ACTE CATALUNYA EN COMÚ - PODEM
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 13 DE DESEMBRE DE 2017

Bona nit companyes i companys!
No podem negar que estem en una campanya atípica, per unes eleccions
atípiques. Atípica per diverses raons:


Perquè tenim la Generalitat i l’autonomia intervinguda i el Parlament
dissolt arran de l’aplicació de l’article 155, al qual han donat suport PP,
Cs i PSOE.



Perquè hi ha candidats i altres persones a la presó per raons polítiques.



Perquè les eleccions del 21D les ha convocat el govern de l’estat i no la
Generalitat de Catalunya.

Precisament per això, nosaltres hem incorporat al nostre programa tres
demandes realitzades per un col·lectiu de persones representatives de
diverses posicions polítiques:


Llibertat dels presos polítics. Reclamem la retirada de les accions
penals iniciades contra dirigents polítics i representants d’entitats
ciutadanes i l’alliberament dels qui ja han estat subjectes a detenció o
presó preventiva en base a aquelles accions. Així com dels enjudiciats
per haver participat en vagues i altres mobilitzacions socials.



Defensa de l’autogovern. Exigim la derogació del Reial Decret
944/2017, d’aplicació de l’art. 155 de la Constitució i de les mesures que
se’n deriven.



Referèndum acordat. Ens comprometem a impulsar la convocatòria
d’un referèndum acordat que permeti al conjunt de la ciutadania de
Catalunya manifestar lliurement les seves preferències sobre les
relacions futures entre Catalunya i l’Estat.

Però, a mes d’això, també son atípiques perquè els que van dir que farien
una paella i no hi participarien, ara hi participen. Per cert, criticant als Comuns i
a Podem de forma forassenyada, mentre refermen la seva voluntat de fdonar
suport a un govern del PDECAT.
Però és una campanya atípica perquè en lloc de programes electorals, de
propostes de país s’està parlant de si és millor Puigdemont o Junqueres, de si
és millor la unilateralitat o el 155. S’està parlant de que si vols votar contra
aquells has de votar-me a mi.
En definitiva estem en una campanya que es promociona el vot contra
quelcom, no el vot a favor. Una campanya polaritzada en dos blocs que es
necessiten i retro alimenten mútuament.
Una campanya emocional al voltant d’un únic tema, amb el suport dels mitjans
de comunicació públics i privats que la potencien. Una campanya per fer que
la gent voti amb el cor i no amb el cap.

Nosaltres volem que la gent voti amb el cap i amb el cor, amb el cor i amb
el cap, perquè, segurament, no serà “el vot de es nostres vides”, però si
que serà “un vot que condicionarà les nostres vides”. Així que pensemt’ho be a l’hora de votar el 21D
EL PROGRAMA DE CEC-P
Catalunya en Comú-Podem, d’acord amb la nostra trajectòria fem una
proposta alternativa, que no equidistant. Alternativa al bloqueig polític,
alternativa al bloqueig cultural i social, alternativa a les retallades que, tant des
dels governs del PSOE i del PP, com des dels de Convergència i de Junts pel
si ens vénen fent des del 2010. Alternativa, en definitiva, als blocs
nacionalistes!
Els governs del PP a Madrid i els de Mas i Puigdemont a Catalunya, ens
han deixat un país trinxat, precaritzat i profundament desigual, així com
un país de baixa qualitat democràtica.

Se que molts de vosaltres esteu preocupats pels sondejos electorals, però
si mirem totes les dades d’aquests sondejos i no sols els resultats cuinats que
ens ofereixen les portades dels diaris, tenim molts motius d’il·lusió perquè
les preocupacions de la immensa majoria de les catalanes i dels catalans
estan perfectament representades en el nostre programa electoral.
Un programa electoral elaborat democràticament amb la participació de
milers de persones i múltiples assembles territorials i sectorials, tot i el poc
temps disponible, i aprovat en una assemblea a l’efecte.
Quin altre grup ho ha fet? Cap!
Un programa electoral que hem anat i seguirem desgranant avui en aquest acte
i que teniu resumit en aquests fulls que s’han repartit que recullen les 25
principals mesures proposades dividides en set grans apartats:



Una nova agenda pel país
Recuperem l’agenda social







Pla de recuperació econòmica
Justícia ambiental
Revolució democràtica i feminista
Una Catalunya inclusiva on tothom tingui cabuda
Un projecte de país de tots els territoris

PENEDÈS
Un programa que incorpora una sèrie de propostes relacionades amb el
Penedès i que van sorgir de l’assemblea programàtica que vam fer just en
aquest mateix espai:


El desplegament de la vegueria del Penedès que exerceixi una relació
politicoadministrativa pròxima entre la realitat dels municipis que la
conformen i el govern de la Generalitat, i que ha de ser clau per posar fi
a aquestes dinàmiques que l’han marginat durant les darreres dècades:
reducció del 20% de la inversió pública de la Generalitat entre 2010 i
2017 amb els governs de Convergència i Junts pel Si.



La implementació d’un pla de transport i mobilitat sostenible que
promogui una xarxa de transport públic digne i eficient, no centralitzada
ni radial en relació amb Barcelona i Reus-Tarragona. És necessari
invertir per crear un transport públic que respongui a les
necessitats de connexió entre tots els municipis que conformen la
vegueria. Cal millorar el servei ferroviari de Rodalies i les connexions
amb Barcelona i Tarragona (freqüència, regularitat i puntualitat). I també
cal fiscalitzar les concessions a les empreses d’autobusos que ofereixen
serveis deficitaris al territori.



Desenvolupar un pla de xoc per fer efectiva la reactivació
econòmica. S’ha de diversificar l’economia del territori perquè l’actual
model vinculat a la bombolla immobiliària i al turisme de platja ha
generat que en aquest territori hi hagi els municipis amb les taxes d’atur
més elevades del conjunt del país. Per això cal impulsar un model
econòmic basat en sectors estratègics com les energies renovables, les
activitats industrials d’alt valor afegit, els serveis de qualitat i un turisme
connectat al patrimoni, la cultura, la història i el paisatge penedesenc.
També pretenem recuperar la forta tradició cooperativista del passat.



Impulsar l’educació a través de noves escoles públiques i noves
escoles tècniques adequades a les oportunitats del territori, i seguir
potenciant els centres universitaris (Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria/Centre tecnològic de Vilanova i la Geltrú, Campus
Universitari d’Igualada, Facultat d’Infermeria de Coma-ruga (el Vendrell).



Posar fi als greus dèficits en l’atenció sanitària pública i
concretament al tipus de sistema d’empreses privades sanitàries. És
urgent dotar econòmicament els centres, CAP i hospitals, davant la
manca de professionals (generalistes i especialistes), de recursos per a
l’actualització dels serveis, sobretot d’urgències, i dels serveis
d’ambulàncies, que afecten especialment el Baix Penedès.



Impulsar polítiques integrals per evitar la segregació de la població
migrada en una zona especialment colpejada per la crisi i la precarietat.



Garantir l’habitatge digne a tothom especialment a la zona de la costa
on els preus de lloguer s’han incrementat considerablement. Proposem
la creació de nous models d’accés i tinença de l’habitatge.



Promoure la pagesia mitjançant uns preus justos i una agricultura
de proximitat i mediambientalment sostenible que facin viable viure
de la terra.



Implantar una nova llei de barris i pobles que esperoni la
transformació i millora d’aquest territori i augmenti la cohesió social.



Desenvolupar polítiques de protecció i dinamització dels espais
naturals, incorporant-los com un actiu social. Protegir la qualitat
mediambiental per garantir un aire i unes aigües netes, lliures de
contaminació.



Revertir la privatització dels serveis públics de l’administració local
i comarcal, remunicipalitzant-los per assegurar un millor servei a la
ciutadania.

No son unes demandes qualsevol, sinó que donen continuïtat al treball que
s’està fent des de molts ajuntaments penedesencs: Sitges, Vilanova,
Vilafranca, Piera, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Gelida, Sant Sadurní
d’Anoia, el Vendrell, .....
Perquè la gent que anem a la candidatura, som gent que hem participat i
participem en els moviments socials i en el municipalisme: com la Yolanda
López del Vendrell, la Isabel Bou de Calafell, la Sandra Bernad de Piera, la
Carme Gasulla de Sitges, el Rafael Berlanga de Sant Sadurní d’Anoia o jo
mateix de Vilafranca del Penedès.
Voldria recordar ara i aquí que Vilafranca en Comú via CSQP va presentar
al Parlament de Catalunya 10 propostes per incorporar als pressupostos
que significaven una inversió de 30 milions d’€: equipaments de salut,
soterrament de la via del tren, nova biblioteca, equipament gent gran, centre
cívic de l’Espirall i ampliació places Ricard Fortuny. Totes van ser votades en
contra per Junts pel Si. Però sis van passar el tràmit parlamentari i
incorporades als pressupostos, però ni el govern ni els que li donen suport han
tingut cap interès per dotar i executar. Això no passarà si CeC-P és decisiva i
està al govern.
EQUIDISTÀNCIA?
Nosaltres, Catalunya en Comú-Podem, fem una proposta alternativa, que
no equidistant. Alternativa perquè nosaltres som arquitectes i treballadores
que construïm ponts i cosim teixits socials. Som gent comuna que te molt en
comú amb la societat catalana. Som gent comuna que “fem coses”, com deia
Rajoy. Fem coses per millorar i transformar la societat en què vivim. Som
gent comuna que te en la solidaritat i la fraternitat uns valors
irrenunciables vers nosaltres mateixos i vers tots aquells i aquelles que lluiten
arreu per un món més just i democràtic.

Votar a Catalunya en Comú-Podem es votar a favor de la gent comuna, no
es votar contra ningú, sinó a favor de la unitat de les classes populars
catalanes, avui dividides profundament pel tema nacional. Perquè sense la
unitat de les classes populars no hi ha canvi polític, ni social, ni nacional ... I
això és el que alguns no volen entendre i altres, com Cs i el PP, han entès molt
be.


No som equidistants perquè defensem una nova agenda pel país, la
única proposta positiva per sortir de l’atzucac nacional i social en el que
estem atrapats, com en el dia de la marmota, dels del 2010 i,
especialment des del 2015.



No som equidistants perquè estem radicalment en contra del 155 en
qualsevol de les seves versions. Les Confluències i Unidos Podemos
som la única força estatal que ens hi hem oposat frontalment. Som la
única força estatal que estem fent pedagogia arreu de l’estat per la
República i pel dret a decidir dels catalans.



No som equidistants perquè hem defensat i defensem la sobirania de
Catalunya i el seu dret a decidir el seu futur en un referèndum acordat.
Però per assolir-lo cal que tornem a la Catalunya del 80% i a l’Espanya
del 60% que hi està d’acord. Cal ampliem les majories socials a
Catalunya i a favor de la República arreu de l’estat.



No som equidistants perquè hem dit una i altra vegada que la via
unilateral del 48% no porta enlloc quan no tens la força social
necessària. Perquè volem que el govern de Junts pel Si i els seus
suports ens expliquin que va passar entre la mobilització popular de l’1
d’octubre i la discreta proclamació de la república catalana. Perquè si no
coneixien la capacitat i voluntat repressiva de l’estat eren uns ignorants
polítics i haurien de plegar. I si la coneixien eren uns irresponsables i
mentiders i haurien de plegar.



No som equidistants perquè estem profundament compromesos amb
les classes populars de Catalunya i d’arreu i per això defensem una
Agenda social. Estem profundament compromesos amb Catalunya.
Estem profundament compromesos amb la justícia social, amb la
feminització i democratització de la vida política, amb l’economia
mediambiental, amb l’educació i la sanitat pública i de qualitat, amb
l’autonomia i millor finançament dels ajuntaments, ...



No som equidistants perquè defensem la terra i el medi ambient que
volem llegar en les millors condicions a les generacions venidores.



No som equidistants perquè defensem una revolució democràtica i
feminista.



No som equidistants perquè defensem un país inclusiu on tothom
tingui el seu lloc, i tingui els mateixos drets i oportunitats visqui on
visqui.

No som equidistants, ni accepten carnets de “patriotes” i “no patriotes”.
L’experiència històrica i la nostra pròpia experiència ens demostra que quan la
dreta i les classes dominants es posen la ma al cor, abans d’arribar-hi troben la
cartera i això és el que defensen, tinguin la bandera que tinguin!
No accepten lliçons de patriotisme, ni de democràcia dels hereus del
franquisme (PP i Cs), ni dels hereus dels que van conviure amb el
franquisme (PdeCat).
No acceptem lliçons dels que han estat responsables de l’atac mes greu a
les classes populars d’aquest país des de la recuperació de la democràcia
mitjançant brutals retallades de drets socials i serveis públics (PP, Cs i
PSOE).
No acceptem lliçons revolucionàries, dels que han apuntalat i volen
seguir apuntalant governs de dretes (CUP i ERC).
No accepten lliçons de llibertat dels que van ordenar els Mossos
desallotjar la Plaça de Catalunya a garrotades el 15M.
No acceptem lliçons de fermesa democràtica dels que han votat el 155.
Només acceptem lliçons de la gent que ha lluitat i lluita al carrer i a les
institucions per una societat més justa, més democràtica, més feminista,
més sostenible i més igualitària.
I, recordeu:
“Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, poden canviar el
món” i nosaltres formem part d’un projecte que vol contribuir a canviar el
món i que ve de mes enllà i va mes enllà que les eleccions del 21D
Així que, Amunt i crits!

