
  

PROPOSTA DE DOCUMENT POLÍTIC 
FEM POBLE, GUANYAR EL FUTUR, GUANYAR 2019 

  
D’on venim? 
 

1. Fem Poble som una agrupació d’electors, diferenciant-nos de la resta de partits            
polítics locals, ja que som un grup de veïns que venim del 15M que va decidir                
organitzar-se per presentar-se a les eleccions municipals del 2015. La necessitat de            
l’aval de la ciutadania va ser la nostra primera passa (500 signatures amb fotocòpia              
de DNI en 15 dies). Això va permetre un bon resultat electoral amb tres regidores.               
Des de la posta en marxa de la formació, mostrant-nos com un espai d’unitat per               
sumar esforços, però creant una identitat pròpia ha permès la construcció conjunta            
sense ser un espai de lluita de poder. 

 
2. El resultat electoral del 24 de maig de 2015 va mostrar diferents lectures. Per una               

banda, el PSC mantenia el resultat com a primera força, malgrat que va patir una               
moció de censura en la darrera legislatura provinent de la imputació per prevaricació             
de l’ex-alcalde socialista. La gestió del govern de 18 mesos de UM9-CUP i CIU-VIA              
afecta electoralment als convergents, afegint a més l’entrada amb força del nostre            
grup i de la tímida tornada al Consistori d’ERC amb un regidor. Per altra banda, no                
s’aconsegueix la suma d’una alternativa per la construcció del canvi i fer fora del              
govern al PSC. El nostre grup va mantenir la promesa electoral de no entrar a               
govern en cap cas per fer de crossa. Per altra part, ICV que va jugar un paper                 
fonamental a l'anterior legislatura primer formant part del govern del PSC i després             
donant suport a la moció de censura, es va quedar sense representació al consistori. 

 
3. L’acció institucional ha dificultat la construcció d’agenda pròpia per part de Fem            

Poble. Mentre que en el procés de creació de la formació es van poder engegar               
espais oberts per construir el programa electoral, del codi ètic o la llista electoral, el               
seguiment del Ple Municipal i la gestió de tota la informació que es genera a               
l’Ajuntament ha condicionat l’acció política del grup. En canvi, hem mantingut           
Assemblees obertes prèvies a cada Ple, Assemblees de discussió de Pressupostos,           
Espais oberts de debat, enquestes online i la vinculació amb les accions dels             
moviments socials, però a dia d’avui l’agenda de Fem Poble està influenciada pel             
calendari de plens. 

 
4. Durant aquest tres anys de mandat, el govern socialista ha demostrat no tenir             

projecte polític pel nostre poble.. El principal esforç ha anat dirigit a exercicis             
publicitaris i a comunicació, però sobretot a millorar només el que es veu, com són               
actuacions de via pública; mentre que les propostes polítiques han vingut des de             
l’oposició, però s’han manipulat i tergiversat molts projectes amb la fi d’imposar            
l’aprovació d’altres projectes en conjunt, sense tenir en compte a la ciutadania i             
sobretot aprofitant el bon estat financer d’aquest Ajuntament, per inflar pressupostos           
dels projectes. Sumat a les maneres de fer del PSC amb polítiques clientelars i              
titulars i fum a la premsa. 



  

Parlem d’un govern a la deriva que va trigar 1 any en presentar el seu Pla                
d’Actuació Municipal (PAM), on els principals projectes es van assumir de la            
línia programàtica dels altres grups de l’oposició i desfent-se de grans projectes del             
seu propi programa perquè no tenien cap sentit (enderrocar el Teatre per fer una              
Mediateca, no obrir el Local de Ribes, un Parc Esportiu subordinat als interessos             
d’una multinacional). 
 
Degut a la laxa postura del PSC de no voler fer front a l’establishment financer i                
poder donar una postura de progressisme vers la ciutadania, la càrrega fiscal es             
manté tot i que l’Ajuntament es troba en una bona situació econòmica i no s’aposta               
per polítiques valentes, per marcar caràcters de progressivitat per poder fer pagar            
més a qui més té i convertir la nostra societat una mica més equitativa. En aquest                
sentit Fem Poble ha presentat diferents iniciatives importants per fer més justes la             
taxa d’escombraries i el govern municipal no s’ha atrevit a iniciar-les. 

 
5. Des del nostre grup hem mantingut una oposició crítica davant la gestió socialista,             

però alhora constructiva; perquè no es pot permetre un bloqueig constant a projectes             
que acaben sent propostes des de l’oposició. És per això que Fem Poble ens hem               
vist en una posició molt complicada i decisiva per la composició del Consistori. Un              
govern del PSC mantingut pel PP i l’oposició del govern anterior (UM9-CUP i             
CIU-VIA, ara PDeCat-VIA) i ERC, ha fet que totes les decisions del municipi hagin              
recaigut sobre la nostra teulada. Nosaltres no hem rebutjat aquesta posició i hem             
volgut assumir el protagonisme de les propostes des de l’oposició. En aquest sentit,             
el 2017 vam ser l’únic partit que va presentar un document de propostes per              
modificar les ordenances fiscals i un de proposta per als pressupostos municipals. 

 
6. Davant la nul·la resposta a l’emergència social i només apostar per la política de les               

intencions i no dels fets per part del govern municipal, des de l’oposició el nostre               
grup comença a treballar en pal·liar i revertir en un futur pròxim temes tan necessaris               
com són l’habitatge i la mobilitat, sumat a la recuperació d’equipaments municipals            
per potenciar la cultura popular, una fiscalitat progressiva i les urgències socials a les              
urbanitzacions. 

 
L’especulació i l’efecte de la bombolla immobiliària, sumat a l’esclat de la crisi ha              
generat al nostre municipi el que està passant arreu del país, on els bancs s’han fet                
amb la majoria del parc d’habitatge buit i la negativa a poder obrir aquests pisos per                
lloguer social, front el seu desig de poder vendre’ls jugant amb els interessos de la               
ciutadania. Aquests fets van originar que per 13 pisos que oferia l’Ajuntament per             
lloguer social es sol·licitessin per més de 100 famílies. 

 
7. L’acció de Fem Poble durant aquest mandat no ha estat fàcil. La falta d’experiència              

prèvia en política institucional dels nostres càrrecs públics ha necessitat d’uns           
primers mesos o gairebé un any d’aprenentatge, en el que s’entra a la institució i cal                
entendre i organitzar-se davant la burocràcia i els tempos que té l’Ajuntament. És en              
aquest període on la voluntat de ser constructius, però amb poca capacitat            



  

propositiva s’intenta influir en l’equip de govern, però com deia aquella cita:            
“las cosas de palacio van despacio”. 

 
Com a línia de treball es va defensar la participació ciutadana, la transparència i la               
democratització d’un Ajuntament un tan opac. Propostes com uns pressupostos          
participatius reals, obrir el Wi-FI als equipaments públics, millorar la transparència           
de l’Ajuntament, obrir els pàrquings buits d’espai municipal al públic, realitzar estudi            
per locals buits al municipi i adequar els municipals per facilitar el lloguer             
d’emprenedors, renovació complerta de les Pistes de Sant Agustí (Los Gallineros),           
fer un Pla de Salut Municipal, l’estudi de la remunicipalització de serveis            
externalitzats, així com la defensa d’un pàrquing públic i gratuït per Sant Camil, entre              
d’altres. 
 
A partir del primer any, hem apostat per treballar línies d’habitatge i mobilitat com              
esmentaven abans, però sobretot del seguiment exhaustiu de les accions de l’equip            
de govern. No podem permetre que polítiques tan importants com les d’habitatge es             
continuïn deixant de banda durant anys. Així com la recuperació d’equipaments           
municipals tancats des de fa dècades, com eren el Local (ja obert) i el Teatre. Així                
com l’exigència de polítiques de caràcter progressiu, que no faci que tota la càrrega              
fiscal s’assumeixi per igual. Qui més té és qui més ha d’aportar.  

 
8. Durant aquesta legislatura, les estudiants de l’institut Xaloc han completat l’ESO en            

barracons. Més de 6 anys en barracons, sense una defensa unitària per la seva              
construcció. En el pla urbanístic, que estudiava el creixement de Les Roquetes i la              
creació d’una zona escolar a la zona a la vora del Parc Central, es preveia la                
construcció de l’edifici prop d’on és ara, al carrer Guifré el Pilós. Tanmateix, el              
govern del PSC ha mantinut una política de vendre fum per convèncer que la              
construcció de l’institut en aquesta zona no era una prioritat. La prioritat pel seu              
govern era un macroprojecte que des de Fem Poble vam denunciar que no era clar i                
no necessàriament incompatible amb la construcció de l’edifici. Parlem del          
macroprojecte del Decathlon, que prometia centenars de llocs de treball nous quan            
les dades no sortien de cap manera. Juntament amb ERC i UM9-CUP, hem defensat              
que el govern havia de deixar de donar falses esperances, no només amb aquest              
macroprojecte sinó amb la promesa, que ja han deixat d’afirmar, que construir el             
Xaloc a una altra zona, al carrer Agricultura, activaria comercialment la zona, quan             
els mateixos estudis dels tècnics de l’ajuntament ho neguen (aquesta és sobretot            
una zona residencial i no hi ha quasi locals comercials). En aquest sentit considerem              
que finalment si existeixen diferents arguments polítics a posteriori hauria de ser la             
pròpia ciutadania mitjançant una consulta directa qui hauria d’expressar la seva           
preferència en la ubicació del centre educatiu. 

 
9. Des de Fem Poble també hem denunciat i demostrat el novembre de 2016 com el               

govern va fer a l'estiu una contractació irregular saltant-se els procediments de            
concurs públic i vam notificar-ho al Síndic de Greuges, també vam denunciar            
públicament el classisme i el masclisme darrere del programa "Dona, la Clau" un             
programa destinat a dones que reben suport de Serveis Socials i pel qual la regidoria               



  

i l'alcaldia es van fer publicitat, aquest programa contenia cursos només per a             
dones destinats a cuinar, tenir cura de la llar, de la higiene i de l'aprofitament               
dels recursos dels bancs d'aliments. En aquest sentit, també vam denunciar al Ple             
l’incompliment dels objectius del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament i la total desídia en             
aquest sentit per part del govern. 

 
On anem? 
 

10. L’escenari actual conté un govern en minoria que pretèn realitzar una campanya            
constant fins les eleccions municipals, sumat dels tempos administratius         
(casualment) per realitzar les obres a la via pública aquest darrer any. No podem              
deixar de banda els resultats de les eleccions estatals i, sobretot, les catalanes, on el               
paper de Ciutadans està més viu que mai i és un factor a tenir en compte, degut a                  
que en 2015 no van ser-hi presents a les eleccions.  

 
11. Fem Poble té un fort caràcter municipalista, però no és aliena a la realitat nacional.               

Els i les membres de Fem Poble, en gran part, han tingut els seus referents               
electorals a les diferents candidatures del canvi (CSQEP o ECP), tot i que             
orgànicament no hi manté cap tipus de relació. Trobem imprescindible que les            
relacions que s’estableixin amb espais marcs més amplis siguin d’una naturalesa de            
col·laboració i no de tipus jeràrquiques. Tanmateix, entenem que l’aposta pel           
municipalisme comporta total autonomia als projectes locals per establir els seus           
propis ritmes i projectes polítics. En aquest sentit, Fem Poble mai subordinarà            
decisions locals o la configuració de llistes electorals a interessos de partit            
supramunicipals. 

 
Un dels errors que vam cometre com a formació política, segurament per la manca              
d’experiència, va ser no treballar plegats al conjunt de la comarca, perquè una de les               
característiques de les agrupacions d’electors és que són autònomes de cada           
municipi, a més de diferents complicacions amb l’administració pública, per tant això            
genera moltes barreres per poder entrar en àmbits supramunicipals, com són els            
Consells Comarcals. Aquest fet ens deixarà una legislatura sencera sense poder           
conèixer aquest espai, que també és de decisions molt importants que afecten als             
municipis. Això ho hem de revertir, i per tant hem de treballar una proposta que ens                
vinculi també administrativament, als diferents projectes polítics transformadors dels         
diferents municipis de la comarca del Garraf per establir una política comarcal            
unitària que defensi la gestió pública dels serveis bàsics mancomunats com l’energia            
i la recollida d’escombraries. 

 
Celebrem l’arribada de projectes unitaris, vinguin d’on vinguin, ja que faciliten un            
marc per establir polítiques de caràcter més ampli, però reivindiquem el caràcter i             
l’autonomia de Fem Poble i la seva assemblea per decidir la seva estratègia i              
proposta de pactes. 
 
 
 



  

A Fem Poble també hi conviuen diferents realitats nacionals i apostem perquè            
això segueixi així. Des de la nostra aposta per la radicalitat democràtica i la              
defensa màxima del dret a decidir-ho tot, ens mostrem compromeses amb la            
celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, però no establim el             
posicionament de Fem Poble o el de la seva gent en aquest. Recordem el marc               
comú d’actuació política de la gent que participa a Fem Poble és el municipalisme              
transformador. De la mateixa manera, entenem que la reivindicació democràtica cal           
portar-la molt més enllà de la qüestió nacional i apostem per obrir debats sobre altres               
qüestions estratègiques com l’economia, la sanitat, els drets socials o el model            
educatiu entre d’altres. 
 

12. Un de les deficiències i problemàtiques que està generant l’actual govern municipal            
presidit per Abigail Garrido és la de representar a la majoria del municipi. En aquest               
sentit els resultats electorals a les eleccions municipals desvelen que l’actual govern            
té un suport molt desequilibrat al conjunt del territori que és suma a la incapacitat de                
ser empàtic i sensible a les diferents reivindicacions nacionals de la ciutadania, això             
ha comportat una crisis de credibilitat de representació del govern municipal.  
Per això considerem que una de les fites que hem d’aconseguir el 2019 és assolir un                
nou govern de caràcter progressista que representi de forma equitativa la majoria del             
municipi i que sigui sensible a les diferents identitats nacionals. 

 
13. De cara a les eleccions municipals de 2019, creiem que és el moment de fer un                

canvi de govern i de rumb al nostre poble. L’acció d’aquests, gairebé, 3 anys i del                
que falta marcarà els detalls d’un pacte però des de Fem Poble actuarem amb la               
mateixa lògica que al 2015: per poder plantejar un govern alternatiu a l’actual del              
PSC hem de sumar forces per poder canviar-ho tot. 

 
Apostarem per una política unitària basada en pactes programàtics i mètodes           
democràtics, com hem estat fent durant aquests anys. L’experiència institucional ha           
mostrat les cares reals de possibles aliances, però cal vestir aquestes amb            
assemblees que les acompanyin i amb una coordinació amb els moviments socials,            
les lluites i l’associacionisme del nostre poble. Dins de l’aposta de Fem Poble             
entenent que cal un esforç per encabir dins d’un mateix projecte el màxim de forces               
afins possible, superant la lògica de partits i sigles i creant una candidatura al servei               
de la ciutadania de Sant Pere de Ribes. 
 
Aquesta unió però, no pot ser basada en acords burocràtics. Des de Fem Poble              
rebutgem entrar en el joc de les cadires i només participarem de projectes que              
estiguin basats en els següents punts: 
 

- Radicalitat democràtica en les institucions i en el funcionament intern,          
especialment a la pressa de decisions. 

- Rescat social urgent per a totes les persones en situació d’emergència social            
i lluita radical en front de les elits especuladores que retenen habitatges buits. 

- Lluita per revertir les retallades, amb desobediència si s’escau, així com           
aposta ferme per la remunicipalització dels serveis bàsics. 



  

- La defensa de polítiques d’igualtat en les institucions, al carrer i           
internes. La defensa feminista ha d’estar present en tot moment. 

- Aposta, sense escletxes, per un urbanisme sostenible antagonista de         
l’especulació immobiliària i basat en l’interès social. Fem Poble no participarà           
en cap cas en projectes que defensin la sobreurbanització del municipi. 

- Aposta per l’economia social, transformadora i polítiques basades en la          
redistribució de la riquesa, del treball i de la defensa de les treballadores. 

- Elaboració i compromís d’un codi ètic intern que garanteixi les bones           
pràctiques. 

 
Les decisions a Fem Poble no les pren ningú més que la gent, així que seguirem                
apostant per la construcció i l’execució dels nostres objectius polítics a través            
d’espais oberts als veïns i veïnes de la nostra vila, a la defensa del nostre codi ètic i                  
a la transparència radical. 

 


