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ARRELAMENT LOCAL
Som un grup de persones que participem activament en col·lectius i 
associacions del poble, que xafem el carrer, que coneguem de primera mà 
les preocupacions i necessitats dels nostres veïns i veïnes, i que creguem que 
eixe ha de ser l’espai principal on posar en pràctica les idees que defensem; 
AL CARRER, AMB LA GENT, AMB EL POBLE. No som polítics professionals, 
no ens mou cap interés personal ni cap ambició de poder, som persones 
compromeses que hem decidit donar el pas a presentar una alternativa 
política a Pedreguer, perquè pensem que és des de l’àmbit local des d’on ha 
de començar el canvi social, i que pensem que els partits convencionals no 
responen a les necessitats reals de les persones.

UNITAT POPULAR  
I DEMOCRÀCIA DIRECTA
L’única manera que les decisions polítiques siguen favorables als interessos de 
la majoria de la població, és que siguen preses per eixa majoria. Les institucions 
ens han acostumat a no opinar ni participar en les decisions col·lectives, 
mentre els polítics feien i desfeien. Ara només queda ORGANITZAR-NOS I 
TREBALLAR COL·LECTIVAMENT PEL FUTUR DEL NOSTRE POBLE, perquè 
la democràcia no és anar a votar cada 4 anys, perquè democràcia és que el 
poder estiga en mans del poble i perquè VOLEM DECIDIR-HO TOT.

JUSTÍCIA SOCIAL
La crisi que vivim és conseqüència del sistema que ens han imposat, on 
polítics, banquers i grans empresaris s’han enriquit a costa de totes i tots. 
Davant això, no ens queda altra que construir una alternativa on deixen de 
tindre privilegis, on la lògica del capitalisme no s’impose en cada presa de 
decisions i on LES CLASSES POPULARS PRENGUEM LA INICIATIVA 
PER TINDRE UNA VIDA DIGNA. El règim que va començar al 78, després 
de 40 anys de dictadura franquista, es desmorona, i és per això que la 
CUP està a l’altura del moment històric de canvi de cicle per a impulsar les 
transformacions socials que necessitem com a poble.

PROGRAMA
Les propostes i posicionaments que es recullen en aquest programa són les 
que volem portar a l’Ajuntament. Independentment dels resultats electorals 
i de com quede configurat aquest, la CUP vol que el màxim de les seues 
propostes es puguen fer realitat. En la mesura que traguem millors resultats, 
més força tindrem per defensar-les. Però des de la CUP no volem que eixa 
força es quede a les institucions, de manera que FEM UNA CRIDA A TOTES I 
TOTS a treballar des de ja mateix per aconseguir els objectius que plantegem, 
enriquint estes propostes i proposant-ne altres de manera col.lectiva.
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1. Codi Ètic
1.1 Limitació de sous.

Hem d’acabar amb els sous abusius dels polítics.
A la CUP, totes les persones que tenen un sou provinent de les institucions o de la mateixa 
organització, el tenen limitat a un màxim de 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofesional.

Adjuntem una comparativa de sous de l’alcaldia de les dos últimes legislatures i la proposta 
de la CUP:

 Anys 2007-2011 2011-2012 2012-2015 Proposem
 Alcalde/ssa PP Compromís Compromís/PSOE CUP
 Sou Brut Anual (€) 28.500 39.900 37.100 22.000
 Dedicació 75% 100% 100% 100%
 Sou/Hora Brut* 23,75 € 24,94 € 23,19 € 13,75 €
 

* Calculat, a mode d’exemple, sobre 1600 hores anuals.

En cas de necessitar algun altre càrrec a sou, aquest caldria justificar-lo adequadament i la 
quantia percebuda seria la mateixa o proporcional a la seua dedicació, en cas de dedicació 
parcial.

1.2 Transparència

La transparència no és només donar informació (que sol donar-se de manera interessada), 
sinó que ha d’implicar un control del poble sobre els polítics.
Proposem que la transparència siga una pràctica lligada a la participació ciutadana, i 
que l’Ajuntament rendisca comptes periòdicament amb actes oberts anuals on tinga la 
paraula qualsevol persona i opció política. És a dir, una auditoria pública i periòdica del 
funcionament de l’Ajuntament.

1.3 Pactes

És necessari explicar com es faran els pactes post electorals, tenint en compte que estos 
decidiran qui governa i les polítiques que es desenvoluparan:

− Facilitarem que no governe el PP, no només per les grans diferències que ens 
separen, sinó perquè en l’àmbit local ja van demostrar la pèssima gestió econòmica i 
social.
− Els hipotètics pactes i negociacions han de basar-se en el programa i no en càrrecs 
polítics. Han de deixar-nos mantenir una visió crítica, és a dir, no incloure mai pactes de 
silenci com sol ocórrer en molts acords entre partits.
− En qualsevol cas, davant situacions en les quals s’haja d’acordar algun pacte 
important i no hi hagen elements clars per decidir amb aquests mínims, s’exposarà 
públicament la situació per poder escoltar la voluntat popular i prendre la decisió de 
manera transparent.

1.4 Independència dels bancs

Tant en l’àmbit nacional com local, mantenim la nostra independència respecte a bancs i 

grups financers. No sol·licitem cap crèdit bancari pel finançament de la candidatura. Farem 
públics els nostres comptes anualment i el cost de la campanya electoral.

2. Participació i Democràcia Directa
Cal caminar cap a l’autogestió i la democràcia directa, que les decisions polítiques estiguen 
en mans del poble i no de representants polítics que miren pel seu interés.

− Farem ASSEMBLEES OBERTES de manera periòdica per debatre i decidir temes 
concrets o generals.
− Fomentarem els CONSELLS MUNICIPALS ja existents 
i crearem altres que representaran a col·lectius que 
treballen un tema concret. Aquests es poden convocar més 
sovint que les assemblees obertes i poden funcionar com 
a grups de treball, per posteriorment fer públics els acords 
presos.
− És necessari enfortir el teixit associatiu sense 
clientelismes i fomentar la seua autonomia.
− Apostem per la realització de referèndums i consultes.
− Cal construir una alternativa social i econòmica: 
l’Ajuntament ha de promoure especialment aquells 
models laborals que impliquen capacitat de decisió dels 
treballadors i treballadores.

3. Justícia Social
L’Ajuntament ha de prendre el ferm compromís de no tindre cap persona al poble sense les 
necessitats bàsiques cobertes.

3.1 Consell Social Municipal

La creació del CSM tindrà entre les seues finalitats la generació d’idees i possibles 
projectes a desenvolupar per promoure el voluntariat i el treball comunitari i en xarxa, amb 
el suport de l’Ajuntament, com a eines fonamentals per encarar aquesta lluita des de tots 
els àmbits.

El Consell Social ha de servir per analitzar la realitat del municipi, establir les seues 
necessitats i traçar les línies a seguir pel futur. Per això es crearan diferents àmbits 
d’actuació, com per exemple: Aliments i productes de primera necessitat; Treball/
Ocupació/Atur, Habitatge, Drets socials, Voluntariat, Dona, Joventut, Salut mental, Infància i 
adolescència/Àmbit educatiu, Gent gran.

 3.2 Sanitat

Cal formar una Plataforma pel nou Centre de Salut a Pedreguer, en coordinació amb la 
Plataforma per la Sanitat Pública de la Marina Alta, per tal d’impulsar mobilitzacions i exigir, 
tant a Conselleria com a Marina Salut, la construcció del nou centre.
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Volem reactivar el Consell Comarcal de Salut com a espai per defensar la sanitat pública 
comarcal davant de Marina Salut.

Realitzarem programes de prevenció i promoció de la salut: campanyes antitabac, educació 
sexual, drogodependència, obesitat, coordinació amb plataformes d’afectats per malalties,  
formar al voluntariat per fer xerrades a l’institut i les escoles, ...

Cal demanar dades a Conselleria  per fer un diagnòstic de la salut al poble (nombre de 
persones dependents, malalties cròniques, oncològiques, drogodependència, ...) per tal de 
poder prendre les mesures pertinents.

Prenem el compromís de dedicar els esforços necessaris per què puga haver-hi una 
infermera escolar per aquelles situacions que ho requerisquen. Dedicarem els recursos 
municipals necessaris, i exigirem a Conselleria i Marina Salut que també ho facen.

4. Gestió Municipal i Col·lectiva dels Serveis 
Públics
Apostem per les municipalitzacions, mitjançant la gestió directa per part de l’Ajuntament 
dels serveis públics municipals, per així estalviar els beneficis que s’emporten les empreses 
privades que ara ho gestionen, i que el poble tinga capacitat per decidir sobre eixos serveis.

Farem un estudi públic que demostre l’estalvi i millora del servei amb una gestió municipal, 
pas previ necessari per poder iniciar el procés de municipalització. Per tant els passos a 
seguir serien els següents:

1. Fer el corresponent estudi de viabilitat, per poder establir 
en quin moment es pot finalitzar el contracte i de quina 
manera.
2. Estudi de viabilitat econòmica i humana per tal de plantejar 
una proposta municipal ajustada a les nostres capacitats i 
necessitats.
3. Procés participatiu per determinar les condicions del servei 
municipalitzat, els costos, mecanismes per democratitzar les 
decisions, etc.

Les municipalitzacions s’han dut a terme ja en altres pobles, per exemple a Benitatxell s’ha 
creat una empresa pública per la recollida de residus, a Arenys de Munt s’ha municipalitzat 
la gestió de l’aigua, ...

Apostem per la Mancomunitat comarcal per gestionar aquells serveis que l’Ajuntament no 
tinga capacitat econòmica o humana.
Donarem suport a aquells col·lectius locals que vulguen gestionar algun servei que 
l’Ajuntament no puga fer-ho directament, com per exemple els clubs esportius que vulguen 
gestionar les escoles esportives, sempre amb un conveni que garantisca l’interés públic i 
els drets dels treballadors i treballadores.

5. Lluita contra l’atur. Economia al servei de  
la majoria.
L’Ajuntament ha de prendre part en l’economia local per tal de dinamitzar sectors 
productius de manera planificada. Esta actuació ha de ser a diferents nivells: a curt, mig i 
llarg termini.

A curt termini: cobrint necessitats bàsiques, voluntariat i plans d’ocupació.
A mig i llarg termini: l’activació de sectors econòmics locals.

5.1 Agricultura

A la CUP fem una aposta decidida pel sector agrícola com un dels motors de l’economia 
municipal. Tenim un terme municipal amb terra fèrtil i prou repartida entre la població.

L’Ajuntament ha de fomentar:
−  La diversificació de l’agricultura, evitant el monocultiu. 
−  La creació de la marca «Pedreguer» com a sinònim de qualitat.
−  L’obertura de canals de venda, per eliminar tants intermediaris com siga possible 

entre llauradors i consumidors finals.
−  La introducció de processos que donen un valor afegit als productes.
−  Les cooperatives de consum i el consum de proximitat amb productes locals i ecològics.
−  La col·laboració amb tècnics del poble per tal que duguen a terme un correcte  

assessorament als llauradors.

5.2 Turisme rural

Crearem les infraestructures necessàries per a consolidar aquest tipus de turisme que pot 
aportar beneficis a l’economia local, com per exemple, un alberg i zona d’acampada.

5.3 Xicotet comerç i autònoms

Volem promoure el xicotet comerç local, davant la proliferació de grans superfícies, atenent 
a les seues necessitats.
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5.4 Els plans d’ocupació i de formació

Cal utilitzar els plans de formació i ocupació per activar 
l’economia local i avançar cap a la transformació econòmica i 
social, evitant que es queden únicament com una ajuda a curt 
termini, i possibilitar que puguen crear llocs de treball estables 
una vegada acabat el pla d’ocupació.

5.5 Treball digne

Crearem un punt d’informació laboral per tal d’assessorar a les 
treballadores i treballadors.
Fomentarem la creació de cooperatives locals.

6. Feminisme i alliberament de gènere
− Donar suport als projectes i col·lectius feministes.
− Introduir la perspectiva de gènere en totes les regidories.
− Davant les lleis que atempten contra els drets de les dones, facilitar informació  

i mitjans per poder fer front a elles per tal de minimitzar el seu efecte.
−  Vetllar pel compliment del Pla d’Igualtat, així com treballar per tindre un Pla d’Igualtat  

adaptat a Pedreguer i encaminat a posar fi al patriarcat.
−  Volem realitzar tallers de formació a les escoles per promoure la igualtat i prevenir la 

violència masclista i l’homofòbia.

7. Llengua i Cultura
− El valencià com a llengua de cohesió social i d’acollida per a gent nouvinguda. Facilitarem 

l’aprenentatge i ús del valencià, especialment amb les persones nouvingudes i aquelles 
que no han rebut ensenyament en valencià.

− Pedreguer és un poble molt ric en col·lectius i associacions culturals, aquestes ens 
uneixen i ens cohesionen, són transversals i integradores, cal donar-les, per tant, el 
protagonisme i la importància que mereixen. Proposem una redistribució racional 
de les infraestructures culturals ja existents, no es tracta de construir un edifici nou 
sinó d’optimitzar els espais que tenim, molts d’ells infrautilitzats, per tal de crear un 
Casal d’Associacions, un lloc on aquestes puguen desenvolupar les seues activitats, 
relacionar-se entre elles, cooperar i anar un pas més enllà en la construcció d’un model 
cultural popular i democràtic.

− Proposem fer front a la demanda de locals d’assaig per part dels grups musicals del 
poble habilitant espais al Rockòdrom, una infraestructura que es va projectar amb 
desgana i sense consultar a les associacions culturals, i que cal repensar per a crear un 
autèntic espai d’oci cultural autoorganitzat. 

8. Oci i espai públic
Apostem per tornar a fer un ús social de les places i carrers, habilitant espais per a l’oci 
dins del nucli urbà, i fomentant el seu ús. I no només habilitant espais, sinó fomentant les 
activitats que impliquen un model d’oci diferent del «sofà, TV i videoconsola». Per exemple 
amb activitats esportives que complementen a les competicions oficials federades o 
activitats culturals.

9. Hisenda i Pressupostos
Cal fer una auditoria pública de totes les despeses de l’Ajuntament per veure quines se’n 
poden reduir, quins ingressos es necessiten, i ajustar així les taxes i impostos que recapta 
l’Ajuntament de manera transparent.

Cal utilitzar criteris socials a l’hora de concretar els impostos municipals. Establint 
bonificacions i facilitats a persones amb dificultats econòmiques i a la xicoteta empresa 
local.

10 Ecologisme i energies renovables
S’ha de fer una aposta clara des de les institucions per tal de reduir la despesa energètica 
dels equipaments municipals i fomentar les energies renovables.  
En aquells edificis ja existents, s’ha d’optar per mesures d’eficiència energètica, com poden 
ser la substitució de l’enllumenat actual per led, la instal·lació de panells fotovoltaics en les 
cobertes dels edificis per poder autoconsumir la pròpia energia, o la realització d’auditories 
energètiques mitjançant les quals puguem conèixer el consum dels edificis públics i així 
adoptar possibles mesures correctores. 
Els nous equipaments municipals que es construeixen han de seguir criteris de sostenibilitat 
i d’autosuficiència energètica; edificis ben aïllats tèrmicament i que incorporen sistemes de 
recollida d’aigua pluvial, calderes de biomassa, etc.
Apostem per la contractació de l’energia amb cooperatives que garanteixen una energia 
100% verda. 
Cal fer assessorament i conscienciació de la importància de la reducció de les emissions 
per part d’indústries i comerços, ja que en termes globals generen la meitat de gasos 
d’efecte hivernacle.
Promoció de l’autosuficiència energètica a les industries, amb el desenvolupament de 
sistemes de subministrament distribuït, aquesta és una fórmula per reduir la dependència 
de combustibles fòssils.
Posarem en marxa campanyes municipals de sensibilització/conscienciació ciutadana per 
tal de promoure les bones pràctiques energètiques i mostrar l’efecte directe que tenen 
aquestes mesures d’estalvi en l’economia familiar i municipal.   
Farem polítiques mediambientals pedagògiques i de conscienciació de la importància de 
l’estalvi d’energia. 
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Apostarem per la utilització de vehicles elèctrics o híbrids per a l’Ajuntament.
En definitiva, cal una aposta agosarada per contrarestar les tendències actuals. Una aposta 
per la sostenibilitat que contemple les millors opcions des d’un punt de vista tecnològic, 
ambiental, econòmic i social. 

11. Noves tecnologies
Programari lliure

Cal promoure la implantació i ús del programari lliure per part de l’administració i la 
població. Amb una xicoteta inversió a curt termini en formació i adaptant els equips que 
no ho estiguen, produirem un estalvi a mig i llarg termini, tant per a les administracions 
públiques com per a la resta de la societat. Estalvi en llicències de programari privatiu de 
grans multinacionals, i evitant tots els problemes derivats del programari privatiu, com la 
seguretat i l’accessibilitat.

Infraestructures
A Pedreguer hi ha implantada una xarxa municipal com és Guifi.net. Aquesta xarxa 
garanteix l’accés a Internet de tota la població, és oberta, lliure i neutral, per tant qualsevol 
persona o organització pot utilitzar-la i expandir-la.

Des de l’Ajuntament cal promoure que la ciutadania de Pedreguer faça seua la xarxa i 
aporte més continguts i serveis dels que ara s’ofereixen.

Dins la xarxa Guifi.net es poden oferir continguts i serveis com els que hi ha a Internet. 
Un exemple podrien ser: servei de veu sobre IP (VoIP), compartir fitxers, jocs en línia, 
missatgeria instantània, correu electrònic, estacions meteorològiques, emissores de ràdio i 
TV, ... I tot açò sense dependre de cap gran operador de telecomunicacions, sols utilitzant la 
xarxa municipal.

12. De Pedreguer al Món
Tot i centrar el nostre projecte en el municipi, som conscients que moltes de les decisions 
que ens afecten ens vénen marcades per instàncies externes. Es fa necessari doncs, 
col·laborar amb aquells projectes transformadors de fora de poble amb els que podem 
trobar complicitats a l’hora de construir una alternativa al capitalisme i al patriarcat. Això 
implica coordinació en el marc comarcal i el de comarques centrals valencianes, però 
també a l’àmbit del país, fent dels pobles el motor de construcció nacional dels Països 
Catalans, amb el consegüent dret a decidir.

No oblidem tampoc, des de la solidaritat internacionalista, les relacions amb altres pobles, 
especialment aquells que tenim més a prop, tant a l’escala europea com mediterrània.

ELECCIONS LOCALS 2015

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU

Sigla:        (C.U.P.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1.

DAVID PRATS FORNES
MARIA ISABEL MARTINEZ CARRIO
ALBERT NOGUERA BALLESTER
LLUIS CASTELLO COSTA
FRANCESCA BALLESTER PUIGCERVER
JOAN NOGUERA BALLESTER
ANNA NOGUERA I CARDONA
JERONI GAYA PEDROS
MALVA ORDIÑAGA NEBOT
JOAN GARCIA NOGUERA
IRENE GILABERT GARCIA
ALEXANDRE DIONIS CASTELLO COSTA
LAIA MIRA PASCUAL

Suplents

IOLANDA GREGORI AGULLES

REGIDORS
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