés
discriminat, porta a porta, retorn d’envasos, que permetin aconseguir
nivells de recollida més elevats
3.4. Animals
Defensarem els drets dels animals:
● Denunciant i prohibint qualsevol maltractament físic o psicològic, tot i que
s’amagui sota el fals argument de la tradició i la cultura
● Augmentant els espais en els que els animals domèstics puguin anar
sense lligar i fer exercici

2. COM HO FAREM
Per realitzar les mesures generals que hem enunciat, disposem de dues eines
que són irrenunciables per a recuperar la nostra sobirania, i que impulsarem
amb caràcter i de manera extraordinaris: la participació ciutadana i la submissió
de l’economia als interessos dels ciutadans i les ciutadanes i no al revés.
Es per això que Guanyem Badalona ens hem dotat d’un codi ètic i d’una
estructura organitzativa compatibles al 100% amb la manera en què volem
canviar la nostra societat, en una societat participativa, transparent, ètica i
respectuosa amb les persones i el medi ambient, amb la cultura,
autogestionada i sense ànim de lucre.
La participació ciutadana ha d’existir en qualsevol àmbit i, per tant, aquest
programa s’ha fet amb la col·laboració entre persones a títol individual i
associacions, entitats i col·lectius socials de diversos àmbits de la ciutat de
Badalona.
Participació ciutadana i transparència
Treballarem amb transparència perquè la gent conegui en tot moment què
passa a la seva ciutat, la qual cosa s’aconsegueix amb l’exercici del poder
directe popular, des de la base. Poder popular significa l’exercici de la sobirania
per part del poble, per tant, que el poble català pugui treballar per la construcció
de la República Catalana al servei de les classes populars.
Garantirem la transparència, assegurant:
● L’accés directe de la informació a la ciutadania i les entitats. La
informació ha d’estar garantida sense burocràcia intermèdia
● La formació per saber interpretar la informació que se’ns dona
● La informació prèvia, amb temps, a la presa de decisions
● La transparència mitjançant eines TICs i mitjans de comunicació públics i
gestionats pel poder popular. Trencar amb els monopoli actual
● La transparència dels pressupostos, que siguin clars i consultables per
poder participar, mantenint aquest compromís també des de l’oposició
Garantirem i fomentarem la participació:
● Impulsant programes municipals d’educació ciutadana a les escoles i
instituts (democràcia participativa, drets i deures dels ciutadans, coresponsabilitat…)
● Reconeixent i garantint l’autonomia de les entitats de la ciutat
● Entenent el barri com a la unitat mínima de participació i organització del
poder popular
● Construint i dotant d’estructura de poder a les assemblees de barri
● Creant xarxes locals de proximitat per a la informació i participació
ciutadana per dinamitzar les associacions de veïns

● Facilitar els mecanismes participatius a les persones tant a nivell virtual
com presencial
● Coordinant les assemblees de barri en una federació de barris
● Basant el poder municipal en aquesta organització de base
● Incentivant la participació ciutadana, no regulant-la mitjançant cap
ordenança ni reglament
● Posant en valor els pressupostos i les ordenances municipals com a
eixos vertebradors de la gestió municipal (transparents i participatius)
● Elaborant de manera participativa els pressupostos per barris de forma
vinculant
● Fomentant la creació d’assemblees de ciutadans per la gestió de
qualsevol servei social (assemblees d’aturats a l’IMPO, assemblees
d’estudiants…)
● Potenciant la societat organitzada
Canvi del model econòmic
El canvi del model econòmic passa inexorablement per la recuperació dels
recursos públics: les matèries primeres, els recursos naturals, els serveis
públics i, evidentment, els diners.
Per aconseguir recuperar la nostra sobirania econòmica i gaudir d’uns
pressupostos municipals per als ciutadans, les següents actuacions son
fonamentals:
Realitzarem una auditoria pública dels comptes:
● Començant amb un informe públic i mixt (amb tècnics experts en
auditories i ciutadania) de la situació de l’ajuntament amb el govern
sortint
● Plantejant accions conjuntes dels municipis en contra de la Llei actual i/o
futura de Regim local, per a no assumir el deute il·legítim.
● Denunciant i perseguint penalment els responsables d’aquest deute
il·legítim
Evitarem l’endeutament i els crèdits amb entitats financeres:
● Prioritzant les diferents partides pressupostàries en funció de les
diferents necessitats
● Posant en marxa mecanismes de control de les despeses/partides
pressupostàries de diversos exercicis, desviacions i romanents
● Col·laborant amb entitats de banca ètica
Estudiarem i canviarem els contractes de serveis públics amb gestió privada:
● Creant un grup de treball sobre re-municipalització dels serveis públics
privatitzats per a l’estudi dels possibles serveis (per exemple: gestió de
residus i neteja viària, escoles bressol, gestió de l’aigua, serveis de
neteja d’edificis, etc.)

● Revisant els contractes, el funcionament i els serveis oferts
Fomentarem l’economia social, cooperativa, col·lectiva i sostenible
● Reduint la dimensió dels contractes municipals, i parcel·lant-los, perquè
hi puguin optar més Pimes, autònoms, cooperatives i empreses locals i
de l’economia social
● Establint criteris de sostenibilitat mediambiental i de proximitat en
possibles concursos
● Prohibint contractes amb empreses amb beneficis que acomiadin
treballadors
● Prohibint contractes amb empreses multades o amb judicis
desfavorables per pràctiques dolentes a nivell laboral, sindical,
ambiental, gènere (paritat), que no acompleixin la LISMI (Llei
d’Integració Social del Minusvàlid), etc.

