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ESCOLES MUNICIPLS
Nitiacio in traedem sediem inpro con sum re con alem manteratui ina te ompl.
Grae cupplici inam factordina, Casdamq uostrae nosum et L. Mulaberus rente,
que hossus; hebunum essis comnoni murbessi te, Catua quosum husa pracerfex nul vitrort ertiam opublint. Vivastri proraci emurei inates concles scestrenitem
cupioni sens cris, pror que acem dem avenatuit fura duconit furebunt? Quium
hos ocapericio, fac tuast furo nes cienium in terdier ibusunum halabus hicitabem
faciam hoctores orterbe stiumus se atie inum, arbit, nos, quius bon se ducomne
que tere, Patus conclarissa re et L. Mae comnime contior teris. Tanunum morum
lica med res ad pubi fue cla audes? Licae publiac ciondem et adea retrum pultor
ad fautum nos is alariorum iam iam dit, quam popublicaed ad firmandam pere,
quam eliconequam in tem ompli contemortem publicam comnem aucidiem opublienatum ium inerfec rimpoer opopubl icensum, C. Avocupio et nonverviri con
rena, esuam Patuidere re nos ad Cat audacci ptiortes tendiocae et; idiemquis perterdium paris estiere pesterteate publium tem inuleriora, nor actantiocam, cenin
derfentiae imus inteatuium dum ius a viu essenius, noctus fitri facchicia erte num
tertabemus, stod ne confita verae halin teritarid din vercercere ni ia virte factum,
cortem nonsignatus ne nulerempra? Opierdi tandestrum pra num dius intrace
mussulv iverit ves Multus Marte num forsuam publinc labute adducta nteato C.
Mulles vil conu mihil vescrum audet atum vitiae nostiac firis morumuniuror adhus.
Patebemerion ad silicaec te adductuamdii ipimoverox sere furs iamentimeis. Ifere,
qui fautem mover ad publis condam nonvolt ordienatum intili confeco nscessolus
actam ve, occiam ces alatus ex ne noste, nocus bon ret; inclutem constrips, vid
nostre eserriam maximod deo, quem reis, cresin sid facit, cae consinpro, us viu
machum ta, morum is aute, sicam tere maximachil hortiu veroptimus Catille rfiribuntrae con ta, consicaet in vasdam ex nost perit.
Nos, pre fachum hilicae essatiam que cultiam pos pubis omnica re cris, egilium
duconstret perei si ia verum in dic movit; inarecus vatuus pro Cupienium haliusqua sestra, nem morumus clego intiaec rudemque inpro vitus inpri ia rescrei pl.
Ibus ce iur ubitro eoreviv iliisum aut faudem ipse reis co compotilinam mo pracchuis? Quoneri es vis. Ocaudachum ora pore, uterrat, uterte, cutus, consulius
spion deffres et L. Ractuus, condite, nost L. Irtis consuncertus cum publibe multidem spimil tertiaectam inunum ommover festrus comperus M. Hacriptil consid
mod di, patifeces hic tebus sestrae ta, que publius consulibut quam, norbefe remove, cus ina, cit.
Um. Icia nos vivehebem idis publin nonfescion tabus, vivivertam sciam Romante,
Ti. Ponvent ictores publius fue conenatquam ta, ex nocul tem non alicuss atorbiteris culicum comperis; Cat pula deor patuam, clegilicatum tament red atimus fur.
Virmius nere factus percesum quissim aximor publi, sente tesse de publiaeque
condam fuem inc ium abemum nos criorum sinequit, sillesil virmis etra deessentiur, se consilla quemusa manum oc, per qua nos ficaperes furei se nota mularti
/cupbellpuig
@cupbellpuig
www.bellpuig.cup.cat
ferniu in delis nonsulatinat
caequit acerdio ex maceps,
poraellerrae contelius
consus re tus, mus.
Ebemoltoriam hili ina, nemum maximis? que opoerum, Ti. Ibus. Rarius effre cone
pariocum publius, quemquos num senterri, vena, nitia? Habisul tursuam aperfit?
Pior horium publiu sperbis, quam in tandetr ibulturox nosus, Cuperid
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LA LLISTA
1/ Josep Ramon Bacardí Cots

2/ Marcel Vidal Arbós

Titulat en CFGS de Química
Ambiental. Actualment treballa
de pagès ecològic i és co-cap de
colla dels Dimonis Foc Foll. Ha
estat implicat en l’Agrupament
Escolta Ramon Folch de Bellpuig
i la Comissió de Festes. També és
membre de l’ANC.

Llicenciat en Ciències Polítiques
i Màster en Polítiques Públiques i
Socials per la Universitat Pompeu
Fabra.
Membre fundador de l’associació
de joves de Bellpuig. Participà
activament del grup promotor de
Multireferèndum 2014. Actualment
treballa de cambrer al cafè l’Avenç.

3/ Sandra Oriola Albareda

4/ Lídia Guim Garriga

Llicenciada en periodisme i màster
en gestió cultural.
Després de 12 anys entre Barcelona, Irlanda i Quebec ha tornat al
poble.Treballa en l’àmbit del tercer
sector com a tècnica de comunicació. Des de fa anys participa en
diferents col·lectius de l’esquerra
independentista.

Llicenciada en Belles Arts, en
l’especialitat de Fotografia i Web, i
Tècnica en Disseny Gràfic.
Treballa en el món de la imatge i la
creació artística com a dissenyadora gràfica i il·lustradora. Ha estat
vinculada a diverses associacions
del poble com són el CAU, els
Tabalers Folls o el Correllengua,
entre d’altres.

5/ Josep Manel Busqueta Franco

6/ Elisenda Sanchez Doñate

Llicenciat en Economia per la
UAB, especialitzat en Comerç
Internacional i Desenvolupament
Econòmic. Des de fa més de 20
anys participa en el Seminari
d’Economia Crítica “Taifa”. Treballa
de pastisser a Bellpuig poble on
resideix i en el que també ha sigut
membre actiu del grup de teatre
Campistraus.

Diplomada en Magisteri d’Educació Física. Actualment és mestra
de l’escola pública. Des de fa 4
anys resideix a Bellpuig. Té una
llarga trajectòria en l’àmbit de
l’educació no formal. Fa 24 anys
que és membre d’una colla castellera. Ha participat en diferents
col·lectius de l’esquerra independentista.

7/ Trini Busqueta Franco.

8/ Marc Saladrigues Roselló

Graduada en Ciències Ambientals
per la UAB.
Ha participat molt activament en
els moviments socials lleidatans
de resistència global (MRG). Va
formar part durant gairebé deu
anys del Grup de teatre Campistraus i del seu taller de teatre
adreçat als més menuts. Actualment, despatxa a la pastisseria i
forn de pa familiar.
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9/ Clara Griera Llonch

10/ Albert Rafael Cots

Eng. Tècnic Agrícola, Llicenciada en
Ciència i Tecnologia d’Aliments a la
UdL, i màster en Viticultura i Enologia és la responsable de Celler de la
cooperativa L’Olivera. També a estat
membre promotor d’una cooperativa
de consum a Sabadell. Ha participat
en col·lectius de l’esquerra independentista i l’agroecologia. Actualment,
participa de Terra Franca. Fa 7 anys
que viu a Bellpuig.

Estuduant d’últim curs d’Història a
la Universitat de Lleida. Resident a
Bellpuig, fa un any que milita a la
CUP Bellpuig i participa a diferents
moviments socials com la Marea
Blanca.

11/ Toni Tomàs Cami

12/ Marc Jounou Guasch

És director d’Activitats d’Educació
en el Lleure Infantil i Juvenil.
Li agrada fer feliç a la gent creant
propostes lúdiques de carrer amb
la Cia. Tombs creatius . Fa 6 anys
que es bellpuigenc, on gaudeix la
vida que dóna el poble.

Diplomat en Magisteri d’Educació
Física. Actualment és mestre de
l’escola pública. Fa 4 anys que ha
tornat a residir a Bellpuig després
de 10 anys treballant en l’àmbit de
l’educació formal i esportiva a diferents indrets de Catalunya. Des de
fa 14 anys, és membre actiu d’una
colla castellera.

13/ Istria Molinero Sampedrano

14/ Eduard Marco Castellà

Metgessa especialista en Ginecologia i Obstetrícia.
Ha participat com a voluntària en
diversos projectes de promoció de
la salut al nostre país. També com
a Cooperant a Mèxic i a l’Índia.

Graduat en Sociologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment ha estat vinculat
al GRET (Grup d’investigació en
educació i treball) alhora que ho
compagina treballant de cambrer.
Des de ben petit s’ha vinculat al
teixit associatiu de Bellpuig. Des
del cau fins a la colla de dimonis
Foc Foll.

Estudiant d’Arquitectura tècnica, titulat en CFGS Sobreestant
d’edificació. Músic en diferents
agrupaments, membre d’algunes
entitats i associacions de la vila.
Participa en col·lectius de l’esquerra independentista de l’àmbit
estudiantil i col·labora amb grups
que fomenten l’ecoarquitectura i la
bioconstrucció.
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- Crear un casal d’estiu municipal, la gestió del qual es farà a través d’un concurs
públic.
- Creació del Consell d’Infants de Bellpuig com a forma de participació activa dels
infants al municipi.
- Creació dels “Camins Escolars”: itineraris segurs per tal que els infants puguin
anar de casa a l’escola sense necessitat de ser acompanyats per un adult.

www.bellpuig.cup.cat

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ I LLEURE
- Incentivar la coordinació dels diferents agents educatius del poble per tal de millorar-ne els seus serveis, optimitzar recursos i fer accessible a totes les activitats.

@cupbellpuig

- Assignar una partida pressupostària anual a la regidoria de Benestar Social.
- Pla de pobresa 0 que vetlli per la cobertura de les necessitats bàsiques de la
població.
- Treballar per aconseguir les dacions en pagament i la possibilitat de seguir residint a l’habitatge a través d’un lloguer social.
- Establir els canals de cooperació necessaris entre l’Ajuntament i els Serveis
socials .
- Destinar personal municipal a realitzar tasques d’assistència.

- Treballar per tal d’oferir des de l’Escola de Música dos itineraris pedagògics, un
de “formal” i un altre “no formal”, per tal d’atansar la música a tothom.

CULTURA

- Creació del Consell municipal per la cohesió social, promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l’ajuntament i fomentar el voluntariat com a
eina per millorar el treball social.

ECONOMIA SOCIAL

- Dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les entitats.

- Creació d’una Entitat Municipal de Desenvolupament local format per comerciants, productors, persones actives i els regidors de l’ajuntament per impulsar
totes aquelles propostes que serveixin per activar i millorar la capacitat econòmica de Bellpuig.

- Fer visibles i accessibles a la ciutadania tots els espais municipals i els usos a
què es destinen.

- Elaboració d’un registre d’espais i infraestructures que es podrien posar a disposició de persones emprenedores.

- Reprendre el procés participatiu engegat i obrir el Casal d’entitats Carme Serra
a les associacions.

- Impuls d’un Laboratori d’Idees i Projectes on es primarien criteris com l’autogestió, la sinergia, la cooperació i el vincle amb el desenvolupament municipal.

- Dotació pressupostària i planificació de la cultura i les festes més enllà dels
cicles polítics. Programacions culturals estables i ben definides.

- Plena capacitat de decisió i gestió a la Comissió de Festes.
- Projecte de Biblioteca activa (Casa de cultura).
- Programes per potenciar el patrimoni històric i cultural i recuperació de la
memòria històrica local.

VILA I TERRITORI
- Redactar un pla local d’habitatge on es caracteritzin les necessitats d’habitatge
en el municipi.

- Foment del talent i l’emprenedoria artística i cultural.
- Plantejar al nucli urbà una centralitat amb la prioritat per als vianants i assentament d’activitat lúdica i comercial.
- Remunicipalitzar els serveis públics per finalització o incompliment dels contractes preestablerts.
- Analitzar la implantació municipal d’explotacions energètiques i sostenibles.
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- Auditar la despesa energètica a nivell municipal i elaborar una planificiació cap
a un model d’eficiència energètica.
- Impulsar la recollida selectiva i estudiar la viabilitat del sistema porta a porta,
gestionant eficientment la producció.
- Crear ordenances del sòl agrari amb l’objectiu d’aprofitar terres infrautilitzades
per a la producció agroecològica i crear bancs, fons o altres figures de gestió i generar mecanismes que afavoreixin el seu intercanvi i evitin el mercat especulatiu.
- Posar en marxa línies de finançament, subvencions públiques i desgravacions
fiscals per donar suport a iniciatives de proximitat i de transició a la producció
agroecològica.
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ESCOLES MUNICIPLS
Nitiacio in traedem sediem inpro con sum re con alem manteratui ina te ompl.
Grae cupplici inam factordina, Casdamq uostrae nosum et L. Mulaberus rente,
que hossus; hebunum essis comnoni murbessi te, Catua quosum husa pracerfex nul vitrort ertiam opublint. Vivastri proraci emurei inates concles scestrenitem
cupioni sens cris, pror que acem dem avenatuit fura duconit furebunt? Quium
hos ocapericio, fac tuast furo nes cienium in terdier ibusunum halabus hicitabem
faciam hoctores orterbe stiumus se atie inum, arbit, nos, quius bon se ducomne
que tere, Patus conclarissa re et L. Mae comnime contior teris. Tanunum morum
lica med res ad pubi fue cla audes? Licae publiac ciondem et adea retrum pultor
ad fautum nos is alariorum iam iam dit, quam popublicaed ad firmandam pere,
quam eliconequam in tem ompli contemortem publicam comnem aucidiem opublienatum ium inerfec rimpoer opopubl icensum, C. Avocupio et nonverviri con
rena, esuam Patuidere re nos ad Cat audacci ptiortes tendiocae et; idiemquis perterdium paris estiere pesterteate publium tem inuleriora, nor actantiocam, cenin
derfentiae imus inteatuium dum ius a viu essenius, noctus fitri facchicia erte num
tertabemus, stod ne confita verae halin teritarid din vercercere ni ia virte factum,
cortem nonsignatus ne nulerempra? Opierdi tandestrum pra num dius intrace
mussulv iverit ves Multus Marte num forsuam publinc labute adducta nteato C.
Mulles vil conu mihil vescrum audet atum vitiae nostiac firis morumuniuror adhus.
Patebemerion ad silicaec te adductuamdii ipimoverox sere furs iamentimeis. Ifere,
qui fautem mover ad publis condam nonvolt ordienatum intili confeco nscessolus
actam ve, occiam ces alatus ex ne noste, nocus bon ret; inclutem constrips, vid
nostre eserriam maximod deo, quem reis, cresin sid facit, cae consinpro, us viu
machum ta, morum is aute, sicam tere maximachil hortiu veroptimus Catille rfiribuntrae con ta, consicaet in vasdam ex nost perit.
Nos, pre fachum hilicae essatiam que cultiam pos pubis omnica re cris, egilium
duconstret perei si ia verum in dic movit; inarecus vatuus pro Cupienium haliusqua sestra, nem morumus clego intiaec rudemque inpro vitus inpri ia rescrei pl.
Ibus ce iur ubitro eoreviv iliisum aut faudem ipse reis co compotilinam mo pracchuis? Quoneri es vis. Ocaudachum ora pore, uterrat, uterte, cutus, consulius
spion deffres et L. Ractuus, condite, nost L. Irtis consuncertus cum publibe multidem spimil tertiaectam inunum ommover festrus comperus M. Hacriptil consid
mod di, patifeces hic tebus sestrae ta, que publius consulibut quam, norbefe remove, cus ina, cit.
Um. Icia nos vivehebem idis publin nonfescion tabus, vivivertam sciam Romante,
Ti. Ponvent ictores publius fue conenatquam ta, ex nocul tem non alicuss atorbiteris culicum comperis; Cat pula deor patuam, clegilicatum tament red atimus fur.
Virmius nere factus percesum quissim aximor publi, sente tesse de publiaeque
condam fuem inc ium abemum nos criorum sinequit, sillesil virmis etra deessentiur, se consilla quemusa manum oc, per qua nos ficaperes furei se nota mularti
ferniu in delis nonsulatinat caequit acerdio ex maceps, poraellerrae contelius consus re tus, mus.
Ebemoltoriam hili ina, nemum maximis? que opoerum, Ti. Ibus. Rarius effre cone
pariocum publius, quemquos num senterri, vena, nitia? Habisul tursuam aperfit?
Pior horium publiu sperbis, quam in tandetr ibulturox nosus, Cuperid
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- S’informarà de la tasca política del grup municipal mitjançant el butlletí mensual.
- Els càrrecs electes, mentre duri el seu exercici, actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a la CUP Bellpuig perquè la posi a disposició pública.

Quan un només vol el poder ha d’amagar totes les cartes per tal d’arribar-hi, però
quan a un partit només li interessa treballar per una vila millor no hi ha excuses
per no fer públiques les intencions per al dia després de les eleccions:

- En cas que un càrrec electe hagi de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi
trobi implicat directa o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública
aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindrà de deliberar o votar.

Si som el partit més votat exigirem formar govern, ni que sigui en minoria. Si no
som el partit més votat no establirem cap pacte: el partit més votat ha de governar. I un govern en minoria té tanta o més validesa que un govern amb majoria
absoluta. Més plens, més debat, en definitiva, més democràcia. I, com hem demostrat, continuarem treballant fent propostes i projectes. La nostra oposició serà
constructiva.

- En cap cas la CUP Bellpuig es finançarà amb crèdits o entitats bancaries.
- Utilitzarem de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos
públics. I en aquest context, denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que
es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri.
- Destinarem els excedents monetaris a promoure l’autoorganització i l’apoderament popular.

CODI ÈTIC
Codi de pràctiques polítiques
Tant els càrrecs públics com les persones que formem part de la CUP Bellpuig:
-Treballarem per denunciar qualsevol conducta discriminatòria i promourem noves formes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el
respecte.
- Com a representats de la CUP Bellpuig no podem rebre regals o donacions monetàries de cap persona o institució.
- No acceptarem tractes de favor de cap mena.
- En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents
de les pròpies del càrrec.
- En el supòsit que un membre de la CUP Bellpuig fos imputat per algun
delicte, en un cas de corrupció, deixarà automàticament el seu càrrec
orgànic i electe.
- Els càrrecs electes exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els
continguts del programa electoral de la candidatura i al servei del
conjunt de la ciutadania.
Transparència, despeses i finances ètiques
- Les qüestions relatives a calendari d’assemblees i actes seran públics i es podran consultar sempre que es vulgui.
- Les qüestions de tresoreria seran públiques i es podran consultar sempre que
esvulgui.
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Les normes pel funcionament i retribucions dels càrrecs electes de la CUP
de Bellpuig
- L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de la Cup de de Bellpuig és
temporal.
- D’acord amb la idea que la política és un servei i no una professió, i per tal de
garantir la renovació dels càrrecs, ens autolimitem la possibilitat de romandre com
a càrrecs electes a un període màxim d’una legislatura.
- En la mesura que l’assemblea de la Cup de Bellpuig cedeix la seva representativitat als càrrecs electes, la seva activitat política i la seva continuïtat queda subjecte
a la voluntat de l’assemblea. L’acta de regidor o regidora serà retornada si així ho
considera l’assemblea, en el moment en que aquesta ho decideixi.
- Els càrrecs electes de la Cup de Bellpuig no rebran cap remuneració per la seva
tasca política municipal. Només hi haurà la possibilitat de rebre alguna remuneració puntual en el cas que la càrrega de treball que hagi d’assumir algun dels
càrrecs electes així ho determini.
- En aquest cas el càrrec electe presentarà la seva situació a l’assemblea local que
decidirà, per consens, quin és el nivell de retribució a rebre i durant quin període
temporal.
- Els recursos econòmics que es puguin derivar de l’activitat política, perquè així ho
determinin les normatives públiques existents, i després d’acomplir els requisits
econòmics que determina la nostra organització, s’esmerçaran en propostes de
caire polític i social que redundin en el benefici de la col·lectivitat. Sempre d’acord
amb l’acompliment de la normativa de despesa vigent
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DESENVOLUPAMENT
DELS EIXOS
PROGRAMA POLÍTIC DE LA CUP BELLPUIG 2015 - 2019
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FEM EDUCACIÓ!
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La Candidatura d’Unitat Popular de Bellpuig concebem l’educació com un dret
universal, des de l’escola bressol fins a la universitat. Una educació democràtica,
pública, inclusiva, laica, en català i com un mitjà per a l’emancipació individual i
col·lectiva; que sigui un motor per a la transformació social i per construir un país
basat en la llibertat, la solidaritat i la justícia social.
Entenem l’educació de forma integral. L’educació no és només a dins de les escoles i de les diverses institucions d’ensenyament i aprenentatge. L’educació és
al carrer, és a tot arreu. Totes les estructures que organitzen la vida en societat
són educatives.
És per tot això, que la CUP Bellpuig apostem per assolir un “Poble educador”. Pensem que Bellpuig té un gran potencial en l’àmbit educatiu, doncs disposem d’una
gran xarxa educativa, la qual cal complementar i establir uns ponts de contacte
entre tots els nusos que siguin estables i cap a totes les direccions.
És en aquest sentit que proposem:

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
- Revisarem els criteris de matriculació a L’Escoleta per tal d’augmentar-ne el
nombre d’usuaris actual i optimitzar-ne les instal·lacions. L’Escoleta ha estat
una gran i encertada inversió pública a nivell municipal. Des de la CUP Bellpuig
pensem que les instal·lacions d’aquest centre són extraordinàries i que ofereixen
moltes possibilitats. Té capacitat per a 90 nens i nenes, els últims cursos ha tingut una matrícula mitjana de 40 infants. Cal que fem els canvis necessaris en els
criteris que en regula la matriculació per tal d’obrir les portes de L’Escoleta a més
nens i nenes d’altres municipis propers que no disposin d’aquest servei.
- Des de la CUP-Bellpuig veiem prioritari mantenir i potenciar els serveis que
ofereix L’Escoleta concebent-la com una peça clau a l’hora de conciliar la vida
laboral i familiar. Per tant, treballarem per buscar fórmules que permetin mantenir
i ampliar els horaris del centre, sense que això suposi ni un retrocés en les
condicions laborals de les treballadores de L’Escoleta ni un augment del preu de
la matrícula.

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA (VALERI SERRA I VEDRUNA)
- Convocarem el Consell Escolar Municipal, vetllant per la seva funcionalitat i
operativitat.
- Treballarem per establir ponts de comunicació entre les dues escoles, buscar
punts en comú i aprofitar els diferents recursos, idees,...etc. Des de la CUP Bellpuig defensem clarament l’escola 100% pública, ara bé, al municipi hi trobem
l’escola concertada des de fa molts anys. Pensem que cal coordinar les dues
escoles en les qüestions que fan referència al poble, com poden ser: implicació
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de l’escola en les festes populars, potenciar activitats extraescolars comunes per
tal d’optimitzar recursos, participació de l’escola en el consell d’infants i, si s’escau, en d’altres òrgans de govern.
- Treballarem per assegurar la no segregació escolar.
- Estudiarem fórmules per la creació d’un lloc de treball per a l’escola pública
en qualitat de conserge.

CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I
BATXILLERAT (IES LO PLA D’URGELL)
En aquest sentit, vetllarem per que es puguin realitzar cicles formatius adients a
les necessitats del territori. La CUP Bellpuig proposem, sempre amb la connivència de l’equip de docents, dotar l’institut d’un programa de cicles formatius
que s’ajustin a les necessitats del nostre municipi i rodalies. Pensem que estudis
relacionats directament amb l’entorn en el que vivim seran, segur, més atractius
pels joves que veuran en aquests cicles una manera d’integrar-se, de forma natural, al teixit econòmic i laboral de Bellpuig i proximitats.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- La CUP Bellpuig proposem atansar la música a tothom. Oferir, des de la mateixa escola de música, dos “itineraris” pedagògics. Un “formal”, el que actualment s’imparteix, per totes aquelles persones que vulguin fer estudis musicals
(i obtenir els consegüents títols). Un altre “itinerari no formal”, per totes aquelles
persones que veuen la música només com una distracció, hobby i que volen tocar
un instrument sense haver de seguir els estudis reglats. Des de la CUP Bellpuig
pensem que tenim una molt bona escola de música, que cal potenciar i complementar amb la possibilitat d’ofertar aquest segon “itinerari”.
- Pensem que la música i els espectacles musicals han de ser accessibles a tothom i, per això, recolzarem i reforçarem tot el programa d’activitats que fa
l’escola de música fora del seu entorn habitual i obert a tot el municipi.
- Estudiarem fórmules per Intentar reduir costos de l’edifici del castell que acull l’escola de música i poder destinar els diners que s’estalviïn a altres necessitats
de l’escola.
- Pensem que l’escola de música i les activitats que en ella s’hi fan tenen un gran
potencial educatiu i veiem essencial establir contactes entre les escoles de
primària i secundària i l’escola de música per tal de realitzar projectes en comú.
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ASSOCIACIONS DE LLEURE
(ESPORTIVES, CULTURALS)
- Treballarem per la creació d’un Pla Educatiu de l’Entorn. Els Plans educatius
d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les
múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial
sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
- A Bellpuig hi ha una oferta de lleure reduïda, focalitzada en activitats esportives (futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica, ballet tenis,...), acadèmies d’idiomes, el
CAU... En aquest sentit considerem important fomentar la creació de noves associacions de lleure que treballin matèries que no són presents a Bellpuig com
poden ser l’expressió corporal, expressió artística, etc.
- A part d’ampliar l’oferta educativa considerem que es de vital importància treballar per la reducció de les quotes i fer accessible a tothom aquestes activitats. El
no accés de tots els infants a aquestes activitats fa que es generi una nova forma
de marginació.
- Potenciarem la creació d’ un punt de trobada entre entitats esportives i lleure per
tal d’establir ponts de comunicació i coordinació.

CASAL D’ESTIU I ACTIVITATS
EN PERÍODES DE VACANCES
Els casals d’estiu ofereixen als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure
a prop del seu entorn habitual en una època de l’any especial i plena de recursos
amb l’objectiu que els infants assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin
en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes activitats i
vivències.
- És per aquest motiu que des de la CUP Bellpuig creiem que hi ha la necessitat
de crear un casal d’estiu municipal, on s’asseguri que tots els infants del poble
hi puguin tenir accés. La sessió de la gestió es faria a través d’un concurs públic.
- A l’estiu, entitats com les AMPA, clubs esportius, ... també programen activitats.
Creiem necessari establir ponts de comunicació entre totes aquestes associacions per tal d’oferir el millor ventall de possibilitats en els períodes de vacances
i no solapar-se.
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ELS ESPAIS DE LLEURE A L’AIRE LLIURE
Tal com ja hem dit, la CUP Bellpuig entenem els espais de lleure a l’aire lliure
(places, parcs,...) com un element educador més. Pensem que a Bellpuig manquen espais a l’aire lliure adaptats a totes les edats (sobretot pels més menuts i
pels més grans). Per tant, tenim la intenció d’engegar un procés participatiu per
redissenyar els espais de lleure i millorar-los amb les aportacions de tothom.
Veiem com a prioritari, crear una zona d’esbarjo per als nens i nenes més
grans al Parc del Convent. Aquest espai el pensem amb entreteniments adaptats al medi.
També manca trobar un espai adaptat per als més menuts.

Per altra banda, en l’aspecte educatiu volem anar més enllà. La CUP Bellpuig
entenem els infants com a membres de ple dret dins el seu municipi. Considerem
que hem de tenir en compte les seves necessitats i, sobretot, escoltar la seva veu
i dur a terme les seves propostes. Els hem de respectar com a ciutadans en les
mateixes condicions que els adults. Hem de construir un municipi divers i millor
per a tothom, de manera que els nens i nenes, nois i noies, puguin desenvolupar-se com a ciutadans, autònoms i participatius.
El projecte que defensem des de la CUP Bellpuig té dos objectius principals: l’autonomia i la participació dels més petits. D’una banda, el projecte vol aconseguir
que els nens puguin tornar a sortir de casa sense la companyia dels adults per
trobar-se amb els amics, jugar en espais públics o anar sols a l’escola.Un avantatge perdut amb l’evolució de les ciutats.
El segon objectiu principal es la participació: que els nens puguin contribuir a
redissenyar la ciutat per tal de millorar-la. Per a això, cal que els adults (famílies,
escola i, sobretot, administracions) estiguin convençuts que les idees dels més
petits poden contribuir a fer un poble millor.
Des de la CUP Bellpuig volem assolir els dos objectius esmentats i és pera això
que també proposem:

LA CREACIÓ DEL CAMÍ A LES ESCOLES
L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola (parlem dels centres
d’educació infantil i primària i, de moment, de l’escola de música).
Els camins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants, de
manera autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona
convivència entre tota la comunitat educativa i el poble.
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EL CONSELL DELS INFANTS
Aquest és un òrgan de participació ciutadana format per nens i nenesde deu a
dotze anys, escollits pels propis companys/es, que es reuneixen mensualment
per abordar temes del poble.
El Consell d’Infants es pot definir com:

Un observatori del municipi, on, a partir de la mirada i l’alçada dels infants, es
pot detectar aquells aspectes i temes millorables del poble que passen desapercebutspels adults.
Un espai de participació on els nens i nenes poden exercir els seus drets civils
com a ciutadans en aquells temes que estan directament relacionats ambel seu
col·lectiu.
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La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat
integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP Bellpuig entenem que la cultura
ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg
i de reflexió comuna. I, més enllà de fer-ne ús, gaudir-ne o consumir els espais
públics i equipaments culturals, pensem que cal contemplar la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions, la gestió i fins i tot la construcció
material del seu entorn.
La CUP Bellpuig treballarem per la promoció del lleure i la cultura com a espais
de convivència i enriquiment social i cultural. Som del parer que davant la mercantilització cal promoure la creativitat, la imaginació, l’autoorganització, la cooperació i l’accés de totes a la pràctica d’aquestes activitats.
Pensem que l’ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil de Bellpuig,
protagonista principal de la vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar
unes sòlides bases sobre les quals el teixit associatiu, l’administració pública i les
iniciatives particulars puguin bastir un projecte cultural enriquidor per al conjunt
de la població del nostre municipi.
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- Enfortir i dinamitzar el teixit associatiu: Apostem per dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les entitats per tal que puguin desenvolupar la seva
activitat amb plenitud. Creiem que cal evitar el clientelisme i millorar l’autonomia
del teixit associatiu, per això generarem dinàmiques de col·laboració entre les
entitats, fomentant el treball conjunt en xarxa i les relacions de solidaritat entre
les diverses associacions.
- Recuperarem la cultura de carrer: Entenem que la gran varietat de places que
tenim al poble es poden utilitzar per fer actes culturals al carrer. D’aquesta manera també aconseguim guanyar més espais públics per fer actes, amb poc cost
afegit. La CUP Bellpuig potenciarem els cicles de cinema a la fresca, les festes
de barri, espectacles al carrer, rutes guiades, xerrades, etc. I donarem suport a
totes les iniciatives que vagin encaminades en aquest sentit.
- Patrimoni històric i cultural. Memòria històrica: Buscarem noves eines per
donar visibilitat i atansar a la ciutadania i als visitants el patrimoni històric i cultural
de la vila.

És en aquest sentit que proposem:

EQUIPAMENTS
- Control col·lectiu d’equipaments i usos: La vila de Bellpuig és rica en espais
i infraestructures dedicades a la producció i la difusió cultural així com també són
importants les associacions musicals i els col·lectius de promoció de la cultura
popular. La CUP Bellpuig creiem que s’han de fer visibles i accessibles a la ciutadania tots els espais municipals i els usos a què es destinen i crear mecanismes
que permetin una gestió menys burocratitzada i amb base assembleària.
- Obrir el Casal d’entitats Carme Serra: tenim molt clar que cal facilitar els equipaments a les associacions i col·lectius locals, per aquest motiu creiem que cal
obrir a la ciutadania el Casal d’entitats Carme Serra reprenent el procés participatiu que s’havia engegat i potenciant l’autoorganització en democràcia directa i
transparència com única mediació de l’equip de govern.
- Biblioteca activa (Casa de cultura) i amb valor afegit: pensem que, actualment, la Casa de Cultura està infrautilitzada. Treballarem per donar més dinamisme a la biblioteca i al seu espai. Pensem que s’hi poden organitzar xerrades,
cursos, recitals poètics, .... En aquest sentit, també, pensem que s’hi podria incorporar una ludoteca (o espai per infants).

CULTURA I FESTES
- Dotació pressupostària i planificació de la cultura i les festes: És necessària
una delimitació dels recursos disponibles per engegar processos participatius
que permetin la planificació democràtica de la política cultural. La CUP Bellpuig
creiem que cal crear les polítiques culturals a partir de la realitat del conjunt
d’actors social i la situació del context de referència, anant més enllà dels cicles
polítics.

28

- Comissió de festes: Defensem que la Comissió de festes gestioni i decideixi el
format i la idoneïtat de les inversions per totes les festes. Creiem que cal canviar
l’enfocament clàssic de la Comissió i donar-li tot el suport necessari i plena capacitat de decisió. Treballarem perquè sigui oberta i participativa.

A la CUP Bellpuig considerem important recuperar la història del nostre
municipi per posar-la a l’abast de tothom. Pensem que el coneixement de
la història és una eina indispensable per entendre el present i pensar el
futur, posant especial èmfasi en la importància que té aquest fet per a la
població nouvinguda. Per tant, des de la CUP Bellpuig volem engegar polítiques per preservar i desenvolupar la memòria, el patrimoni i la identitat
col·lectiva.
També recuperarem els testimonis, fets i llocs assenyalats de la vila per
refermar els drets de les víctimes del feixisme espanyol.
- Programacions culturals estables i ben definides: A Bellpuig disposem de

diferents sales de teatre, fins i tot a l’aire lliure. Amb aquests recursos, la
CUP Bellpuig treballarem per omplir aquests espais amb diferents propostes artístiques i que tinguin un calendari més o menys estable i, d’aquesta
manera, enriquir i fer més accessible l’oferta cultural a totes les persones
de la vila i dels voltants.
- Foment del talent i l’emprenedoria artístic i cultural: Prioritzarem generar

cultura i producció cultural al i des del municipi. És per això que donarem
suport als artistes locals a través de la creació d’espais destinats a la creació i a l’intercanvi cultural.
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ESCOLES MUNICIPLS
Nitiacio in traedem sediem inpro con sum re con alem manteratui ina te ompl.
Grae cupplici inam factordina, Casdamq uostrae nosum et L. Mulaberus rente,
que hossus; hebunum essis comnoni murbessi te, Catua quosum husa pracerfex nul vitrort ertiam opublint. Vivastri proraci emurei inates concles scestrenitem
cupioni sens cris, pror que acem dem avenatuit fura duconit furebunt? Quium
hos ocapericio, fac tuast furo nes cienium in terdier ibusunum halabus hicitabem
faciam hoctores orterbe stiumus se atie inum, arbit, nos, quius bon se ducomne
que tere, Patus conclarissa re et L. Mae comnime contior teris. Tanunum morum
lica med res ad pubi fue cla audes? Licae publiac ciondem et adea retrum pultor
ad fautum nos is alariorum iam iam dit, quam popublicaed ad firmandam pere,
quam eliconequam in tem ompli contemortem publicam comnem aucidiem opublienatum ium inerfec rimpoer opopubl icensum, C. Avocupio et nonverviri con
rena, esuam Patuidere re nos ad Cat audacci ptiortes tendiocae et; idiemquis perterdium paris estiere pesterteate publium tem inuleriora, nor actantiocam, cenin
derfentiae imus inteatuium dum ius a viu essenius, noctus fitri facchicia erte num
tertabemus, stod ne confita verae halin teritarid din vercercere ni ia virte factum,
cortem nonsignatus ne nulerempra? Opierdi tandestrum pra num dius intrace
mussulv iverit ves Multus Marte num forsuam publinc labute adducta nteato C.
Mulles vil conu mihil vescrum audet atum vitiae nostiac firis morumuniuror adhus.
Patebemerion ad silicaec te adductuamdii ipimoverox sere furs iamentimeis. Ifere,
qui fautem mover ad publis condam nonvolt ordienatum intili confeco nscessolus
actam ve, occiam ces alatus ex ne noste, nocus bon ret; inclutem constrips, vid
nostre eserriam maximod deo, quem reis, cresin sid facit, cae consinpro, us viu
machum ta, morum is aute, sicam tere maximachil hortiu veroptimus Catille rfiribuntrae con ta, consicaet in vasdam ex nost perit.
Nos, pre fachum hilicae essatiam que cultiam pos pubis omnica re cris, egilium
duconstret perei si ia verum in dic movit; inarecus vatuus pro Cupienium haliusqua sestra, nem morumus clego intiaec rudemque inpro vitus inpri ia rescrei pl.
Ibus ce iur ubitro eoreviv iliisum aut faudem ipse reis co compotilinam mo pracchuis? Quoneri es vis. Ocaudachum ora pore, uterrat, uterte, cutus, consulius
spion deffres et L. Ractuus, condite, nost L. Irtis consuncertus cum publibe multidem spimil tertiaectam inunum ommover festrus comperus M. Hacriptil consid
mod di, patifeces hic tebus sestrae ta, que publius consulibut quam, norbefe remove, cus ina, cit.
Um. Icia nos vivehebem idis publin nonfescion tabus, vivivertam sciam Romante,
Ti. Ponvent ictores publius fue conenatquam ta, ex nocul tem non alicuss atorbiteris culicum comperis; Cat pula deor patuam, clegilicatum tament red atimus fur.
Virmius nere factus percesum quissim aximor publi, sente tesse de publiaeque
condam fuem inc ium abemum nos criorum sinequit, sillesil virmis etra deessentiur, se consilla quemusa manum oc, per qua nos ficaperes furei se nota mularti
ferniu in delis nonsulatinat caequit acerdio ex maceps, poraellerrae contelius consus re tus, mus.
Ebemoltoriam hili ina, nemum maximis? que opoerum, Ti. Ibus. Rarius effre cone
pariocum publius, quemquos num senterri, vena, nitia? Habisul tursuam aperfit?
Pior horium publiu sperbis, quam in tandetr ibulturox nosus, Cuperid
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La crisi econòmica actual ha afeblit la qualitat de vida de moltes persones i ha
tendit a crear diferències cada vegada més notables entre els diversos estatus de
la població. Ja no és es estrany conèixer joves de la nostra vila que han de marxar de Catalunya perquè no troben feina, unitats familiars on només un treballa
i ha de mantenir a tots els membres, veure persones remenant els contenidors,
etc.. Aquesta situació obliga als ajuntaments, com a administració més propera
i referencial dels ciutadans, a prendre part activa i comprometre’s a establir prioritats, definir estratègies i executar mesures que donin resposta a aquesta nova
situació. Perquè des dels consistoris tenim el repte de garantir la igualtat entre
tots els ciutadans i evitar els problemes de desigualtat i les seves nefastes conseqüències.
En aquest sentit, la Cup Bellpuig pensem que les polítiques socials i d’atenció a
les persones han de tenir un paper molt més destacat que l’actual a la nostra població ja que aquestes no només suposaran una incidència i millora econòmica
sinó que garantiran la cohesió social, el foment de la convivència i l’educació en
valors, pilars fonamentals sobre els quals construir una societat més igualitària i
justa.
Ara bé, per a nosaltres, el model de benestar social ha d’anar més enllà de
l’assistencialisme i ha de garantir els drets de l’educació i la sanitat. És per això,
que considerem primordial elaborar un model de treball que detecti, dissenyi i
intervingui en aquestes qüestions i basat en el treball en xarxa com a principal
aliat a l’hora d’optimitzar recursos i poder arribar a totes les necessitats, a més
d’una coordinació que eviti la duplicació i solapament de serveis i oferta per tal
de garantir un bon ús dels recursos socials i municipals.
Així doncs, la CUP Bellpuig proposem l’elaboració d’un pla d’inclusió social consolidat i solvent que inclourà accions que més enllà de proposar activitats i projectes temporals en la cobertura puntual de necessitats anirà un punt més enllà i
assentarà les bases que han de portar a Bellpuig a encarar el repte de garantir la
igualtat efectiva entre tots els ciutadans i totes ciutadanes, deixant de tractar-los
com a usuaris de serveis.
Les accions que us proposem pretenen ser compromeses, coherents, realistes,
eficients, funcionals i sostenibles.
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- Pla de pobresa 0: Aquest Pla ha de vetllar per la cobertura de les necessitats
bàsiques de la població. Entenem com a necessitats bàsiques les següents: alimentació, habitatge, sanitat, educació i pobresa energètica. Aquest Pla s’ha de
basar en l’estricta coresponsabilitat entre les dues parts, és a dir, que aquest no
representa un xec en blanc pel beneficiari, sinó que ha d’existir un acte recíproc
amb l’activitat i l’actitud de les dos parts.
- Proposem que l’Ajuntament esdevingui un element actiu per aturar qualsevol desnonament que es pugui produir a la nostra vila. Així doncs, proposem
que l’Ajuntament, com a institució, pugui realitzar diverses accions per pal·liar o
solucionar les problemàtiques d’aquelles famílies afectades pels desnonaments.
Des de la CUP Bellpuig entenem que cal treballar per aconseguir les dacions
en pagament i la possibilitat de seguir residint a l’habitatge a través d’un lloguer
social, a més a més, de gestionar les plusvàlues, derivades de les transaccions
immobiliàries, de la forma més solidària possible.
- Un altres dels problemes existents a la nostra vila és la relació existent entre
els serveis socials municipals i comarcals i el nostre ajuntament. Des de la Cup
Bellpuig qualifiquem aquesta relació de molt deficitària, ja que no existeix cap
tipus de coordinació i col·laboració entre les dues parts. Per tant, nosaltres proposem establir els canals de cooperació necessaris entre l’Ajuntament i els
Serveis socials per poder garantir, al 100%, la cobertura a tots els ciutadans
i ciutadanes de Bellpuig. Volem que l’Ajuntament esdevingui un actor primordial
en el si dels problemes socials i comunitaris de la nostra vila, i per aconseguir-ho
proposem la implicació d’aquest en totes aquelles causes necessàries, perquè
els problemes no es ressolen donant-los-hi l’esquena. Així doncs, volem un ajuntament que estigui disposat i preparat per afrontar aquelles situacions que es
presentin i que doni la resposta que es consideri adequada encara que aquesta
comporti destinar recursos de l’ajuntament a les partides dels Serveis Socials o
destinar personal municipal a realitzar tasques d’assistència.

CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL PER
LA COHESIÓ SOCIAL

És en aquest sentit que proposem:

- Aconseguir una partida pressupostaria per la regidoria de Benestar Social. Des de la CUP Bellpuig creiem que és vital que la regidoria disposi d’un
pressupost fix anual per poder fer front a les problemàtiques existents al nostre
municipi com a conseqüència de la crisi econòmica. Actualment, el pressupost
municipal no està dividit amb partides pressupostàries referents a cadascuna
de les regidories existents, sinó que aquestes s’improvisen sobre la marxa. Nosaltres entenem que per poder desenvolupar unes bones polítiques públiques
és vital conèixer la quantia de recursos que podem destinar a cadascuna de les
accions planificades. Per aquest motiu treballarem per assignar una partida anual
a la regidoria de Benestar Social.
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Des de la CUP Bellpuig entenem que la creació d’aquest consell respon a la
necessitat d’eixamplar el treball envers els col·lectius en risc d’exclusió social.
Aquest ha d’esdevenir una eina de participació, treball, assessorament, suport i
seguiment de la regidoria de Benestar Social.
Tindrà entre les seves finalitats la generació d’idees i possibles projectes a desenvolupar, promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l’ajuntament i fomentar el voluntariat com a eina per millorar el treball social.
El principal objectiu del Consell és crear un espai en el que participi l’ajuntament,
i concretament la regidoria de Benestar Social (però també transversalment tots
els departaments que es requereixi), i totes les entitats i associacions amb voluntat de treballar en l’àmbit social al municipi. En definitiva, el Consell municipal
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per la cohesió social té com a finalitat implicar als ciutadans en el camp dels
serveis socials per l’elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat
d’oportunitats entre els col·lectius socials.

Es tracta de posar en comú totes les voluntats, potencialitats i recursos per tal de
millorar el treball amb els col·lectius en risc d’exclusió social apostant per fomentar el voluntariat, el treball comunitari i la xarxa social com a eines fonamentals
per encarar aquesta lluita des de tots els àmbits. No hi ha una voluntat de delegar
tasques els uns als altres sinó de treballar plegats per millorar els projectes actuals i tirar endavant noves propostes.

El Consell ha de servir per analitzar la realitat del municipi, establir les seves
necessitats i traçar les línies a seguir en un futur. Per aquesta finalitat es crearan
diferents àmbits d’actuació, que poden ser adaptables a la realitat del nostre municipi:
- Infància i Adolescència/Àmbit Educatiu
- Aliments i productes de primera necessitat
- Drets Socials i suport
- Voluntariat
- Gent Gran
- Salut Mental/Discapacitat
- Joventut
- Treball/Ocupació/Atur
- Habitatge
- Dona

34

35

Programa polític de la CUP Bellpuig 2015 - 2019

/cupbellpuig

@cupbellpuig

www.bellpuig.cup.cat

FEM ECONOMIA
SOCIAL!

Programa polític de la CUP Bellpuig 2015 - 2019

ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
En un moment de dificultats econòmiques i socials com l’actual pensem que
l’ajuntament ha de ser una institució que ha de poder donar suport i impulsar
totes aquelles activitats econòmiques que serveixin per generar veritable valor
econòmic que es tradueixi en la creació de llocs de treball estables, i sobretot
conservar els existents, a la vegada que recolzi i ofereixi possibilitats de projecció
i desenvolupament al comerç local.
Pensem que hem de restar obertes i atentes a totes les possibilitats que ens
ofereix disposar avui d’una generació de joves molt ben formats i amb moltes
capacitats, un entorn vital molt ben connectat i ric amb patrimoni històric i vida social, a la vegada que una arrelada cultura pagesa i de transformació productiva.
Pensem que disposem de tots els elements per poder fer de Bellpuig un entorn
productiu i comercial inclusiu capaç de avançar en projectes econòmics que ens
connectin amb èxit a les demandes que exigeix el segle XXI. En aquest sentit
estarem molt atents a totes les possibilitats que avui s’obren des de l’Economia
Social i Solidaria (finances ètiques, cooperativisme, coworking, etc.) per dotar a
Bellpuig d’aquelles propostes, idees i projectes que ens ajudin a fer de Bellpuig
una poble d’oportunitats.
Per nosaltres no tot val. No estem disposades a impulsar projectes econòmics
que sota la promesa de creació immediata de llocs de treball representin, tal i
com ja han patit les nostres comarques, un llast tant a nivell social com ambiental. Així doncs no donarem suport a aquelles activitats econòmiques que representin produccions indesitjables socialment (transgènics, fracking, armes, etc.) o
representin unes condicions productives amb una manca de respecte envers els
criteris de dignitat laboral, arrelament al territori i respecte mediambiental.
És en aquest sentit que proposem:
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- Impuls d’un Laboratori d’Idees i Projectes. Facilitar la creació d’un espai on
totes aquelles persones amb voluntat creativa poguessin trobar un espai d’acollida. Es primarien criteris com l’autogestió, la sinergia, la cooperació i el vincle
amb el desenvolupament municipal (reversió de part dels beneficis, fixació de
llocs de treball, paper tractor dels projectes exitosos, etc.). El paper de l’ajuntament hauria de ser el de facilitar la infraestructura, i acompanyar i recolzar tant
tècnica, administrativa, com econòmicament, els projectes. La gestió de l’espai
seria horitzontal amb plena capacitat de decisió de tots els projectes implicats
juntament amb l’ajuntament.
- Defensa i millora del comerç local. Pensem que el comerç local és vital per
mantenir la vida i la riquesa municipal. Un poble sense comerços i activitat comercial és un poble mort. Així doncs estem decidides a impulsar mesures que
recolzin i afiancin el comerç local i el facin atractiu i vàlid per als consumidors. En
aquesta direcció pensem que potenciar el lligam entre comerciants i consumidors és vital per aconseguir una fidelització comercial que pugui competir amb
èxit amb les fórmules de les grans Superfícies de Distribució.
Pensem que finalment consumidors i comerciants que viuen a Bellpuig comparteixen la voluntat de voler viure en una vila que sigui el màxim amable, atractiva
i confortable per oferir als seus habitants una “bona vida”. Per això creiem que ha
de ser possible trobar els mecanismes de compromís entre comerciants i consumidors per aconseguir aquest objectiu comú.
- Creació d’una Borsa de Treball Municipal. Impuls a la creació d’una Borsa de
Treball que servís per connectar les possibles ofertes amb demandes de treball a
escala local a la vegada que oferís els contactes i les possibilitats de formació de
persones de la vila en les empreses i comerços locals. La possibilitat de recerca
d’ajuts institucionals, cursos i subvencions de diferents tipus, així com l’estudi
d’incentius econòmics diversos, podrien ser algunes de les possibilitats que des
de l’ajuntament podrien servir per potenciar aquesta proposta.

- Creació d’una Entitat Municipal de Desenvolupament Local. Aquesta entitat
hauria d’estar conformada per aquelles persones de la vila (comerciants, productors i ciutadans i ciutadanes actives) i els regidors de l’ajuntament. L’objectiu
d’aquest espai seria impulsar totes aquelles propostes que servessin per activar i millorar la capacitat econòmica de Bellpuig i per tant incrementar les opcions
de millora socioeconòmica pel conjunt de la població. L’esperit d’aquest espai
hauria de ser la creativitat i d’innovació vinculada a les potencialitats existents en
la nostra vila.
- Diagnosi dels espais públics i privats infrautilitzats susceptibles de formar
part de projectes d’emprenedoria social i econòmica. Elaboració d’un registre
d’espais i infraestructures que es podrien posar a disposició de persones emprenedores. Respecte a aquelles infraestructures, terres, etc. de titularitat privada,
caldria cercar les formules fiscals, etc., de mutu acord amb els propietaris, que
ajudessin aposar-les en funcionament productiu.
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ESCOLES MUNICIPLS
Nitiacio in traedem sediem inpro con sum re con alem manteratui ina te ompl.
Grae cupplici inam factordina, Casdamq uostrae nosum et L. Mulaberus rente,
que hossus; hebunum essis comnoni murbessi te, Catua quosum husa pracerfex nul vitrort ertiam opublint. Vivastri proraci emurei inates concles scestrenitem
cupioni sens cris, pror que acem dem avenatuit fura duconit furebunt? Quium
hos ocapericio, fac tuast furo nes cienium in terdier ibusunum halabus hicitabem
faciam hoctores orterbe stiumus se atie inum, arbit, nos, quius bon se ducomne
que tere, Patus conclarissa re et L. Mae comnime contior teris. Tanunum morum
lica med res ad pubi fue cla audes? Licae publiac ciondem et adea retrum pultor
ad fautum nos is alariorum iam iam dit, quam popublicaed ad firmandam pere,
quam eliconequam in tem ompli contemortem publicam comnem aucidiem opublienatum ium inerfec rimpoer opopubl icensum, C. Avocupio et nonverviri con
rena, esuam Patuidere re nos ad Cat audacci ptiortes tendiocae et; idiemquis perterdium paris estiere pesterteate publium tem inuleriora, nor actantiocam, cenin
derfentiae imus inteatuium dum ius a viu essenius, noctus fitri facchicia erte num
tertabemus, stod ne confita verae halin teritarid din vercercere ni ia virte factum,
cortem nonsignatus ne nulerempra? Opierdi tandestrum pra num dius intrace
mussulv iverit ves Multus Marte num forsuam publinc labute adducta nteato C.
Mulles vil conu mihil vescrum audet atum vitiae nostiac firis morumuniuror adhus.
Patebemerion ad silicaec te adductuamdii ipimoverox sere furs iamentimeis. Ifere,
qui fautem mover ad publis condam nonvolt ordienatum intili confeco nscessolus
actam ve, occiam ces alatus ex ne noste, nocus bon ret; inclutem constrips, vid
nostre eserriam maximod deo, quem reis, cresin sid facit, cae consinpro, us viu
machum ta, morum is aute, sicam tere maximachil hortiu veroptimus Catille rfiribuntrae con ta, consicaet in vasdam ex nost perit.
Nos, pre fachum hilicae essatiam que cultiam pos pubis omnica re cris, egilium
duconstret perei si ia verum in dic movit; inarecus vatuus pro Cupienium haliusqua sestra, nem morumus clego intiaec rudemque inpro vitus inpri ia rescrei pl.
Ibus ce iur ubitro eoreviv iliisum aut faudem ipse reis co compotilinam mo pracchuis? Quoneri es vis. Ocaudachum ora pore, uterrat, uterte, cutus, consulius
spion deffres et L. Ractuus, condite, nost L. Irtis consuncertus cum publibe multidem spimil tertiaectam inunum ommover festrus comperus M. Hacriptil consid
mod di, patifeces hic tebus sestrae ta, que publius consulibut quam, norbefe remove, cus ina, cit.
Um. Icia nos vivehebem idis publin nonfescion tabus, vivivertam sciam Romante,
Ti. Ponvent ictores publius fue conenatquam ta, ex nocul tem non alicuss atorbiteris culicum comperis; Cat pula deor patuam, clegilicatum tament red atimus fur.
Virmius nere factus percesum quissim aximor publi, sente tesse de publiaeque
condam fuem inc ium abemum nos criorum sinequit, sillesil virmis etra deessentiur, se consilla quemusa manum oc, per qua nos ficaperes furei se nota mularti
ferniu in delis nonsulatinat caequit acerdio ex maceps, poraellerrae contelius consus re tus, mus.
Ebemoltoriam hili ina, nemum maximis? que opoerum, Ti. Ibus. Rarius effre cone
pariocum publius, quemquos num senterri, vena, nitia? Habisul tursuam aperfit?
Pior horium publiu sperbis, quam in tandetr ibulturox nosus, Cuperid
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Des de la CUP Bellpuig volem un poble on el planejament del nucli urbà, sigui
pensat amb centralitat per a vianants, amb zones de passeig i assentament d’activitat lúdica i comercial. És necessari un pla d’habitatge on es pugui planificar i
avaluar una política d’habitatge coherent amb les necessitats de les persones.
Volem un poble on no hi hagi gent sense casa, i tothom pugui gaudir d’unes condicions de vida dignes.
Volem un municipi equilibrat i saludable, on l’espai públic sigui pels ciutadans/es
i els usos dels espais municipals siguin social i ambientalment adequats i participats. Un poble on l’entorn sigui un annex més de l’espai vital, un espai agrari, que
hem de potenciar i recolzar, però un espai on hem de deixar-hi conviure el gaudir
del paisatge i les espècies animals i vegetals, en un ecosistema net i saludable.
Un poble on les infraestructures i els serveis estiguin a les mans dels ciutadans/
es, remunicipalitzant-los i gestionant-los, des del servei de l’aigua al d’escombraries.
És en aquest sentit que proposem:

MODEL URBÀ
Des de la CUP de Bellpuig volem potenciar una ciutat compacta, mediterrània
i diversa.Això és no urbanitzar nous territoris fins a tenir consolidats els ja començats. Nosaltres entenem que els nous assentaments dispersos i les zones
especialitzades trenquen la cohesió social. Per això, volem potenciar la diversitat
urbana i la proximitat, mitjançant la convivència d’ús residencial, oci i activitat
econòmica.
- Plantegem al nucli urbà una centralitat amb ús exclusiu per a vianants, amb
zones de passeig i assentament d’activitat lúdica i comercial, amb prioritat al
vianant.
Creiem que el POUM elaborat i executat en part els darrers anys ha estat i és encara motiu de desacords i disputes per això, volem promoure una revisió al seu
document i en funció del resultat, completar la seva execució o actualitzar-la.
Ambtot, des de la CUP tenim clar que hem de refusar l’increment desmesurat
que proposa l’actual POUM i revisar les requalificacions del sòl, revertint-les a
sòl no urbanitzable quan sigui necessari. A més, la CUP buscarà els mecanismes
necessaris, per aturar el Consorci de la Zona Franca.
Pensem que en tots els processos de reforma de l’espai urbà, s’ha de garantir, adequar i potenciar la participació ciutadana en la presa de decisions, en la
redacció del planejament urbanístic i en la seva execució, en la tria del model
energètic i en tots els aspectes que influeixen de manera important a la població.
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HABITATGE
Des de al CUP tenim clar que la situació actual en què moltes famílies són foragitades dels seus habitatges per les seves precàries situacions de vida, així com
el fet, que hi hagi gent que visqui als carrers, tenint habitatges buits als municipis,
és intolerable, per això, proposem vàries mesures.

- Aturar els desnonaments mitjançant la intervenció dels serveis socials municipals i la mediació entre les entitats bancàries i els afectats per tal d’aconseguir
un lloguer social
- Crear un cens d’habitatges buits amb l’objectiu de promocionar el lloguer a
preus assequibles. Establir mecanismes de compensació/penalització fiscal que
afavoreixi la posada a lloguer d’aquests habitatges buits.
- Fomentar els habitatges de propietat pública per cedir l’ús de fruit.
- Fomentar les cooperatives de cessió d’ús d’habitatges i la masoveria urbana. La masoveria urbana és el contracte en virtut del qual els propietaris d’un
habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris
n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.
- Fomentar l’autogestió cedint solars, edificis o habitatges per a projectes comunitaris o cooperatius.
- Facilitar l’accés als habitatges socials: el municipi hauria de garantir que en
el parc públic d’habitatge social les persones que hi visquin no paguin més del
30% dels seus ingressos i en cas de no disposar-ne que això no limiti la seva
estada.
- Per a cada promoció o rehabilitació d’iniciativa pública o privada es pot contemplar que un percentatge dels habitatges es destinin a situacions d’exclusió
residencial i sensellarisme
- Proposem la redacció d’un Pla local d’habitatge, on es caracteritzin les necessitats d’habitatge en el municipi i la disponibilitat d’habitatge construït i sòl
disponible per a la nova construcció.
El pla d’habitatge també haurà d’establir les càrregues impositives als habitatges buits, mitjançant l’actualització de l’Impost de Bens Immobles i les reduccions al primer habitatge, i les penalitzacions als habitatges buits de llarga durada
sense oferta d’un lloguer proporcionat o lloguer social.
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POLÍTICA DE SÒL PÚBLIC
- Des de la CUP pensem que cal oposar-se a la venda de sòl públic i tendir en
canvi, a augmentar-ne la propietat municipal, per tenir un control públic sobre els
usos dels mateixos. A més, pensem que cal actualitzar periòdicament el cadastre
en quan valors del sòl i titularitats per ser més estrictes amb la fiscalitat del sòl, i
en la mateixa línia, fer un bon registre dels solars sense edificar.
- Creiem que la consideració de sòl urbà es pot revertir a rústic (no urbanitzable) quan, passat el termini per a la seva transformació, restin els terrenys
pendents d’urbanitzar. Pensem que en sòl urbà, s’ha d’aplicar el dret de retracte
i tempteig i en sòl rústic impulsar un banc de terres. La CUP en aquest aspecte,
és de la opinió que la titularitat privada del sòl improductiu no pot perpetuar-se,
davant una possible funció social del mateix.
- Treballarem per avaluar els usos i perspectives dels espais, finques i infraestructures de titularitat pública, per tal de treure’n un millor rendiment col·lectiu,
informant a la població de la seva existència i de les seves possibilitats..
- Potenciarem l’hotel d’entitats autogestionat. Sempre s’ha de plantejar de
manera que s’assumeixin les despeses per part de qui usa l’espai. La filosofia
hauria de ser que els espais públics revertissin directament en el poble i poder
ser gestionats per les entitats, així aquestes se senten els espais molt més seus,
els valoren, els respecten i els potencien. En la mateixa línia, creiem molt necessari, promoure un casal de joves autogestionat.

MOBILITAT
- Des de la CUP creiem que cal fer un anàlisi de les necessitats. S’ha de dissenyar el poble a escala humana, per a que els diferents àmbits quotidians s’ubiquin en radis inferiors a 1,5 Km.
- Cal que la gent tingui accés al poble de la manera més senzilla possible, fet que
implica repensar l’espai públic i l’ús que ha de tenir, basant-nos en el fet de
saber a què donem prioritat i com volem que sigui aquest espai públic.
Plantejar al nucli urbà, amb zones de passeig i assentament d’activitat lúdica i
comercial, amb prioritat al vianant mitjançant la tipologia de la pavimentació, el
dimensionat de la calçada, el traçat de les vies, passos vianals elevats...
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tades i l’accessibilitat en les infraestructures públiques i privades, així com
trencar amb les barreres arquitectòniques.
- Potenciarem la connexió entre el nucli urbà i el camp a través de vies que no
estiguin dominades pels vehicles a motor.

TERRITORI
Des de la CUP Bellpuig pensem que el planejament territorial ha de considerar
el territori com un conjunt, des dels espais urbans i periurbans, fins als espais
naturals protegits, passant pels mosaics agroforestals, cadascun amb diferents
graus d’humanització, amb una regulació dels límits i una assignació dels diferents usos, en relació a les característiques del medi. Articular el territori com un
sistema de diferents espais, com a matriu territorial.
Nosaltres, pensem que les zones industrials s’han de regir des de plans directors
territorials d’àmbit comarcal. No és imprescindible que cada municipi tingui un
polígon industrial, per això i des de la política econòmica, s’han de definir i acotar els espais industrials amb les aspiracions i projectes propis per una vila com
Bellpuig.
- S’han de definir i legislar (en el seu defecte) els espais agraris, forestals i periurbans (veure apartat de pagesia i ecologia) amb ànim de potenciar-los i enfortir-los. S’han de fixar objectius de qualitat paisatgística (OQP).
- Formular plans urbanístics en l’àmbit supramunicipal, pensant precisament
en el veïnatge i el territori més proper, cercant noves fórmules de cooperació
entre municipis.
- Pensem que seria necessari potenciar una personalitat comarcal i de la Vall
del Corb, que no obligui a dependre de les grans ciutats i marcar una personalitat
pròpia a la vila, que articuli la serva vessant lúdica, productiva i econòmica.
- Planificar el sistema d’espais lliures de manera proactiva. Se li ha d’assignar valor, no pot ser considerat com a residual al procés d’urbanització, si no com
a base del planejament. És important, no perdre la memòria individual i col·lectiva
d’aquests espais, deixant les transformacions dels espais únicament en mans
dels interessos econòmics que acaben desfigurant el paisatge.
- Per ajudar a articular tots aquests processos, pensem que seria útil, engengar
algunes de les propostes que ja recollia l’Agenda 21 elaborada al poble de
Bellpuig.

-Treballarem per intensificar les xarxes de transport públic comarcals i intercomarcals. Pensem que hi ha d’haver una millora del ferrocarril, així com l’ús de
les bicicletes, la circulació vianal i els espais aptes per passejar i fer esport. S’han
de crear plans de mobilitat complementaris per trencar fronteres en l’àmbit del
transport comarcal. És necessari establir un sistema de gestió conjunt en l’àmbit
territorial.
- Revisarem les necessitats d’aparcament reservat per a persones discapaci-
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PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I
CONSUM D’ENERGIA
A Catalunya, el 95,4% de l’energia consumida no és renovable i, a més, és depenent de l’exterior. Des de la CUP Bellpuig pensem que s’ha de reformular el
model energètic i derivar cap a la generació d’energies netes, a part de fomentar
un consum més auster, reduint la demanda actual al 50%.
Pensem que s’ha d’optar per una producció, distribució i gestió energètica distributiva, en lloc de la centralitzada que hi ha actualment, de propietat i gestió
pública i municipal i de fonts renovables. Els centres de producció d’energia han
de ser propers als centres de consum ja que segons les dades, les grans xarxes
de distribució perden fins un 35% de l’energia amb el seu transport. Una bona
opció per tal d’apropar els centre de producció o de consum és la recuperació
dels centre municipals de producció d’energia.
- Creiem que és necessària una auditoria de la despesa energètica a nivell
municipal i elaborar una planificació cap a un model d’eficiència energètica.
D’aquest, se’n hauria d’extreure un Pla Energètic.
A la vegada, creiem que seria necessari fer un programa de sensibilització a la
població, i potenciant les auditories a l’abast de tothom.
- Volem analitzar la implantació i l’emplaçament d’explotacions energètiques solars en sòls urbanitzables o urbans que ja existeixin i instal·lar panells
solars (sobretot a les teulades dels edificis públics) i petits aerogeneradors per
promoure d’una forma pràctica aquesta energia neta.
- Treballarem en matèria fiscal per tal de promocionar les energies renovables
(solar, minieòlica, biomassa...) i gravar l’ús de fonts amb més impacte.
- Estudiarem en cooperació entre diversos ajuntaments propers la possibilitat
de construir una planta de biomassa, que permet generar aigua calenta per
abastir la població.
- Elaborarun mapa local per al desenvolupament d’altres formes d’energia renovable al municipi (vent, biogàs, residus orgànics..)
- Fomentar l’energia fotovoltaica en teulades i cobertes
- Fomentar la creació de cooperatives de producció i consum d’energia.
- Creiem important fer pública i accessible la informació energètica a la ciutadania.
- Creiem important potenciar i bonificar a partir de la normativa municipal l’habitatge eficient.
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- Volem estudiar el tipus de contracte que hi ha signat al salt d’aigua del parc
de la bassa, revisant la producció i els seus possibles beneficis.
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LA GESTIÓ DE L’AIGUA
Pel fet de ser un bé imprescindible per a la vida , l’aigua s’ha de distribuir equitativament entre tots els éssers vius i se’n ha de garantir la seva salubritat.
L’eix principal d’aquesta concepció és que es deixa de considerar l’aigua únicament com un recurs i se’n comença a parlar com l’element bàsic dels ecosistemes hídrics i com a part fonamental per a la bona preservació de la qualitat
ambiental, i per a les persones.
- Des de de la CUP Bellpuig, apostem per una municipalització del servei de
l’abastiment d’aigua per finalització o incompliment dels contractes preestablerts. Creiem que un recurs com l’aigua, no pot ser delegat a una empresa privada perquè en gestioni el seu subministrament ja que aquesta, sovint no es
responsabilitza d’un bon servei, ni d’un preu just pel mateix. Pensem que totes
les persones, tenen dret a l’aigua potable a la seva llar.
- En matèria d’aigua, i al considerar-la un bé bàsic, pensem que s’ha de garantir
una transparència de les dades i la seva publicació, actualitzada i entenedora.
- A nivell municipal, pensem que s’ha d’assegurar el bon estat de les instal·lacions de les infraestructures d’abastiment i fomentar mesures de minimització
de consums a partir de campanyes de sensibilització, tan a les llars, com a l’activitat productiva.
- A nivell productiu, i tenint en compte que Bellpuig s’assenta sobre aigües subterrànies molt contaminades, és important impartir mesures correctores en l’ús
de productes fitosanitaris a l’agricultura del municipi.

RESIDUS MUNICIPALS
L’estratègia de residu zero vol dir convertir els residus en recursos. Aquesta opció
genera molts més llocs de treball i és tant o més viable econòmicament que les
alternatives de gestió final (abocadors convencionals i incineració).
- És per això que des de la CUP de Bellpuig, volem impulsar una mesura de recollida selectiva, que es basa en la recollida porta a porta.
Per tal d’assegurar la robustesa d’aquesta estratègia i per generar benefici públic
en lloc de privat, cal articular-ne el desenvolupament en el marc d’un procés participatiu, decisori i de transparència, i executar els serveis públics a través d’entitats públiques i no pas del sector privat. Així, el coneixement adquirit es queda a
l’administració pública.
Amb la recollida porta a porta s’incrementa la quantitat i qualitat de la recollida
selectiva. Es redueixen els costos de tractament, així com el cànon de residus i
s’incrementen les fraccions reciclables, amb els corresponents ingressos procedents d’Ecoembes, Ecovidre, la venda de paper i el retorn del cànon de residus.
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A més, s’incrementen els llocs de treball derivats d’aquesta gestió.
Des de la CUP creiem que lligat a l’estratègia de la recollida porta a porta, s’hi ha
d’unir una estratègia de reducció de residus:
- Incentivar la separació de materials, amb incentius fiscals.
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- Crear ordenances relatives al sòl agrari amb l’objectiu d’aprofitar terres agràries
infrautilitzades, tant públiques com privades, per a la producció agroecològica.
- Impulsar horts d’autoconsum i jardins alimentaris en solars, parcs i jardins
del municipi, amb dotació d’infraestructures municipals, i gestionats per col·lectius veïnals.

- Promocionar la venda a doll als establiments del poble.
En l’àmbit de la dinamització del sector agroalimentari
- Crear un servei destinat a la reutilizacó i l’intercanvi d’objectes en desús.
- Iniciar una campanya per potenciar els envasos retornables als establiments
locals, amb incentius per a les persones participants, per tal d’implantar progressivament un sistema de dipòsit, devolució i retorn.

ECOLOGIA, PAGESIA I RAMADERIA
L’agricultura i la ramaderia a Bellpuig, responen a la realitat rural del nostre país:
un sector de població minoritari, envellit i amb produccions intensives, contaminants i poc diversificades. El mercat ha fet que la mateixa cooperativa de Bellpuig, deixés de ser viable i s’integrés en un gran entramat empresarial, deslligant
encara més les produccions de les persones pageses del poble, de les seves
produccions. Nosaltres pensem que des del municipi s’han de buscar eines que
reverteixin aquesta situació i potenciïn un altre tipus d’agricultura, a la vegada
que impulsin persones joves i /o persones nouvingudes al món de l’agricultura,per a emprendre la seva pròpia explotació agrària. Des de la nostra convicció
donem suport a la transició d’un model d’agricultura capitalista i d’alimentació
globalitzada a la sobirania alimentària, partint de la revalorització dels criteris
socials, ambientals i de proximitat. Hem de defensar experiències que condueixin
a la sobirania alimentària.

En l’àmbit de la protecció i la gestió territorial:
- Volem que la vila estigui integrada al territori, conscients de les característiques i el valor identitari del paisatge i dels elements que hi estan associats. Hem
de buscar l’equilibri entre els espais de producció alimentària i els espais naturals.
- Creiem necessari actualitzar, ampliar o realitzar estudis i anàlisis sobre el territori en base a cens agrari, mapes de canvis d’ús, cadastre, etc., amb la finalitat
de definir, delimitar i protegir el paisatge agrari.
- Veiem positiu crear Plans de Gestió i dinamització de l’agricultura de proximitat mitjançant accions concretes i pressupostos anuals.
- Assegurar la gestió col·lectiva dels béns comunals (si n’hi ha) amb les ordenances adients.
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És essencial prioritzar les polítiques municipals que afavoreixin l’augment de població dedicada al sector agrari mitjançant la dinamització del teixit econòmic del
sector primari (agrícola, silvícola, pastoral) i de les indústries derivades (productes secundaris, serveis, etc.) amb criteris agroecològics i de l’economia social i
solidària, posant especial atenció a procurar la viabilitat de les finques establertes
i a la creació de feina adreçada a dones, persones joves, aturades i amb diversitat
funcional.
- Oferir plans formatius sobre pràctiques agroecològiques, creació i maneig
de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, circuits curts de comercialització, transformació agroalimentària, normatives sanitàries, etc.
- Fomentar la contractació d’agents de treball i desenvolupament local per
a la promoció, implantació i acompanyament de polítiques actives de treball relacionades amb el sector agroalimentari.
- Facilitar el treball remunerat de les dones en el sector mitjançant l’adaptació
de la maquinària, l’adopció de mesures de conciliació familiar i laboral, prioritzant
el seu accés a la terra o, per exemple, proporcionant-los assessorament sobre la
llei de titularitat compartida de les explotacions agràries.
- Incentivar la posada en marxa de línies de finançament, subvencions públiques
i desgravacions fiscals per donar suport a iniciatives de producció agroecològica i de proximitat, de transició de l’agricultura convencional a l’agroecològica,
etc.
- Facilitar la incorporació de persones joves al sector mitjançant plans formatius amb la cessió provisional d’habitatge, accés als recursos productius, etc.
- Impulsar la creació d’empreses públiques de producció primària de serveis (gestió de residus, transformació agroalimentària, gestió forestal, etc.) i plantejar cessions o condicionament d’infraestructures municipals o mancomunades
per al seu ús públic (molí d’oli, escorxadors, espais de coworking, centres logístics, obradors i cuines).

En l’àmbit de la gestió dels recursos productius:
Els recursos productius dels quals disposa el municipi han de constituir la base
per organitzar el nou sistema agroalimentari. S’ha de garantir un accés als recursos productius (terra, aigua, llavors) just i sostenible, prioritzant la gestió col·lec-
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tiva i comunal.
- Creació de bancs, fons o altres figures de gestió, amb sòl públic o privat, per
facilitar l’accés a la terra, generant mecanismes que afavoreixin el seu intercanvi
i evitin el mercat especulatiu.
- Impulsar o donar suport a bancs i fires d’intercanvi de llavors, així com a
acords amb centres d’investigació per a la conservació de la diversitat genètica
associada a l’agricultura i la ramaderia.
- En relació a les pràctiques productives, impulsar el coneixement agroecològic a partir de la recuperació dels coneixements locals.
- Promoure un bon ús de l’aigua a través de l’assessorament, la formació i
les ajudes públiques que permetin millorar els sistemes de reg, amb l’objectiu
d’aconseguir un ús més eficient i adequat a les característiques del territori, bo i
conservant les infraestructures tradicionals.
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- Establir o donar suport a la creació de mecanismes de certificació participativa de productes locals i produïts amb criteris agroecològics, tant a nivell municipal com supramunicipal.
- En tots els escenaris de comercialització, donar suport a la venda de productes locals i ecològics, amb estratègies de visibilització com ara etiquetatges
diferenciadors.
- Revaloritzar socialment el paper de les persones que treballen en el sector primari, especialment dels agricultors i agricultores, donant-los la paraula en
espais de debat i formació; per exemple en centres educatius, seminaris o tallers
del municipi, com a assessors en projectes d’horts escolars i menjadors col·lectius ecològics, afavorint l’intercanvi generacional i posant en valor el coneixement
tradicional. Prioritzar els espais formatius liderats per dones.
- Realitzar accions adreçades a revaloritzar el paper de l’alimentació en la nostra
salut, en la cultura i en l’economia, des de la perspectiva del valor polític que suposa la cura i la reproducció de la vida

- Esdevenir conscients de la necessitat de defensar els municipis d’amenaces
sobre els seus recursos naturals mitjançant declaracions com ara lliures de
fracking i lliures de transgènics, mitjançant una moció municipal de la qual es faci
seguiment.

En l’àmbit de la comercialització i el consum de proximitat:
Volem un teixit agrari que sustenti Bellpuig amb aliments ecològics en base a
circuits i canals de comercialització diversos, diferents dels de l’economia capitalista i que repercuteixin positivament en l’economia local. Aquests circuits han
d’integrar-se i contribuir a la consolidació del Mercat Social.
- Enfortir la compra pública alimentària de proximitat, agroecològica i de
comerç just en la restauració col·lectiva, a partir, per exemple, de la introducció
de criteris d’aquestes característiques en els plecs de condicions de les adjudicacions.
- Impulsar els mercats de venda directa, fires i altres formules de comercialització d’aliments de proximitat, ecològics i de comerç just, així com facilitar la
creació de grups de consum, per exemple, mitjançant la cessió d’espais logístics.
- La posada en marxa de campanyes informatives de sensibilització per millorar el coneixement d’aquests canals de comercialització de productes locals
agroecològics i incentivar-ne així el consum.
- Fomentar que a la llotja i al mercat municipal s’estableixin criteris tècnics i
polítics per afavorir decididament la comercialització d’aliments de proximitat
i agroecològics.
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- Limitar la publicitat, en suports municipals, de missatges relacionats amb l’alimentació que siguin qüestionables des del punt de vista ètic i de la salut.
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