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Q

uan Vila de Capellades-CUP va guanyar les eleccions del
2015 va originar un punt i a part en la tradició política de la
vila. Una agrupació com la nostra, que va néixer amb molts
propòsits, moltes propostes i moltes reivindicacions, va provocar un tomb majoritàriament d’esquerres en una vila marcada per una
política anterior que va destacar per les retallades, l’opacitat i la distància
amb les persones.
Podem afirmar que aquell canvi va provocar un nou rumb a la vila tal i
com ja havíem previst, i que les polítiques treballades durant la legislatura
es van guanyar la confiança de molta gent. Per aquest motiu els resultats
electorals de les últimes eleccions municipals van tornar a emetre un nou
vot de confiança per a les dues formacions que havíem governat juntes
durant quatre anys. Vila de Capellades-CUP hem passat a ser segona
força però seguim tenint un paper central en aquest govern municipal
gràcies al recolzament de moltíssims veïns i veïnes. Tanmateix, cal destacar que la conjuntura política d’aquests últims anys s’emmarca en un
context complex que ha originat vents favorables per uns i desfavorables
per d’altres. Aquest govern agafa el relleu de la passada legislatura i po-

dem veure com moltes de les polítiques engegades en el seu moment
veuen o han de veure la llum durant els mesos i anys vinents. Tot això és
possible gràcies a què, els primers quatre anys, amb Vila de CapelladesCUP agafant l’alcaldia, es va fer una feina ingent per sanejar unes finances tocades per la mala gestió anterior. Una feina que va abraçar noves
àrees, va obrir portes i finestres, va combatre el clientelisme i va treballar
en polítiques amb les persones com a eix central.
Estem molt satisfets de veure com propostes com la de l’aprofitament
de les aigües de Cal Violant poden seguir endavant després del treball
i suport a aquest projecte que es va realitzar la passada legislatura, i
que Vila de Capellades-CUP va recolzar i explicar obertament. També
s’hauria d’esmentar l’execució de les obres de Casa Bas, les de la Casa
de la Vila o la teulada del pavelló, que constaten la feina feta anteriorment
per tal de portar a terme totes aquestes mesures ara.
El nou pacte de govern va posar sobre la taula diverses qüestions que
enteníem que podíem millorar des de les dues formacions polítiques i
creiem que, satisfactòriament, els punts que vam acordar donen validesa a aquesta legislatura. Projectes com el de l’espai per joves, treballat
àmpliament durant els anteriors quatre anys, està fent passes molt importants gràcies la insistència tossuda de Vila de Capellades-CUP, així
com de la bona rebuda del govern.
Apostem per la feina ben feta i, com no pot ser d’altra manera, seguim
treballant en aquest govern sabent que la nostra aportació, tasca i suport
millora moltes de les polítiques municipals i recolza una política pública
i de qualitat que permet seguir millorant els serveis destinats als veïns i
veïnes de la vila. Ara toca seguir caminant, sempre endavant.

viladecapellades.cat

No hi haurà Llei Aragonès

E

l passat dilluns, 3 de febrer, el Parlament de Catalunya va tombar la Llei de Contractes de Serveis a les Persones, coneguda
també com a “Llei Aragonès”. La CUP va sol·licitar que es votés
a la comissió d’Economia i Hisenda abans de passar al ple, i
amb els vots contraris de tota l’oposició, la proposta finalment va decaure.
Aquest projecte de llei era una mesura impulsada per l’actual govern de
la Generalitat que pretenia regular la contractació de diferents serveis
educatius, sanitaris i del sector social. En la pràctica, aquesta llei, proposada des de la conselleria d’Economia, en mans de Pere Aragonès,
d’ERC, volia consolidar les externalitzacions actuals i obria la porta a
noves privatitzacions de tasques que actualment es porten a terme directament des de l’administració.
Explícitament la llei hagués permès l’externalització de serveis educatius, com l’ensenyament preescolar i l’educació especial, o el servei de
menjadors escolars; de serveis sanitaris com els ginecològics i obstètrics, pediàtrics, de planificació familiar i hospitalaris de cirurgia; de
serveis de cura de les persones com la geriatria, etc. És a dir, hagués
comportat la privatització de bona part de la sanitat, els serveis socials
i l’educació.

Aquesta llei, inicialment recolzada per tots els grups parlamentaris, excepte la CUP i, més tard, En Comú Podem, establia un marc jurídic
idoni per tal que fossin les empreses privades les que gestionessin i
prestessin els serveis públics vinculats directament a garantir drets fonamentals. En aquest nou escenari les empreses haurien competit entre elles per guanyar l’adjudicació del servei, contemplant un marge
pel seu benefici. Aquesta competitivitat estaria lligada a la rebaixa de la
qualitat dels serveis prestats, ja que per oferir un preu baix s’establirien
mecanismes provinents de la lògica de mercat: abaratir despeses a
costa d’unes pitjors condicions laborals per a les treballadores, baixar la
qualitat dels materials, reduir les hores de la prestació dels serveis, etc.

Habitatge

L

a mesura del recàrrec sobre el 50% de l’impost de béns immobles
és una de les propostes programàtiques de VdC. Aquest recàrrec afectarà els habitatges que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Aquest és un primer pas per mobilitzar el parc
d’habitatges; tot i que en som conscients de la dificultat de l’objectiu,
continuarem persistents en la feina.

Consell de dones

A

bans de tancar legislatura vam aprovar la creació del Consell
de Dones i persones LGTBI. El reglament s’ha treballat des de
la Taula de Dones. Aquest òrgan és un espai de participació
obert a tota la ciutadania de Capellades per tal d’anar definint
i treballant de manera conjunta, ciutadania i administració, les polítiques
de gènere a la vila.

CLECE, que pertany al conglomerat ACS de Florentino Pérez o VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA S.L., que pertany a la constructora SACYR, són exemples d’empreses que haguessin pogut entrar en
aquesta competició per fer-se càrrec d’aquests serveis que actualment
s’estan gestionant des de l’administració pública.
El passat divendres, 31 de gener, a la sala d’actes del Museu Molí
Paperer, va tenir lloc una xerrada sobre la Llei Aragonès i els efectes
d’aquesta. En aquest acte, organitzat per VdC-CUP, hi van participar
Eulàlia Reguant, exdiputada al Parlament de Catalunya per la CUP, i Ramon Font, portaveu nacional del sindicat USTEC. Aquests ponents van
donar la seva visió crítica amb aquest projecte de llei i, entre d’altres,
van explicar la tasca que s’ha fet per fer-hi front.
La Plataforma Aturem la Llei Aragonès, formada per diferents col·lectius
socials i sindicats, s’ha oposat fermament a aquest projecte de llei que
obria la porta a que grans empreses es fessin càrrec de la gestió de serveis públics fonamentals. Des de la CUP també hem dit no a aquesta
llei, exigint que els serveis bàsics siguin de titularitat i gestió pública per
tal de garantir la seva transparència i bona qualitat, així com assegurar
unes condicions laborals dignes per les treballadores. Amb la pressió
exercida al carrer des de la Plataforma i l’oposició de la CUP al Parlament s’ha tombat l’aprovació d’aquesta llei i s’ha evitat que grans multinacionals es lucrin a costa d’una qüestió tan bàsica com és l’atenció
a les persones.
Estem convençudes que hem de seguir treballant per tal de crear espais on l’administració, les usuàries i les treballadores puguem decidir
com han de ser els serveis públics. Això passa per construir espais de
sobirania on poder decidir sobre les nostres vides.

Pla d’igualtat intern

A

quest Pla és una guia i eina interna de l’administració local que
permet, d’una banda, detectar les desigualtats per raó de sexe
en l’àmbit de treball, i de l’altra, recull propostes per a combatre-les. Volem fer front a les desigualtats de gènere tant dins
com fora de l’administració.

25 de novembre

L

a commemoració del Dia Internacional Contra les Violències Masclistes va ser organitzada des de la Taula de Dones. Va comptar
amb la participació de 94 dones voluntàries que van representar
les 94 dones assassinades pel masclisme en l’emotiva figuració en
record d’elles. Sota el lema “ Vives i Lliures”, la jornada de reivindicació es
va iniciar amb una marxa de torxes en què la capçalera va ser liderada per
les dones de la vila. Posteriorment, es va representar l’acte commemo-

E

NOU ESPAI PEL JOVENT

ll jovent de Capellades ha sigut, històricament, un sector de la
població oblidat des de l’Ajuntament. Així, els successius governs han passat un darrere l’altre sense donar el temps just
i necessari per tal de bastir complicitats i acords amb aquest
col·lectiu. Sempre es van assumir les preocupacions de les joves
com una cosa passatgera, o com una cosa que s’arregla amb la
iniciativa única del mateix jovent. La realitat és tossuda i demostra dia
a dia que el context juvenil és complex i heterogeni, i les solucions als
problemes de les joves s’han d’abordar també des de l’Ajuntament.
No oblidem que aquest col·lectiu ha patit especialment les retallades
que es van aplicar amb l’esclat de l’última gran crisi, i viu amb l’espasa
de Dàmocles al damunt del cap, amb anuncis de noves crisis que posen nous obstacles al seu futur.
Feta aquesta anàlisi, la mancança institucional es feia evident, i una de
les primeres accions que vam fer durant la legislatura passada va ser la
creació de la regidoria de Joventut. Aquests quatre anys van consistir,
essencialment, en una dura feina de consolidació de la nova regidoria.
Aquesta època ha suposat una gran feinada i ens vam topar sovint
amb la urgència de tenir un espai pel jovent d’aquesta vila. Això no era
nou, i és que ja feia una pila d’anys que grups diversos de la vila tenien
aquesta idea al cap. Altra vegada, la realitat és tossuda i quan els joves
miraven als seus pobles veïns i municipis de dimensions similars a les
de Capellades veien com el jovent sí que gaudia d’espais propis.
Des de la legislatura passada, especialment durant la redacció del
Pla Local de Joventut, aquesta necessitat sortia una i altra vegada, i en
tots els informes de la Diputació de Barcelona es recalcava la urgència
d’aquesta mesura.

Però per què volem un espai jove a la vila? Aquesta és una de les
preguntes que ens han fet constantment aquells que veuen amb escepticisme o recel aquest projecte. La idea, en el fons, és ben simple:
el jovent necessita un punt de referència i trobada. El necessita per
tal de fer-se escoltar; el necessita per tal de coordinar-se en projectes
emancipadors, i el necessita, entre d’altres motius, per tal d’obtenir
informació sobre formacions, beques, i tants altres recursos. Ha de
ser un punt en què, tenint sempre present la diversitat de les nostres
joves, es promogui la comunicació entre el jovent i l’Ajuntament, i ha
de permetre l’emancipació d’aquest col·lectiu amb tot un plegat de
propostes engrescadores que, de ben segur, seran beneficioses per
a la vila. I aquesta no és una ocurrència personal: és la constatació
dels exemples d’èxit de tants i tants municipis similars al nostre que
gaudeixen d’aquest espai, i de tot un seguit de recursos del Consell
Comarcal i de la Diputació de Barcelona que també assenyalaven en
aquesta mateixa línia.

Tal i com vam prometre a les eleccions passades, i gràcies a la gran
tasca que va fer la regidora de Joventut, Susana Moreno, avui ja podem dir orgulloses que l’espai jove està passant de ser una simple idea
a fer passes reals per a la seva materialització. Segurament ja n’haureu
sentit a parlar, i és que l’antic restaurant Chups, que va finalitzar la concessió municipal, passarà a ser un espai comú pel jovent de Capellades, que és divers en les seves necessitats i en les seves reclamacions.

L’espai jove, com diem, era una gran mancança a Capellades que,
gràcies a la feina de formigueta d’aquests últims anys, passarà a ser
solucionada properament. Des de Vila de Capellades - Candidatura
d’Unitat Popular estem, com no podria ser d’altra manera, molt satisfetes pels resultats que es preveuen a 1’horitzó. Estem convençudes
que serà un punt de referència per a les nostres joves, i tothom en
sortirà beneficiat.

ratiu i, per finalitzar, es van penjar els noms dels 94 feminicidis a l’espai
del Safareig, espai públic històricament d’ús femení.

el jovent ha pogut dir la seva d’una manera ben decidida. Pel que fa al
Pla d’usos, quan estigui enllestit tindrem a l’abast la informació que ens
han facilitats les joves mateixes, així com agents que envolten la joventut
(p. ex. agents educatius), i els mateixos polítics (també els de l’oposició).
Amb tot, en breu tindrem una imatge més clara de les nostres joves que
ens permetrà adequar les nostres polítiques de joventut a nivell institucional.

Consell d’infants

Saló de la Infància

A

quest any s’ha apostat per fer un canvi al saló de la infància de
Capellades. Amb una voluntat de millorar la qualitat i el contingut, s’ha apostat per reforçar els espais de 0-3, programar
activitats diferents cada dia, i implicar als joves i les entitats en
l’organització d’aquest esdeveniment.

Pla Local de Joventut i Pla
d’usos del nou espai jove

D

es de la regidoria de Joventut s’han iniciat dos projectes en
paral·lel que comparteixen un objectiu comú: fer polítiques
d’empoderament de la joventut capelladina mitjançant el Pla
Local de Joventut i el Pla d’Usos del nou Espai Jove. En el cas
del Pla Local de Joventut, som a una etapa d’anàlisi pels anys vinents i

D

es de l’àmbit de la participació ciutadana es va obrir un espai
en què la canalla també pot decidir quina vila volen, el Consell
d’infants. L’any escolar anterior es va treballar sota la consigna
dels camins segurs: fer els carrers més transitables pels més
petits. Al llarg d’aquest any s’implementaran les propostes que es van
dissenyar. A més a més, els infants ja han posat fil a l’agulla i estan dissenyant les propostes per l’any vinent. Amb tot, mica en mica, i des dels
més petits, anem fent una vila més participativa!

Pressupostos

P

er primer cop en molts anys aquest 2019 s’ha tancat amb el
pressupost aprovat i amb el deute liquidat. Això és fruit de la feina dels últims anys, en què l’anterior equip de govern va apostar
i treballar internament per una millor gestió de l’àrea econòmica
de l’Ajuntament. Actualment la casa es troba en una molt bona situació,
tot i que caldrà seguir treballant per poder tenir més múscul i poder seguir invertint en millores per a la nostra vila!
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8 DE MARÇ
Dia internacional de
la dona treballadora

E

nguany el Mercat Figueter coincideix amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Des de VdC posem la vida al
centre i en aquest article destaquem com el moviment feminista
pren força i popularitat. Aquest darrer any han passat coses que
ens creen una gran preocupació. D’entrada, els homes que exerceixen
violència masclista han portat a terme 36 feminicidis als PPCC. D’altra
banda, estem patint el desembarcament de la ultradreta de VOX a la
vida política institucional, amb el suport reiterat de la dreta espanyolista
de PP i Cs.
La normalització del seu discurs i la freqüència de les seves aparicions als
mitjans de comunicació han encès totes les alarmes entre els col·lectius
que porten anys treballant per l’equitat i el respecte a les diversitats sexuals i de gèneres. Tant és així que els membres de VOX ja han protagonitzat picabaralles amb col·lectius feministes a Madrid per intentar
boicotejar actes i manifestacions en contra dels assassinats masclistes.

Ens sabem fortes perquè creiem en els nostres objectius. Formem part
d’un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de
l’economia i de les relacions. Per això ens empoderem també de portes
endins. Com a col·lectiu també realitzem feina interna i revisem les nostres actituds amb les nostres companyes. Totes i tots formem part d’una
societat profundament arrelada en el patriarcat i no estem exemptes de
patir comportaments masclistes en el nostre entorn. Realitzar un treball
de conscienciació interna, d’anàlisi i revisió continuada de les nostres actituds, és la base per treballar les polítiques feministes. Des de dins cap
enfora.
Creiem en les campanyes de sensibilització i prevenció sobre les violències masclistes, ja siguin en l’àmbit de la parella o en l’àmbit comunitari, en
els espais de decisió on les dones en són les líders i les protagonistes, en
la sororitat, en les activitats que fomenten el coneixement sobre la història
de les dones (coneguda com a herstory), també en aquelles que produeixen una transmissió de coneixements sobre els nostres cossos, els rols,
les discriminacions i opressions viscudes, la sexualitat, les diversitats sexuals, l’urbanisme feminista i l’autodefensa. Aquestes polítiques es veuen
després transformades en accions concretes des de la regidoria d’equitat
amb l’impuls de l’espai participatiu de la Taula de Dones, la participació
del Consell de Dones i persones LGTBI, la creació dels Plans d’igualtat in-

A Andalusia volen suprimir el “Instituto Andaluz de la Mujer” i canviar-lo
per un altre sota el concepte de “violència intrafamiliar”. A més a més,
volen derogar la “Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género”.
Entre les moltes polèmiques que han protagonitzat s’han fet virals les
imatges de Nadia Otmani, víctima de violència masclista, increpant Ortega Smith després de rebentar aquest un acte a Madrid. S’han produït
atemptats contra serveis d’atenció LGTBI, assetjament a les xarxes socials de col·lectius feministes, amenaces directes a feministes mediàtiques, atacs a locals de producció intel·lectual feminista com la revista
Pikara Magazine, etc. L’últim episodi ha tingut lloc a la comunitat de
Múrcia, amb l’anomenat pin parental, que pretén demanar una autorització expressa per a què els i les menors puguin rebre educació sexual
a les escoles. És ben clar que són la cara més dura del patriarcat; volen
mantenir el seu poder i ens volen febles per tal de dominar-nos millor.

tern i de Ciutadania, la creació d’un Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais d’oci, l’impuls de la campanya “Estimo com vull”
i els actes de condemna i denúncia de feminicidis, entre moltes d’altres.

S’ha vist que l’aposta de VdC per la creació d’una regidoria d’Equitat,
posada en marxa quan vam entrar al govern a l’anterior legislatura, no
era un caprici del nostre col·lectiu, ni fruit d’una moda, sinó que era i és
una manera de plantar cara al que ha esdevingut d’un temps ençà una
evidència: el feixisme s’ha tret la careta i no vol perdre els seus privilegis.
Els feixistes tenen por que aquesta societat patriarcal, capiPerò s’han
trobat amb una resistència feminista forta que planta cara al feixisme i a
les desigualtats: no podran amb nosaltres! talista i racista deixi de ser-ho.
Són conscients que el moviment feminista és un fet imparable a nivell
global. Des de 2018, el 8 de març es fa la Vaga Internacional Feminista,
l’única vaga que es realitza a nivell mundial tant laboral com de cures,
associativa, de consum i d’estudiants.

/ Taxes de l’Escola Bressol: s’està definint la nova proposta de
quotes progressives de l’Escola Bressol, que tinguin en compte la
renda de les famílies.
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Volem un feminisme per canviar-ho tot, per un projecte de societat lliure
on tothom pugui viure en dignitat.

I estem treballant en…

/

/ Pressupostos participatius: tal i com ens vam comprometre
electoralment, hem posat sobre la taula un disseny de pressupostos
participatius.

/
/

/ Reglament habitatge: cal modificar l’antic reglament que vam
aprovar ja que ha canviat la legislació que el regulava. Actualment
estem formant personal administratiu de l’ajuntament en matèria
d’habitatge per tal de tenir eines per a fer efectius els objectius plantejats.

/

/ Espai Jove: l’espai jove de Capellades serà, ben aviat, una realitat.

