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PRESENTACIÓ

La Candidatura d’Unitat Popular vol ser un projecte polític trencador a Ripoll. Després d’anys de 
democràcia descafeïnada a la capital del Ripollès, arribem amb voluntat de trencar la dinàmica de 
només votar un cop cada quatre anys i d’esperar què fan els polítics perpetuats en el poder. Cal que 
la gent torni a sentir que té el poder, i també la responsabilitat, a les seves mans. Que ens mani el 
poble per als interessos de tothom i no d’uns quants.

En aquest document hem volgut resumir el programa polític de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) de Ripoll per a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. Aquest document progra-
màtic engloba el nostre ideari i les nostres propostes per a la vila de manera senzilla i estructurada, 
fruit col·lectiu de mesos de treball per tal de bastir un projecte amb cara i ulls. A l’entorn de quatre 
grans eixos programàtics desitgem presentar-vos la fotografia del que creiem és un pla, que pot 
permetre a la nostra vila, capgirar la situació de crisi i apatia social i política en la qual vivim. Dins 
de cada eix, hi ha unes poques línies estratègiques clau, que hem analitzat i desenvolupat, i hem 
arribat a punts i propostes clares i coherents. Com tota fotografia, aquesta és una guia fixa, malgrat 
que el nostre és un model en constant evolució. Així, doncs, tot i que us presentem un programa 
rigorós i concret, tenim la intenció de seguir treballant al voltant dels eixos que el conformen, incor-
porant idees i integrant persones.

 Des de la CUP de Ripoll hem cregut en la idoneïtat de conformar un programa polític realista i 
d’acord a les necessitats de la vila de Ripoll, hem recoll¬¬it propostes que concreten la nostra visió 
i manera de fer. Des de l’esperit participatiu i assembleari inherent a la nostra manera d’entendre la 
política municipal s’ha construït un programa amb el compromís d’escoltar a tothom que ho volia, 
i intentant recollir les opinions de professionals que ens fessin arribar la seva visió experta. Amb 
aquesta idea, s’ha anat conformant un model nascut arran d’assemblees obertes i sectorials. Un 
model que des de la CUP Ripoll volem implementar més enllà d’aquest programa, ja que per a no-
saltres la democràcia participativa és la forma de donar poder als habitants de la vila, de dur la veu 
de la gent a l’Ajuntament.

 Aquest és un dels diversos motius que ens ha dut a presentar-nos a les eleccions municipals. Però, 
per sobre de tot considerem que l’emergència social i nacional que viu el nostre país, i especialment 
la comarca del Ripollès, fa imprescindible que sorgeixi una candidatura trencadora per optar a go-
vernar el consistori. Estem convençuts que la presència de la CUP a les institucions de la comarca 
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del Ripollès permetrà visualitzar una altra manera d’entendre la política, i allò que és més important, 
intentar transformar la dura realitat. La candidatura té com a objectiu principal canviar la dinàmica 
derrotista de la capital de comarca. I tenim la ferma convicció que només l’apoderament de la gent 
que viu a Ripoll serà capaç de transformar el poble cap a millor.

 La crisi econòmica ha demostrat la ineficàcia dels grans partits polítics que han manat a les insti-
tucions ripolleses, i que han deixat a la nostra societat en un atzucac que cal esmenar de soca-rel. 
Les polítiques econòmiques pensades per afavorir a uns pocs no han estat cap solució per al con-
junt de la ciutadania, que veu com les seves condicions de vida empitjoren, al mateix temps que 
disminueixen els drets socials que tant varen costar de guanyar. També, som plenament conscients 
de la situació nacional excepcional que viu el nostre país i de la importància dels municipis per a 
la lluita social cap a la independència des de la base. És per això, que comptem amb el suport de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), a la qual ens uneix aquest objectiu comú.

 Més enllà d’acomplir fidelment aquest programa, els esforços de la CUP els propers quatre anys 
estan amb la gent de la vila de Ripoll. En aquest sentit, treballarem per a l’interès general, des de les 
assemblees obertes i des del treball en xarxa amb totes les entitats i vilatans que vulguin participar 
d’una entesa per millorar el poble, objectiu que compartim tots els ripollesos i ripolleses. Perquè el 
nostre moviment no és només un compromís de partit, sinó sobretot un compromís amb la gent de 
Ripoll. 
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EIX 1: PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

No és pas casual que aquest sigui el primer eix del nostre programa. No vol dir que sigui més impor-
tant el que aquí es proposa que el que trobem en els altres eixos, però sí que té a veure amb gran 
mesura en com volem fer les coses i en quina visió de la política municipal ens identifiquem. La partici-
pació és un tret bàsic per a la CUP, ens atrevim a assegurar que més que per cap altre partit polític que 
concorre als comicis. El nostre Consistori, així com les institucions polítiques superiors, es dediquen a 
gestionar de manera formal el sistema democràtic, donant com a resultat una democràcia incompleta. 
Un sistema democràtic en que la ciutadania només desenvolupa una cultura de súbdit, un acte passiu. 
L’únic paper que sembla reservat a la ciutadania és el de votar cada 4 anys per legitimar una o altra 
elit, mentre aquestes es perpetuen al poder amb unes o altres sigles.

Des de la CUP apostem per deixar enrere aquesta concepció arcaica de la democràcia. Els afers 
públics són cosa de totes i tots i per tant és cosa de tothom participar de la presa de decisions. Així, 
doncs, des de la CUP apostem per activar mecanismes de democràcia directa i participativa que per-
metin augmentar la legitimitat i la idoneïtat de les decisions.

Això no és pas fàcil, però els ajuntaments com a institucions més properes als ciutadans, tenen una 
gran oportunitat i, sobretot, una gran responsabilitat en aquest sentit. Des de la CUP hi ha com a ob-
jectiu el retornar la política a la gent. Hem d’aconseguir des de les institucions la creació de canals de 
participació real i efectius, i garantir que aquests canals s’utilitzin i serveixin perquè les classes popu-
lars més autoorganitzades executin polítiques per al poble. Així, una de les principals aportacions de la 
nostra candidatura és la lluita per a la plena democratització de la vida social, política i econòmica de 
la nostra vila. I per això la participació ciutadana, entesa d’una manera àmplia, és una de les nostres 
batalles; al carrer i a l’Ajuntament.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 1: FER ACCESSIBLE I ENTENEDORA LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT]

La transparència en la gestió pública és una qüestió cabdal perquè la ciutadania pugui implicar-se en 
condicions en la gestió dels afers públics, per la qual cosa és necessari que tots aquells actors ciuta-
dans que vulguin participar en la política local disposin de la informació necessària per fer-ho. La pu-
blicitat i la informació esdevenen, així, elements imprescindibles per al control democràtic de la gestió 
municipal per la qual aposta la CUP. Per això, treballarem per a l’aplicació de les següents mesures:

 ► Promourem la publicitat de tots aquells documents que siguin de l’interès dels ciutadans i ciuta-
danes.
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 ► Vetllarem perquè la redacció dels documents oficials de l’Ajuntament no abusin de tecnicismes 
i utilitzin un llenguatge més proper que permeti a la majoria de la gent entendre els textos i 
qüestionar-los. D’aquesta manera s’aprofundeix en la transparència de la institució i es facilita la 
tramitació de peticions, al·legacions o recursos de la població.

 ► Impulsarem l’habilitació de mecanismes informatius accessibles que facilitin el seguiment periò-
dic de l’actualitat municipal, i vetllarem per la simplificació de la documentació per tal de fer-la 
propera i intel·ligible pel conjunt de la ciutadania.

 ► Treballarem per a la desburocratització i per posar fi a l’opacitat pel que fa a la consulta de docu-
mentació relacionada amb aspectes bàsics de la gestió a l’Ajuntament, com són els processos 
de redacció i aprovació dels pressupostos municipals. Ens comprometem en aquest sentit a 
controlar i fiscalitzar tota actuació administrativa perquè no quedin draps bruts per destapar dins 
de l’Ajuntament.

 ► Impulsarem l’oferta de cursos formatius públics i periòdics sobre com funciona l’Ajuntament, per 
tal de garantir que la població entengui quin és el seu funcionament, com s’estructura i quines 
competències té.

 ► Restaurarem de forma adequada la figura del defensor del ciutadà, fins ara conegut com a 
síndic de greuges de Ripoll, acabant amb la indefensió que es genera en els ciutadans davant 
l’administració, i a través d’un procediment d’elecció obert a la ciutadania que garanteixi la eficà-
cia d’un càrrec que no ha gaudit de la importància que mereix.

Per poder dur a terme aquestes mesures en favor de la publicitat i la informació, resulta imprescindi-
ble que l’Ajuntament disposi de mecanismes i canals de comunicació adients, canals que permetin 
dur a terme aquesta relació entre ciutadania i Ajuntament de manera fàcil i còmode per al conjunt 
de la població. Malauradament la nostra vila està lluny de ser un referent en transparència i cal una 
reforma en els mecanismes de comunicació. En aquest sentit durem a terme les mesures següents:

 ► Impulsarem la renovació de la pàgina web de l’Ajuntament perquè compleixi amb uns estàn-
dards de qualitat òptims pel què fa a la transparència i a la informació de què disposa.

 ► Implementarem l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per optimitzar els 
canals de relació amb els ciutadans i ciutadanes.

 ► Incorporarem i fomentarem l’ús de les TIC en els processos de participació ciutadana, crearem 
les eines necessàries per poder dur a terme votacions per internet, processos participatius, etc.
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 ► Establirem un servei d’atenció i suport als ciutadans i ciutadanes que sigui àgil i eficaç.

 ► Proposarem la retransmissió en directe dels plens municipals en “streaming” i a través de rà-
dio, per tal de que els ciutadans es puguin informar de primera mà, i d’aquesta manera serveixi 
d’estímul per apropar-los a uns plens que hores d’ara passen inadvertits a la població.

 [ LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ENFORTIMENT I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU ]

Les entitats de Ripoll són les que donen vida i dinamisme a la vila a tots els nivells. Tenim la certesa 
que una societat és més forta democràticament, i té uns llaços veïnals i populars més estrets quan més 
rica és la vida associativa d’aquesta. El capital social s’ha demostrat com un indicador essencial per 
mesurar la salut democràtica, i és per això que des de la CUP apostem per dotar a l’associacionisme 
i el voluntariat ripollès la importància que mereix en el l’actiu imprescindible que desenvolupa. Des 
de la CUP, però, creiem en la necessitat de no apropiar-se a nivell administratiu d’aquesta riquesa 
popular, de manera que no som partidaris d’institucionalitzar o regular en excés el món associatiu sinó 
d’afavorir la seva autoorganització. El consistori no ha de pretendre ni controlar ni limitar l’organització 
dels ciutadans de Ripoll, ans al contrari, ha de facilitar sense interferències el seu funcionament. Per 
tant, apostem per unes polítiques de subvencions directes que afavoreixin els projectes de les entitats 
i de l’assessorament als col·lectius, per tal d’optar a subvencions d’àmbits territorials superiors.

També és ben important que la gestió dels equipaments municipals faciliti la tasca de les entitats, i 
des de l’Ajuntament se simplifiquin els tràmits per poder realitzar les seves activitats. El que sí que 
considerem vital a nivell institucional és la creació de xarxes de polítiques públiques amb les entitats, 
així com dur a terme una política de convenis i cogestió amb aquestes. Aprofitar la tasca del Tercer 
Sector permet la responsabilitat compartida de tots els actors socials, i alhora redueix els impactes de 
privatització en aquells serveis que no puguin ser municipalitzats o que només ho siguin en part. Per 
totes aquestes raons considerem imprescindible enfortir i dinamitzar el teixit associatiu de Ripoll, i per 
fer-ho possible des de la CUP, tenim aquestes propostes:

 ► Tendirem cap a l’establiment de polítiques de convenis i ajuts econòmics a les associacions que 
garanteixin la seva independència.

 ► Vetllarem per establir un cens municipal d’entitats actualitzat periòdicament. Aquest cens, que 
s’ha d’entendre com un mecanisme de suport al teixit associatiu i no com una eina de control, ha 
d’assegurar un coneixement fiable de la realitat associativa de la vila.

 ► Impulsarem mesures de suport com la creació de serveis d’assessorament, la contractació de 
tècnics de suport i l’elaboració de materials i recursos, per així facilitar el coneixement a les en-
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titats de les subvencions i ajudes disponibles, i en facilitarem el seu accés.

 ► Proposarem un millor pla de voluntariat al municipi. El voluntariat és un recurs molt valuós però 
cal saber-lo gestionar de manera professional. Establirem una figura de coordinació que permeti 
connectar de la millor manera les necessitats d’oferta i demanda, així com el suport i la formació 
necessàries als voluntaris.

 ► Apostarem perquè s’estableixin xarxes d’equipaments (centres cívics, espais polivalents, etc.) 
que tinguin en compte les necessitats de les associacions i que siguin més fàcilment accessi-
bles, així com també xarxes de recursos compartits per afavorir la cooperació entre entitats i 
l’optimització d’aquests recursos.

 ► Facilitarem la participació de les entitats de Ripoll durant les fires i mercats de la vila.

 ► Proposarem la creació d’una Comissió de Festes amb la participació de les entitats i de les as-
sociacions de veïns que ho desitgin, per tal d’organitzar una Festa Major realment popular.

 [ LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LA CIUTADANIA ]

Aquesta línia estratègica es refereix a la participació política de la ciutadania, tant a títol individual 
com col·lectiu, a través de les entitats, els barris, etc. Té a veure, doncs, amb l’acostament de la 
capacitat de decisió a la gent, amb l’apoderament de les entitats i de les classes populars. Creiem 
que cal un gran esforç per transformar el model democràtic de Ripoll en un model democràtic au-
tèntic. Ara mateix les decisions del poble es prenen de portes endins del Consistori, d’esquenes a la 
població. I és per això que apostem per incidir en pràctiques participatives, introduint mecanismes 
de democràcia directa i representativa que s’han provat amb èxit a molts municipis de Catalunya.

L’àmbit municipal resulta idoni pel fet de ser el més proper a la ciutadania tot i que no està mancat 
de traves que caldrà superar. Hem d’actuar damunt un conjunt d’eines, legals i reglamentàries, per 
tal d’aprofitar al màxim les possibilitats amb les que comptem. Instruments com ara el ROM i els 
reglaments de participació ciutadana, a més a més d’altres normatives d’àmbit supra-municipal que 
estipulen formes de participació que podem dur a terme als nostres municipis. És tasca de la CUP, 
en aquest sentit, vetllar per l’aplicació i el bon ús d’aquests mecanismes i vies d’implicació ciutadana 
en l’àmbit institucional. Per això proposem:

 ►  Impulsarem modificacions del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Ripoll, com a eina que 
regula aspectes bàsics de la participació ciutadana, orientades a incrementar els mecanismes 
participatius i de control de la gestió, per tal que el reglament permeti que totes les entitats i 
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associacions locals intervinguin al ple, ja sigui fent preguntes, precs o presentant i defensant 
mocions.

 ► En cas de que aquestes modificacions no es duguessin a terme per manca de voluntat política, 
ens comprometem a traslladar les diferents mocions, preguntes o precs de qualsevol entitat de 
la vila al ple municipal. Incentivarem les entitats i associacions de Ripoll (veïns, comerciants, jo-
ves, culturals, esportives…) perquè participin al ple. Facilitarem la creació de ponts de contacte 
per tal que ens facin arribar preguntes o mocions que vulguin plantejar als plens de l’Ajuntament, 
i ens encarregarem de fer-ho en nom seu.

 ► Elaborarem models de moció perquè les entitats i associacions que ho desitgin ens facin arribar 
de manera senzilla i àgil les seves propostes de moció que traslladarem al ple.

 ► Transmetrem l’ordre del dia de les sessions plenàries a les entitats amb suficient antelació per-
què puguin estudiar-lo i presentar les seves propostes.

 ► Promourem la redacció de reglaments de participació ciutadana, que prevegin diferents tipus de 
figures participatives, i que posin sobre paper les possibilitats que té la ciutadania per exercir el 
seu dret a la iniciativa política, a la participació i al control de la gestió.

 ► Garantirem també la difusió d’aquests reglaments i la promoció del seu ús entre el teixit associa-
tiu i el ciutadà en general, perquè les diferents figures i mecanismes que hi ha siguin eines que 
permetin incidir en la política municipal.

D’altra banda, després de configurar un marc legal favorable, és important presentar també les mesu-
res de democràcia directa i representativa, que des de la CUP Ripoll, considerem que s’han de dur en 
la propera legislatura. Són aquestes:

Xarxes de polítiques públiques / Consells sectorials

Exigirem als membres del govern local a adoptar les decisions importants a través de processos de 
consulta i ¬d’acord amb les entitats que treballen el tema tractat, professionals experts en la matèria, 
veïns afectats, etc. En resum, a obrir la deliberació a tots aquells ciutadans que es puguin veure afec-
tats i/o que vulguin contribuir a definir una política concreta. Cada política pública té la seva xarxa al 
seu voltant, de manera que es formaran Consells sectorials al voltant de cada àmbit de decisió. La 
forma de treball de la CUP és assembleària per definició i creiem que el model d’assemblees obertes 
és en bona mesura extrapolable a la presa de decisions comunitària, a través d’aquests consells ciu-
tadans. Una decisió presa tenint en compte tots els agents socials i polítics es carrega d’una legitimitat 
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molt més gran, i s’ha demostrat que és una decisió molt més ben rebuda per la ciutadania i més eficaç.

Elaboració de pressupostos participatius

L’elaboració dels pressupostos és una de les accions més importants que fa un govern municipal, 
ja que és en aquest moment quan es decideixen quines són les prioritats de l’equip de govern per 
a destinar els diners de la ciutadania. Tanmateix, és també una acció que es duu a terme al marge 
d’aquesta. Escollir en què es destinen els nostres diners és un reflex de maduresa democràtica, però 
cal tenir en compte que no és pas una tasca senzilla. El pressupost d’un Ajuntament té un marge 
d’acció limitat, ja que hi ha unes despeses fixes que no es poden pas ignorar, perquè són imprescin-
dibles per al funcionament de l’Ajuntament i per donar compliment a les obligacions legals del con-
sistori (personal administratiu, enllumenat, manteniment de carrers, serveis obligatoris, etc.). És per 
això que la capacitat de fer uns pressupostos participatius s’ha de limitar a unes partides concretes, 
aquelles que són de lliure disposició de l’Ajuntament (inversions, cultura, accions socials, etc.). Per 
tal d’aconseguir que la vila de Ripoll pugui ser capaç en un futur d’elaborar uns pressupostos partici-
patius en la seva globalitat, prèviament cal fer una important tasca d’informació i de pedagogia. Per 
això, proposem fer petites accions participatives, amb una part raonable del pressupost. Creiem que 
el millor objectiu per dur a terme aquests pressupostos seria per grups d’edat. D’aquesta manera, 
prioritzem la potenciació del Consistori Infantil que es dotarà d’un pressupost participatiu. Depenent 
de la disponibilitat pressupostària, proposem estendre l’experiència al jovent del poble i a la gent 
gran. En tots els casos, amb l’elaboració participativa del pressupost, volem aconseguir:

 ► Implicar i coresponsabilitzar la ciutadania en la gestió dels recursos públics.

 ► Pedagogia de cara a poder elaborar, a mig termini, els pressupostos globals de manera partici-
pativa.

 ► Interrelació entre els infants de la vila (joves, gent gran, etc., depenent del públic objectiu) durant 
el procés i, en conseqüència, millora de la cohesió social i de la seva perspectiva política com a 
ciutadans implicats.

 ► Posar en valor els béns comuns i fer conèixer als ciutadans el cost del mobiliari urbà.

Referèndums

Aprofitarem al màxim la restrictiva legalitat vigent per dur a terme referèndums vinculants en relació 
a qüestions d’especial rellevància per a la vila. Com en la majoria de casos, tot i tenir una legalitat 
no massa permissiva en relació a mecanismes de democràcia directa, al final és un assumpte de 
voluntat política. Vetllarem per a conscienciar el consistori de la necessitat d’obrir el procés decisori 
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al conjunt de la població, sempre que hi hagi temes que siguin de gran rellevància per a la vila, i que 
afectin al conjunt dels seus habitants. Tot i que legalment la convocatòria de referèndums és molt 
complexa i en cap cas vinculant, també és del tot cert que depèn de la voluntat política convertir una 
consulta en vinculant o no. I és per això que defensarem que aquestes convocatòries siguin auto-
imposades sempre com a vinculants per part del propi consistori, que haurà de recollir-ne el resultat 
com un mandat democràtic directe.
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EIX 2: MODEL DE POBLE I URBANISME

En els darrers temps hem assistit a grans canvis en el nostre territori, des de la proliferació de po-
lígons industrials fins a la multiplicació d’infraestructures viàries, passant per la clonació de centres 
comercials o el creixement d’urbanitzacions fantasmes. En tot aquest procés, hem tingut la sensa-
ció, més enllà de desaprovar moltes d’aquestes actuacions, que s’està perdent el control sobre la 
identitat de la nostra vila. Que Ripoll no sap quin model de poble vol ser i que, des de l’Ajuntament, 
només s’aposta pel creixement del creixement, sense valorar l’impacte ni la direcció d’aquestes 
transformacions.

Des de la CUP Ripoll creiem en la necessitat de consensuar entre tothom com ha de ser la nostra 
vila per evitar que es tornin a produir errors del passat, amb creixements descontrolats i sense tenir 
en compte l’entorn. L’alternativa al model actual passa, entre altres factors, per l’articulació del terri-
tori com un sistema de vila amb límits urbans clarament definits, amb espais lliures i naturals que les 
separin i els hi donin personalitat. Amb una complementarietat de comerços i serveis que no obligui 
a dependre de les grans ciutats de manera sistemàtica, i amb xarxes de comunicació públiques que 
facilitin la seva interrelació. En definitiva, un sistema de vila solidària amb la resta del territori que 
contribueixi a la construcció d’una comarca equilibrada.

Les nostres línies principals aposten per un urbanisme fonamentat sobretot en la rehabilitació del 
casc antic i en l’aprofitament de les infraestructures existents. És innecessari seguir expandint la vila 
a través de noves edificacions i polígons quan tenim cada cop més pisos i equipaments buits. A la 
vegada, recolzem una política d’habitatge encarada cap al lloguer, en una mobilitat col·lectiva i poc 
contaminant de transport  i en una gestió activa i respectuosa amb el medi rural i agrícola. A nivell 
econòmic i comercial, volem posar en valor els nostres petits comerços, els productes de proximitat 
i assegurar la innovació en les nostres empreses, el teixit industrial i les pràctiques cooperativistes.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PRUDÈNCIA AMB EL TERRITORI. PRECAUCIÓ EN LA SEVA GESTIÓ 
I ÚS ]

En aquesta primera línia estratègica es recull la part referent a urbanisme del model de vila que 
volem per a Ripoll. Volem incidir aquí sobretot en una utilització més racional i sensible del territori 
urbà. L’espai públic ha de convidar a la vida al carrer i per això cal recuperar el model mediterrani 
de relacions socials publiques, a l’aire lliure. Les zones de vianants que tenim ara, tirant a grises, 
així com les places sense bancs còmodes ni ombres no conviden als ripollesos a fer seus els espais 



12

Candidatura d’Unitat Popular - CUP Ripoll

públics. Així, doncs, quan es facin actuacions importants a la via pública s’ha de pensar a mantenir 
una varietat d’usos i polivalència per realitzar-hi diverses activitats, ja que són espais que han de ser 
viscuts de manera activa pels vilatans.

 A més a més, considerem imprescindible la tasca d’integrar el nostre entorn a la mateixa vila. Per fer-
ho, pretenem potenciar i preservar al màxim els singulars espais agrícoles i fluvials que tenim, tot fent 
que s’enllacin els diferents camins de gran bellesa natural de què disposem. Hores d’ara les carrete-
res tenen una clara preferència sobre carrers i camins, i volem treballar per capgirar aquest sistema de 
comunicacions. Proposar la sostenibilitat i l’harmonia en el creixement de la nostra vila, tot potenciant 
la convivència de sòl urbanitzable amb parcs agrícoles i zones verdes. Per totes aquestes raons, des 
de la CUP Ripoll tenim en compte les següents mesures:

 ► Insistirem en una moratòria de nou sòl industrial i urbà, apostant en el seu lloc per la utilització 
del sòl disponible dels polígons existents i la rehabilitació de naus de les antigues colònies tèx-
tils, i de la trama urbana del barri vell. No volem nous polígons industrials.

 ► Farem que el sòl agrícola sigui una categoria definitiva i ben protegida al planejament local, a 
través de la figura dels parcs agrícoles i altres blindatges legals que dificultin el seu ús amb fins 
urbanístics i especulatius. Preservarem els espais agrícoles pel seu valor paisatgístic, territorial, 
patrimonial i productiu. Tindrem cura del principal element d’identitat identitari de Ripoll: les pla-
nes agrícoles i fluvials.

 ► Estimularem activitats menys agressives i amb més valor afegit: incentivarem amb cura allò 
urbanístic singular i significatiu que tenim a casa nostra.

 ► Vetllarem perquè se sigui molt curós amb les transformacions territorials, assumint la necessitat 
de considerar límits al creixement de la urbanització difusa, a la multiplicació d’infraestructures 
viàries, a la clonació de centres comercials, logístics i d’oci, etc.

 ► Impulsarem el condicionament de les riberes dels rius i els seus espais adjacents, fomentant la 
creació d’una xarxa de camins vora riu connectats amb la resta de camins de la vila.

 ► Potenciarem l’ús de bones pràctiques en jardineria municipal, garantint la protecció del bosc de 
ribera i les espècies autòctones.

 ► La venda de sòl públic és un retrocés, el seu augment una conquesta de la col·lectivitat. Per 
aquest motiu incentivarem la compra i no la venda de sòl públic, invertint la lògica econòmica 
de l’ús del sol urbà per una lògica d’utilitat pública. Caldrà fer lloguers ( custòdia del territori) o 
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comprar de sòl rústic com a bé públic d’ús.

 [ LÍNIA ESTRATÈGICA 2: RECUPERAR EL DRET A L’HABITATGE ]

Durant aquests anys de crisi hem vist com el que era un dret social s’ha convertit en un neguit i un 
problema real per a moltes famílies. Un problema social de grans dimensions que ha restat en la més 
absoluta opacitat per part dels poders públics municipals. No tenim dades del que és una realitat pre-
ocupant al país i tampoc de la nostra vila com són els desnonaments. Però és que a més a més, 
la realitat ens diu que els poders públics han restat impassibles davant d’aquesta greu situació. 
No existeix en el nostre Ajuntament un marc normatiu, ni tan sols una política que hagi contribuït a 
garantir aquest dret. La única política imperant ha seguit sent la política econòmica de considerar 
l’habitatge com un bé d’inversió i no com un bé d’ús. D’aquesta manera, s’ha mercantilitzat la seva 
gestió en comptes de socialitzar-se.

Des de la CUP Ripoll apostem per una decidida política pública d’habitatge, que concreti i garanteixi 
aquest dret fonamental. Perquè tots els habitants de Ripoll puguin tenir les majors facilitats per ac-
cedir a un habitatge sense necessitat de nova construcció, proposem:

 ► Posarem el focus sobre la realitat del problema. Cal conèixer la dura realitat i per això pro-
mourem la creació d’un cens de pisos buits. Volem conscienciar la gent de quina és la situació, 
i que al mateix temps les dades ens orientin en el bon camí per poder resoldre-la.

 ► Lluitarem per evitar desnonaments per motius econòmics i perquè l’Ajuntament exerceixi de 
mediador amb els propietaris. En cas que es produeixin desnonaments, ens assegurarem que 
la família afectada tingui el màxim suport de l’Administració, i pugui ser reallotjada dignament en 
règim de lloguer social.

 ► Redefinirem els paràmetres de l’habitatge social: l’actual política d’HPO no respon a les neces-
sitats dels col·lectius més necessitats, ja que es mantenen els preus i l’administració adquireix i 
construeix habitatges però mantenint-los a preus molt propers als del mercat, i majoritàriament 
en règim de propietat.

 ► Potenciarem el servei d’habitatge de l’Ajuntament, millorant l’espai web i afavorirem la política 
de lloguer i el lloguer social. No es tracta de garantir la propietat sinó la possessió (possessió 
amb estabilitat), per part de l’administració. Per això, s’ha de crear, si és possible, un parc públic 
d’habitatges en règim de cessió d’ús i/o lloguer assequible, o bé impulsar altres fórmules que 
persegueixin la mateixa finalitat.
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 ► Pressionarem bancs i caixes a negociar per a convertir els pisos buits de propietat en habitatges 
de lloguer social.

 ► Intervindrem per tal d’abaratir el màxim el preu del sòl, retallant els beneficis de promotors i es-
peculadors, eliminant del tot les comissions i establint una fiscalitat en concordança; d’aquesta 
manera el preu de l’habitatge es pot reduir entre el 30 i el 50%. Ara mateix la llei obliga a la 
cessió del 10% d’aprofitament mitjà en el planejament i el 15% en el cas de les ARE, i aquesta 
cessió és per incrementar el patrimoni municipal del sòl. Aquests terrenys, com a bé públic que 
són, no s’haurien de vendre mai i servirien per a fomentar les cooperatives d’habitatge amb el 
sistema del dret de superfície, i amb un lloguer del sòl per a 50 o 70 anys, i així es podria invertir 
aquests diners per augmentar el patrimoni municipal. La qualificació del sòl com a urbanitzable és 
una acció pública i les plusvàlues generades han de revertir en la comunitat. Aquests percentatges 
de cessió d’aprofitament mitjà no són suficients, cal que, previ a la qualificació dels terrenys com 
a urbanitzables, aquests siguin ja de l’administració que els hauria comprat abans com a finques 
rústiques, per tal de procedir més endavant a la seva urbanització. Aquesta mesura s’aplica a 
d’altres països d’Europa i de manera especial als països nòrdics. És una mesura per eradicar de 
manera definitiva l’especulació del sòl i per abaratir el cost dels terrenys i dels habitatges.

 ► Incentivarem la rehabilitació de pisos buits del casc antic en contra de la política d’habitatge 
nou. Crearem un programa de rehabilitació d’habitatges i cessió d’ús amb fins socials que doti 
d’avantatges fiscals els propietaris que s’hi acullin.

 ► Als habitatges que no compleixin els mínims d’habitabilitat se’ls oferirà la rehabilitació de 
l’immoble a canvi d’una cessió temporal. L’Ajuntament es comprometrà a rehabilitar-lo i destinar-
lo a lloguer social després.

 ► Farem actuacions tributàries per evitar que hi hagi pisos buits establint, per exemple, un recàrrec 
a l’IBI dels habitatges buits, alhora que crearem un servei municipal d’informació i mediació amb 
la propietat per fomentar-ne l’ús en règim de lloguer assequible.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 3: LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS ]

Pel què fa al model energètic, des de la CUP veiem amb preocupació el pas enrere que es produeix 
en l’ús de les energies renovables al nostre país. Després d’una gran pedagogia per evitar la gran 
dependència dels combustibles fòssils i potenciar l’ús d’aquelles fonts energètiques renovables i sos-
tenibles, a la pràctica la crisi econòmica ha provocat un fre en els processos d’inversió i investigació, 
processos que han de capgirar el nostre model energètic. Creiem que a Ripoll cal seguir impulsant i 
potenciant aquesta transformació, sense oblidar tampoc la necessitat de reduir la despesa energètica 
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i millorar la nostra eficiència. La sostenibilitat en l’ús dels nostres recursos, amb cura envers el medi 
ambient, és una inversió que no pot ser retallada. Per això des de la CUP Ripoll proposem el següent:

 ► Renovarem la xarxa de distribució d’aigua, i en reduirem les pèrdues i eliminarem tot abocament 
directe d’aigües residuals als cursos fluvials.

 ► Adequarem l’enllumenat públic a l’estalvi energètic, amb mesures com l’ús de “leds” que en mi-
llorin l’eficiència, estudiant la possibilitat d’incorporar plaques solars a les faroles, etc. i reduint 
així també la contaminació lumínica. 

 ► Incorporarem indicadors de sostenibilitat locals perquè minvi la petjada ecològica i perquè ens 
permeti analitzar la situació energètica i així proposar els canvis necessaris.

 ► Potenciarem la transformació dels edificis públics en espais sostenibles, apostant per integrar-hi 
l’ús d’energies renovables. Fomentarem una arquitectura més sostenible, incorporant les ener-
gies alternatives en els edificis –energia fotovoltaica i geotèrmica– per tal d’obtenir la certificació 
energètica de classe A com a edificis de baix consum energètic. 

 ► Farem polítiques mediambientals pedagògiques i campanyes de conscienciació ciutadana com 
per exemple promoure les bones pràctiques energètiques.

 ► Fomentarem les ajudes i subvencions a empreses perquè puguin acostar-se a l’autosuficiència 
energètica, i a les famílies per tal de que puguin invertir en l’estalvi energètic.

 ►  D’altra banda, un efecte inevitable del model energètic que tenim ara és l’acumulació massiva 
de residus. Poc a poc s’ha anat sensibilitzant a la gent de la necessitat de reciclar les nostres 
deixalles i aquest ha de ser el nostre objectiu: reduir i reutilitzar com a pas previ al reciclatge. 
Prevenir, doncs, la generació de residus ha de ser una missió essencial de les administracions 
públiques locals.

 ► Crearem un Pla de prevenció de Residus Municipals per tendir a “residus zero”, dins el Pro-
grama de Gestió de Residus Municipals (PROGREMIC) de la Generalitat. La alternativa a les 
inversions ineficients en incineradores i a les solucions contaminants, és la de tendir a convertir 
els residus en recursos.

 ► Donarem una major rellevància a la deixalleria com a infraestructura de gestió de residus, cons-
cienciant als ciutadans i ciutadanes de la importància del seu ús.

 ► Crearem, a través del web de l’Ajuntament, un servei de deixalleria virtual destinat a l’intercanvi 
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no lucratiu d’objectes en desús.

 ► Posarem en valor i facilitarem l’organització de mercats d’intercanvi.

 ► Implantarem polítiques fiscals que penalitzin la generació de residus i destini la recaptació a la 
gestió del rebuig.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 4: ECONOMIA DIVERSIFICADA, COMERÇ DE PROXIMITAT I TURISME 
DE QUALITAT ]

Un greu problema real de la vila de Ripoll és la nostra economia. Segurament el problema més 
rellevant que té a veure amb la mort d’un model econòmic basat en la indústria. No considerem ne-
cessari aprofundir en les causes d’aquesta crisi, que tenen molt a veure amb la deslocalització i la 
globalització econòmica, però sí que cal posar solució a les conseqüències de la fi d’aquest model. 
Ripoll ha perdut la seva capitalitat en la indústria tèxtil i poques són les fàbriques que sobreviuen. 
Tot i això, des de l’Ajuntament costa canviar una mentalitat tant arrelada. D’aquesta manera, enlloc 
de promocionar alternatives, es segueix insistint en intentar atraure grans empreses i en construir 
polígons que ja són innecessaris. Tot plegat denota una manca de rumb, on cap dels partits polítics 
sembla tenir una proposta clara per acabar amb aquest mal endèmic que afecta greument la nostra 
vila, i que està provocant que molts dels nostres vilatans, en especial aquells més joves, optin per 
marxar davant la escassetat d’oportunitats.

Des de la CUP Ripoll ens prenem molt seriosament aquesta realitat i la imperant necessitat de 
canvi. Ripoll necessita redefinir-se ja o s’arrisca a seguir morint de mica en mica. Els nostres eixos 
en economia giren entorn a tres claus: la diversificació de la producció, el comerç i el turisme. La 
idea que considerem més rellevant és que Ripoll no pot ser una vila centrada en un sol àmbit pro-
ductiu. El temps de l’especialització en un sol tipus d’indústria ha passat, i per les nostres condicions 
no podem esperar ressituar la gran majoria de treballadors en una sola àrea. Ripoll no pot viure úni-
cament del turisme, ni del sector serveis, ni de la indústria, ni del sector primari. Per contra, sí que 
pot aprofundir i aprofitar totes aquestes vies, buscant un model econòmic diversificat.

Així doncs, proposem incentivar una economia polivalent, lluitant per instaurar una cultura de la in-
novació. En la situació actual, posar en valor allò que és singular de la nostra vila i ajudar de veritat 
l’emprenedoria de la gent de Ripoll és essencial. Malauradament, en els darrers temps costa molt 
que els ciutadans puguin engegar projectes d’emprenedoria si no compten per si mateixos amb un 
important capital que els recolzi.
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Els objectius que fixem a nivell econòmic des de la CUP Ripoll són aquests:

 ► Promourem plans de transició cap a formes cooperatives d’organització en les empreses exis-
tents, i incentivarem l’ús d’aquesta lògica de gestió en els projectes empresarials de nova crea-
ció.

 ► Prioritzarem les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través de la 
preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local, 
publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires.

 ► Articularem xarxes econòmiques comunitàries d’àmbit municipal o comarcal, conformades per 
empreses públiques, cooperatives, organismes del tercer sector, etc., amb l’objectiu final que 
puguin esdevenir estructures econòmiques amb un pes majoritari en les realitats productives 
locals. En cas de consolidar-se, en el marc d’aquestes xarxes es poden acabar plantejant me-
sures econòmiques de certa magnitud, com la decisió de potenciar determinats sectors que es 
considerin estratègics, la introducció d’elements de planificació i organització de la producció, o 
l’elaboració d’un pla d’ocupació.

 ► Procurarem fomentar el consum de l’agricultura de proximitat, introduint beneficis fiscals al co-
merç de productes agroalimentaris locals i comarcals, i incentivant les xarxes de consum de 
productes de proximitat i Km0.

 ► Farem un registre de locals tancat pels que proposarem campanyes de comerç alternatiu, expo-
sicions, etc. que donin vida als barris a través de lloguers baixos.

 ► Vetllarem per mantenir els horaris comercials, sense liberalitzar-los, per tal d’afavorir els petits 
comerços enfront de les grans superfícies.

 ► Fomentarem el comerç de la vila, incentivant la seva singularitat i qualitat davant de les grans 
superfícies.

 ► Treballarem per difondre un turisme respectuós amb el medi ambient. Activarem una major con-
nexió vila – camp a través d’una xarxa de vies verdes que enllaci els diversos camins existents 
i altres de nous, dotant així de rellevància l’entorn natural de Ripoll.

 ► Donarem autèntic sentit al bressol de Catalunya, aprofitant l’auge nacional per incentivar amb 
decisió el turisme de tipus cultural a Ripoll.  

 ► Seguint el punt anterior, revestirem de més importància a la figura del comte Guifré. Proposem 
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en aquest sentit, que es faci una estàtua a una de les rotondes d’entrada a Ripoll.

 ► Farem convenis amb els diferents actors implicats a nivell local i comarcal per crear una xarxa 
de turisme de qualitat (cultural, industrial, rural, natural, etc.) que permeti a Ripoll exercir d’eix 
vertebrador del turisme a la comarca.

 ► Els autobusos només podran aparcar a can Guetes o a l’aparcament dels Mossos d’Esquadra, 
no pas a la Plaça del Monestir. D’aquesta manera estaran obligats a visitar el poble i el comerç.

 ► Promocionarem la plaça de la Lira turísticament.

 ► Apostarem per les fires i mercats propis de Ripoll davant el projecte de fires i mercadets. Fira 
de les 40 hores, Festa Major, Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, Mercat Medieval, 
Fira de Santa Teresa, etc. han de rebre una major projecció i no restar com a mercats “aturats”. 
Propiciarem la seva vitalitat i innovació mantenint la essència del seu esperit tradicional.

 ► Ampliarem la Festa Nacional de la Llana amb un apartat sobre l’art del punt i el ganxet amb di-
verses parades de productes, tallers, etc.

 ► Promocionarem la ruta del Ferro dins del pla de creació d’una xarxa de camins interconnectats
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EIX 3: SERVEIS A LES PERSONES

Garantir els serveis per a la gent és una part fonamental de la vida dels pobles. A més varietat i 
responsabilitat en els serveis més equilibrada i cohesionada és una societat, i més empenta poden 
exercir els seus membres en un moment donat. La lluita per assolir l’Estat del Benestar va ser un 
èxit clau per a la nostra societat i no podem deixar que sigui retallat de la manera que ho està sent 
ara. Des de la CUP Ripoll apostem per enfortir els pilars bàsics que sostenen aquest model social al 
que no podem renunciar, des d’una lògica racional i eficient, però a la vegada solidària. Us presen-
tem un seguit de línies de treball, sempre obertes i en evolució, per tal d’aconseguir allò que creiem 
ha de ser un camí i una fita constants. 

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 1: RIPOLL VILA EDUCADORA ]

L’educació ha de ser entesa, cada cop més, com un element en el qual s’han d’implicar totes les ins-
tàncies. Cal la col·laboració de tots els agents socials que treballen en el dia a dia amb els infants i 
joves. La corresponsabilització de tots els centres educatius, entitats de lleure, associacions, serveis 
i administracions és de vital importància davant dels escenaris educatius, per iniciar un treball comu-
nitari, i començar a considerar l’educació com un eix transversal en les actuacions dels professio-
nals, dels educadors i voluntaris, si és que de veritat volem arribar a plantejar uns objectius comuns.

L’elevada quantitat de competències assumides per l’escola, -calaix de sastre de tots els mals so-
cials-, i la multiplicitat de situacions a què ha de fer front sumant a la visió de l’infant i el jove, ens 
dóna la conseqüència més palpable dels nous models familiars i de socialització, que ha de facilitar 
l’inici d’una gestió comuna de tots els recursos i competències del seu entorn. El funcionament, 
però, ha de ser coordinat, flexible i participatiu. 

Partim de l’educació pública i de qualitat, i per garantir aquesta qualitat, entenem que en el projecte 
educatiu cal la implicació de totes les escoles de la vila, ja que sinó, l’equilibri educatiu no es dóna i 
la balança es desequilibra. Sense oblidar que l’educació no només pertany a l’àmbit educatiu, sinó 
que tota la societat també n’és partícip. Parlem de ciutat educadora i per això totes les polítiques 
educatives s’han d’integrar dins del projecte educatiu de ciutat (PEC).

És per això que des de la CUP, repetim-ho, parlem de ciutat educadora. Entenem que aquest projec-
te és llarg i pensem que s’ha de treballar a nivell d’ajuntament per tal de garantir la continuïtat, sigui 
quin sigui l’equip de govern de la ciutat, ja que va més enllà dels quatre anys de legislatura. Totes 
les polítiques educatives, s’han d’integrar dins del projecte educatiu de ciutat (PEC).
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Així doncs, des de la CUP impulsarem la creació del projecte educatiu de vila: Ripoll Vila Educadora 
basant-nos en tres punts bàsics:

Igualtat de drets per a tots els infants 

Des de la CUP creiem que és imprescindible que tots els nens i nenes de Ripoll disposin de les 
mateixes oportunitats educatives, formatives i de lleure. És per això que proposem:

 ► Crearem un programa d’ajuda perquè tots els infants, independentment del seu nivell so-
cioeconòmic, puguin assistir a les excursions, colònies i altres activitats organitzades per les 
escoles si no en poden assumir el cost econòmic. I des de l’Ajuntament i conjuntament amb 
l’escola i serveis socials es farà un crèdit a les famílies 

 ► Promourem un Programa d’activitats extraescolars comú entre totes les escoles de primària de 
Ripoll. Cal unir esforços i recursos per tal d’elaborar una oferta d’activitats extraescolars que 
permeti el desenvolupament global de tots els infants de Ripoll. A més a més, creiem que aquest 
programa contribuirà a la cohesió social ja que afavorirà la relació entre els estudiants dels di-
versos centres educatius.

 ► Diversificarem les activitats extraescolars per a alumnes de secundària i batxillerat, introduint 
per exemple robòtica, cant coral, emprenedoria, classes d’estudi assistit o teatre. 

 ► Farem una Guia d’activitats educatives de Ripoll per a infants de 0 a 16 anys. Constarà d’un 
recull de totes les activitats que es duen a terme a Ripoll. D’aquesta manera les famílies dispo-
saran de tot el ventall d’opcions formatives, esportives, musicals artístiques lúdiques o culturals 
que ofereixen els serveis públics, les entitats o les empreses privades fora de l’horari escolar. 

Centres educatius oberts a la vila: 

 ► Crearem una Escola municipal de mares i pares. Creiem que des de l’Ajuntament és necessari 
oferir espais de trobada familiars per parlar sobre l’educació dels fills, realitzar xerrades amb 
experts, cursos, tallers o intercanviar opinions i experiències a l’hora d’educar els infants. 

 ► Propiciarem un espai de trobada entre tots els agents educatius (administració, escoles, AMPA  
i associacions d’educació no formal) per tal de coordinar-se, detectar les necessitats educatives 
del municipi i portar a terme les tasques necessàries per a resoldre’ls.

 ► Augmentarem la participació dels centres escolars en els esdeveniments socials, culturals i 
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festius de la vila.

 ► Promourem la col·laboració de les entitats de la vila en l’organització de les activitats que duen 
a terme els centres i les seves AMPA fora de l’horari lectiu.

 ► Donarem més visibilitat i impulsarem el Consistori infantil, no només com un fet puntual sinó que 
influeixi en el dia a dia de la infància de Ripoll.

 ► Als centres de secundària crearem un programa de mesures alternatives a l’expulsió.

 ► XIAR, Xarxa Infància i Adolescència de Ripoll: coordinació entre serveis socials i educatius a 
través d’un servei professional.

 ► Vincularem les activitats educatives a la realitat econòmica del municipi, a nivell econòmic, cul-
tural, ambiental, etc. 

Educació permanent a l’abast de tothom

 ► Elaborarem un catàleg únic de l’oferta existent de cursos de formació per a persones aturades 
i en actiu per tal de detectar els principals buits i repeticions de l’oferta (cursos UIER, Consorci 
Ripollès Desenvolupament, SOC, etc.)

 ► Potenciarem l’Escola d’Adults a través de la diversificació de les activitats, apostant per una 
formació permanent.

 ► Garantirem la formació de la gent gran en les TIC per evitar la fractura generacional.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 2: UNA NOVA CONCEPCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS, OBERTS A LA 
CIUTADANIA I QUE DIGNIFIQUIN LES PERSONES I EL SEU ENTORN ]  

Des de la CUP volem impulsar una nova concepció dels serveis socials municipals més àmplia, 
allunyada de l’assistencialisme i el paternalisme de l’administració, i que promogui una xarxa de 
serveis a les persones més empoderadora per tal que arribi a més sectors de la nostra població, i 
fent-la així més integradora tot abandonant el caràcter estigmatitzador que en ocasions arrossega.

Una de les prioritats és ampliar l’abast real de les polítiques públiques de serveis socials per tal de 
que recuperin el seu sentit alliberador i que esdevinguin part activa de tot el conjunt de la ciutadania, 
creant i reforçant la xarxa d’entitats i serveis socials i solidaris i potenciant així la solidaritat de poble, 
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enfortint la coordinació i cohesió entre institucions, entitats i persones a través d’un major número de 
serveis més inclusius i oberts a la ciutadania que empoderin tot el conjunt de la societat i no només 
determinats col·lectius.

En aquest àmbit fem de la lluita pels drets socials la nostre bandera i ens posicionem en el blindatge 
dels serveis públics i de la defensa de tota iniciativa que promogui la igualtat d’oportunitats amb el 
ferm compromís d’estar no només al costat d’aquells qui més ho necessitin sinó també al costat de 
tots aquells i aquelles que vulguin ser protagonistes d’aquest canvi de model.

Programa de voluntariat municipal.

Des de la CUP volem crear un programa ambiciós de voluntariat municipal dedicant recursos a 
aquest aspecte i generant una xarxa de voluntaris que arribi a totes les capes de la societat unint les 
demandes de les entitats, associacions i serveis municipals i centralitzant la gestió del voluntariat 
per tal crear un programa que generi dinàmiques autònomes i que faci més senzilla i eficient la ges-
tió del voluntariat, així com la comunicació amb entitats i serveis i les persones del poble. Creiem de 
manera ferma en el voluntariat com a un eix vertebrador dels municipis, que genera cohesió social 
i empodera les persones. Els beneficis del voluntariat són elevadíssims tant per la persona que el 
realitza com per l’entitat i per tant les persones que se’n beneficien però cal crear un infraestructura 
suficient per tal de fer-ne una correcte gestió. Ens comprometem a destinar recursos que tindran un 
retorn enorme en la qualitat de vida de la vila a través de la creació d’un programa de voluntariat de 
la vila que a través de la participació d’entitats doni resposta a les necessitats lúdiques i socials de 
la manera més eficient possible. 

 ► Crearem una fira anual d’ONG, associacions sense ànim de lucre i altres organitzacions socials 
a nivell català.

 ► Oferirem suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen estructures de volun-
tariat. Els caus, esplais, casals de joves i altres entitats de lleure de caire laic són exemple de 
socialització col·lectiva basada en l’entrega de temps de lliure a espais allunyats del consum i 
del control social. Volem recuperar el Ripijoc com la gran festa anual de la infància organitzada 
per voluntaris.

 ► Treballarem per crear un Programa de mediació municipal que inclogui aquesta metodologia 
en diferents àmbits dels serveis a les persones. La mediació és la fórmula més empoderardo-
ra, social, cohesionadora, satisfactòria i democràtica de resoldre els conflictes de manera que 
inclourem aquesta via en tots els àmbits ens els que sigui possible la seva aplicació real. Ens 
proposem crear un programa formatiu per als i les professionals així com a la ciutadania basat 
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en la mediació. Per exemple proposem incloure en els centres educatius la figura del mediador, 
formant als i les joves i nens de les nostres institucions en aquesta matèria per tal de que puguin 
desenvolupar un programa propi en els seus centres. 

 ► Creació de l’Oficina de drets socials com un servei que doni resposta de forma col·lectiva i auto-
gestionada als problemes quotidians vinculats a l’incompliment dels drets socials fonamentals. 
Aquest organisme serà gestionat de forma mixta des de l’administració local i la pròpia ciutada-
nia esdevenint un punt de trobada i reivindicació de totes aquelles plataformes, col·lectius, en-
titats i persones i oferint un espai de treball, assessorament i acompanyament del tercer sector 
social i dels serveis socials de l’administració pública. 

 ► Impulsarem polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de solidaritat veïnal amb una 
especial atenció a la gent gran. Es promouran totes aquelles accions i projectes que es basin en 
l’ajuda mútua i la innovació social per tal d’aprofitar una de les singularitats dels entorns rurals 
com és la possibilitat d’exercir una solidaritat veïnal que permeti resoldre situacions problemàti-
ques individuals i col·lectives. 

 ► Assessorarem i recolzarem a les xarxes de suport mutu existents i fomentarem la creació de 
noves. Totes aquelles xarxes de suport mutu que es teixeixen des de la ciutadania formen part 
de la resposta col·lectiva a problemàtiques socials i són per tant un pilar bàsic per a solucionar 
d’arrel el que les provoca. Donant suport i impulsant noves xarxes de suport mutu s’empodera a 
la ciutadania i es fa un pas endavant contra les desigualtats. 

 ► Ens comprometem a mantenir una relació estreta i fluïda amb les entitats que estiguin treballant 
en contra de les situacions de pobresa (diferents ONG, assemblees d’aturats i de treballadors 
precaris, càrites, Creu Roja etc..) atorgant a aquestes un paper important en l’acció i la política 
municipal i escoltant i donant resposta a les seves reivindicacions. 

 ► Impulsarem i donarem suport al banc d’aliments ajudant al seu coneixement per part de tota la 
ciutadania i fomentant i donant suport a totes aquelles iniciatives i projectes que ajudin a aquest 
servei, incloent en la relació amb altres agents socials i econòmics les reivindicacions i situa-
cions d’emergència que es puguin donar. 

 ► Desenvoluparem un Programa antirumors que denuncii totes aquelles accions que estigmatit-
zen determinats col·lectius del nostre municipi i de la nostre societat fent pedagogia del coneixe-
ment rigurós de la realitat i desenvolupant programes de sensibilització municipals.

 ► Defensarem i dotarem de visibilitat i recursos municipals a totes aquelles entitats i propostes que 
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reivindiquin la lluita feminista i dels col·lectius LGTBI. 

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PROMOCIÓ DE L’ESPORT COM A ELEMENT ENRIQUIDOR DE LA 
SOCIETAT ]

Des de la CUP entenem l’esport com una eina bàsica per a l’enriquiment social i cultural, i que al-
hora ajuda a promoure els valors d’equip i col·lectius. També entenem que l’esport és indispensable 
per a millorar la qualitat de vida de la població i per a fugir dels hàbits sedentaris. És per tot això que 
les institucions han d’oferir els mitjans necessaris perquè la població pugui gaudir de la pràctica de 
l’esport en diverses modalitats.

Som conscients que per a molts ripollesos l’esport és important, i així ho demostra l’existència d’un 
gran teixit associatiu amb finalitats esportives, així com la gran quantitat de persones que practiquen 
esport cada dia en els equipaments municipals, o a les nostres muntanyes, carrers i places (corrent, 
anant en bicicleta o jugant a la petanca, per exemple)  

Les propostes de la CUP Ripoll en matèria esportiva i de lleure són:

 ► Crearem el Consell Municipal de l’Esport. Veient doncs la importància que té l’esport en el nostre 
municipi creiem que és indispensable la creació d’un Consell Municipal de l’Esport format per 
a tècnics municipals, representants dels grups polítics, clubs esportius i associacions. Aquest 
Consell actuaria com un organisme assessor de la regidoria d’esports i li recomanaria les princi-
pals línies estratègiques de la política esportiva de la Vila.

 ► Crearem una mostra anual d’entitats esportives ripolleses.

 ► Prioritzarem les actuacions en benefici de l’esport d’aficionat i popular.

 ► Fomentarem determinades activitats esportives com una eina de promoció turística.

 ► Recolzarem la pràctica dels esports menys coneguts com el rugbi, el tennis taula o la petanca.

 ► Estudiarem la possibilitat d’instal·lar un rocòdrom públic a l’aire lliure.

 ► Promocionarem l’ús dels equipaments esportius dels centres d’ensenyament.

 ► Crearem un circuit de rutes per a córrer per la muntanya i per anar en bicicleta  (BTT, enduro, 
etc.) ben senyalitzades i amb el quilometratge marcat.
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 ► Fomentarem un programa integral en l’esport base i l’esport en edat escolar basat en els valors 
i el “fair play” com a model.
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EIX 4: CULTURA, LLENGUA I PAÍS
 

La col·lectivitat no es mesura només per la seva economia. És també, i de manera ben important, 
un seguit de creences, activitats, il·lusions, compromisos, sentiments i actes que cal que siguin 
respectats i potenciats. El nostre país -els Països Catalans- pateix d’ençà de la batalla d’Almansa, 
l’any 1707, un constant menyspreu. Només cal tenir en compte que ara mateix hi ha 200 lleis con-
tra la llengua catalana, i que el País Valencià i les Illes estan lliurant un enfrontament constant per 
qüestions de llengua. Reivindicarem, doncs, la nostra cultura oberta al món com la nostra manera 
efectiva d’assolir la normalitat.

A nivell local no oblidem tampoc aquelles tradicions i expressions artístiques que ens són pròpies 
i que contribueixen a la vida cultural de la vila i del país. Posarem de relleu aquest gran patrimoni 
cultural i artístic històric que ens és propi així com les noves expressions artístiques que sorgeixen 
a la vila i que sovint no reben el recolzament que mereixen.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 1: RECUPERAR LA CULTURA I L’ART POPULARS ]

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora, solidària 
i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació 
social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos 
individualment com a persones, i col·lectivament com a vilatans i catalans. La cultura és, per tant, 
una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.

La política cultural ha de permetre definir de manera consensuada, entre l’administració i el poble, el 
conjunt d’elements necessaris (equipaments, subvencions, etc.) que garanteixin el bon desenvolu-
pament de les aspiracions  culturals. La política cultural s’ha d’assentar en el principi de fer partícip 
tot el municipi de la vida cultural, així com en una concepció no parcel·lària de la cultura, i de manera 
evident, sense utilitzar-la com a arma electoral.

Cultura popular: Cultura pròpia, integradora i de qualitat 

 ► Impulsarem les associacions de cultura popular: grallers, gegants, diables, trabucaires, colla 
sardanista, etc. Posarem espais a la seva disposició per fer els assajos i actuacions, i facilita-
rem des de l’Ajuntament la seva activitat. Volem generar dinàmiques de col·laboració entre les 
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diverses entitats fomentant el treball en xarxa i les relacions de solidaritat entre les diverses 
associacions.

 ► Informarem sobre subvencions, ajudes, assessorament legal, autoorganització, etc.

 ► Agilitzarem els tràmits municipals (instàncies, subvencions) a les entitats culturals mitjançant el 
suport d’un tècnic municipal, a través del qual es faria el seguiment de les necessitats, deman-
des i problemàtiques de les entitats.

 ► Volem expandir i acostar la festa major a tota la ciutadania, perquè tothom se la senti seva. 
Volem una Festa Major organitzada per les associacions, evitant que una sola entitat organitzi 
gran part de la festa. La Comissió de Festes s’hauria de limitar a gestionar-la, fer-la possible i 
incentivar les associacions i la població a participar.

Memòria històrica i Patrimoni cultural 

 ► Fomentarem la preservació del patrimoni cultural. L’Ajuntament de Ripoll ha d’apostar per la 
conservació del patrimoni cultural i la memòria històrica. El patrimoni històric arquitectònic i 
potenciar-ne la rehabilitació; així com un Pla d’Actuació en el patrimoni per tal de catalogar tots 
els elements arquitectònics d’interès que es troben hores d’ara en perill.

 ► Impulsarem la marca “Ripoll, bressol de Catalunya”. Ripoll és la vila on es troben les arrels de la 
cultura i la història del nostre país i cal potenciar-ho i donar-ho a conèixer a tota la població ca-
talana. El llegat històric de Ripoll ha de ser motiu d’orgull per a tots els ripollesos, i pot constituir 
una font important de turisme cultural i familiar juntament amb “Terra de Comtes i Abats”.

 ► Impulsarem el Museu de Ripoll com el museu etnogràfic més antic i important de Catalunya 
dedicat al Folklore català.

 ► Donarem suport i treballarem perquè la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll esde-
vingui Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

 ► Recuperarem els noms populars de places, carrers i edificis. Col·locarem una placa amb el seu 
nom popular.

 ► Recuperarem, també, la memòria local, tot i que el discurs dominant tan sols fa referència a la 
memòria a escala nacional. 

 ► Recordarem els bombardejos que es van produir durant la Guerra Civil mitjançant plafons per-
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manents.

 ► Promocionarem el patrimoni industrial per explicar el paper de la classe obrera i les seves con-
dicions de vida i laborals.

 ► Es modificaran els noms de carrers que tinguin vinculació amb el feixisme o siguin contraris a la 
democràcia, la solidaritat i els drets humans.

 ► Potenciarem la festa del 27 de maig i la donarem a conèixer

Expressions artístiques

Música

 ► Posarem a disposició de les diferents entitats de Ripoll una sala estable de concerts per orga-
nitzar activitats setmanalment.

 ► Adequarem el local a les necessitats de les entitats.

 ► Fomentarem concerts de grups locals amb una periodicitat regular.

Ràdio

 ► Impulsarem la creació d’una emissora municipal, ubicada en instal·lacions municipals.

 ► Buscarem la col·laboració de gent jove i d’entitats del poble. 

 ► Fomentarem la música catalana amb el compliment de les quotes.

 ► Organitzarem un curset anual de ràdio per a fomentar l’aprenentatge amb pràctiques a l’emissora.

 ► Buscarem fonts d’autofinançament a través de publicitat (comercial i institucional).

 ► Contactarem amb directors d’altres emissores municipals per aprofitar experiència a tots nivells.

 ► Buscarem una fórmula per fer possible informatius locals.

 ► Recuperarem professionals i aficionats ripollesos del sector, a nivell tan tècnic com de locució.
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Teatre

 ► Afavorirem la creació d’un grup de teatre municipal.

 ► Ampliarem la cartellera d’obres del teatre Comtal i en farem més difusió.

 ► Promocionarem el Teatre infantil amb periodicitat mensual.

Art

 ► Apostarem pel reconeixement i suport als artistes locals. Promocionarem les obres d’artistes 
locals exhibint-les a places i espais públics de Ripoll.

 ► Organitzarem trobades d’artistes per a exhibir les seves obres i realitzar treballs conjunts.

 ► Promourem una Sala d’exposicions permanent d’artistes locals i aficionats a la pintura.

Literatura

 ► Convocarem un certamen literari anual, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi o amb la festa 
major de Sant Eudald.

Cinema

 ► Demanarem la inclusió dins del circuït de la filmoteca de la Generalitat. 

 ► Estudiarem la possibilitat d’incloure sessions de Filmoteca els dies que no hi ha sessions comer-
cials (dimarts, dimecres o dijous).

 ► Implicarem el cine-club ARIC en l’organització.

 ► Plantejarem la possibilitat d’organitzar una setmana o mostra de cinema català de periodicitat 
anual on projectar-hi estrenes catalanes de la temporada, retrospectives d’autors catalans amb 
la seva presència, presentar-hi pel·lícules dels pioners, secció de curtmetratges, documentals, 
etc.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 2: QUI ESTIMA LA LLENGUA LA FA SERVIR ]

La llengua és l’eix vertebrador del nostre país i de la nostra cultura. Cal reivindicar el català com la 



30

Candidatura d’Unitat Popular - CUP Ripoll

llengua comuna de Catalunya, un territori on hores d’ara es parlen prop de 300 llengües maternes. 
La llengua catalana es troba en una situació d’indefensió davant la gran preeminència del castellà. 
Reclamem el català com a llengua comuna en tots els àmbits de la vida. Malgrat que la situació a 
Ripoll és força favorable en quant a la llengua catalana, cal no abaixar mai la guàrdia. Des de la CUP 
Ripoll apostem per les següents propostes per a la nostra vila:

 ► Promourem l’adhesió a les campanyes de les diverses associacions de defensa de la llengua, 
com la Plataforma per la Llengua.

 ► Donarem impuls a campanyes de sensibilització lingüística, conjuntes amb el Consorci per  a 
la Normalització Lingüística (CPNL) i amb el teixit ciutadà. És important afavorir les dinàmiques 
ciutadanes, més enllà de l’acció administrativa.

 ► Assegurarem i fomentarem l’ús del català a l’administració pública, al comerç i a la publicitat, 
d’acord amb la llei de política lingüística, el coneixement de la qual s’ha de garantir, així com 
el seu compliment i la seva posada en pràctica. En aquest sentit, no s’han de donar llicències 
d’obertura a establiments que incompleixen la llei.

 ► Donarem impuls a activitats en defensa de la llengua que s’organitzen arreu dels Països Cata-
lans, com el Correllengua.

 ► Treballarem perquè l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll imparteixi classes de català per a adults.

[ LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PER UN PAÍS SENSE COMPLEXOS ]

La CUP considera els municipis com el marc territorial de referència des d’on continuar impul-
sant des de la base la construcció nacional dels Països Catalans, la ruptura democràtica cap a la 
independència i l’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu, transformador i per a 
l’emancipació nacional. Des de la CUP Ripoll donem suport a les propostes de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana de cara a les Eleccions Municipals, i que han de constituir l’avantsala de les Eleccions 
a la Generalitat de Catalunya del proper 27 de setembre.

 ► Donarem suport a l’adhesió i continuïtat del nostre Ajuntament a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI).

 ► Promourem campanyes des del nostre grup municipal per a contribuir a fer que les eleccions al 
Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari, i que les guanyin les forces que 
incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un Estat independent en el seu programa.
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 ► Assumim que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una ma-
joria parlamentària independentista, proposarem que el nostre Ajuntament, amb el seu alcalde 
o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del Parlament per tot el que consideri oportú en 
el procés constituent del nou Estat català independent, superant, si cal, totes les traves que hi 
puguin posar els poders de l’Estat espanyol.

 ► Donarem suport a la proposta que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i represen-
tant legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es 
constituirà en el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions 
catalanes d’autogovern. Aquesta tindria com a objectiu assumir la governació de Catalunya, 
donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i institucional.

 ► Reivindiquem la totalitat de la nació catalana, des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. En 
aquest sentit treballarem per bastir ponts entre els diversos territoris que conformen els Països 
Catalans des de la nostra vila. Ripoll està agermanat amb Prada de Conflent, capital de la co-
marca nord-catalana del Conflent. Reforçarem aquest agermanament amb activitats culturals i 
polítiques per esborrar d’una vegada les fronteres amb la Catalunya del Nord.
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