PONÈNCIA POLÍTICA MUNICIPAL

1. INTRODUCCIÓ.
Vivim temps de predomini de posicions maximalistes en la política i en els mitjans de comunicació;
temps en què, com a societat, moltes vegades oblidem el valor dels matisos i la necessitat
d’abandonar les posicions de tot o res per guanyar consensos en els temes que afecten a la vida de
la ciutadania.
Com socialistes i com municipalistes ens identifica aquesta manera de fer política centrada en les
persones, per a les persones i per les persones; i rebutgem frontalment la política basada en
l’obstrucció a qualsevol proposta d’avanç escudant-se en la falsa puresa de posicions i ideals
inamovibles.
Es per això que ens exigim una política allunyada de confrontacions i reivindiquem una política
basada en fets i accions que afrontin amb valentia els veritables problemes dels nostres pobles i
ciutats i contribueixin a millorar la vida de la majoria dels nostres conciutadans i conciutadanes.
Hem d’ajudar a les persones a afrontar els problemes i ser capaços de donar solucions i això ens
obliga a tenir una visió global de tot el que ens envolta.
2. ELS PROBLEMES DEL MÓN ENS AFECTEN.
Els múltiples conflictes i situacions violentes arreu del mon, l’extrema pobresa i la crisis climàtica
conformen un triangle pervers amb una derivada importantíssima: El desplaçament de persones del
seu lloc d’origen. En l’actualitat hi ha el nombre més alt de persones que cerquen refugi fora del
seu propi país, i aquests desplaçaments son aprofitats per moviments populistes per condicionar
governs.
L’esquerra no podem defallir, hem de ser conseqüents amb els nostres ideals i refermar la nostra
aposta per reduir les grans desigualtats socials que aprofiten determinades formacions per
fomentar la inestabilitat política amb l’enorme cost que suposa pels sistemes democràtics.
El nacional populisme identitari té el seu major exponent en la sortida de la Gran Bretanya
d’Europa, una decisió basada en mentides i resolta amb una consulta binària que ha dividit
profundament la societat anglesa i que demostra que els problemes complexos no poden tenir
solucions simples.
També la latent crisi econòmica dona ales als populistes, oracle de les catàstrofes i generadora
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d’opinions que, basades en mitges veritats o en complertes mentides, pretenen condicionar les
polítiques econòmiques a gran escala.
3. ESPANYA, CATALUNYA, EL MARESME.
A Espanya, ara que sembla que comencem a superar la crisi econòmica i financera de la dècada
passada, evidentment resta per afrontar la reversió de les retallades imposades per la dreta i
alleugerir l’impacte social que va tenir envers els més febles i que ha laminat l’estat del benestar
que ens havíem dotat, amb un increment de les desigualtats, la pèrdua de capacitat dels serveis
públics, la limitació de la negociació col·lectiva, i la precarització del món del treball.
Les primeres mesures del primer govern de coalició a Espanya liderat pel socialista Pedro Sánchez
van en bona direcció.
Noves demandes de la societat vinculades a drets socials estan ja a primera línia de l’agenda
política del país com la violència de gènere, feminisme, persones LGTBI, discapacitats, eutanàsia,
habitatge,.....Totes elles es sumen als grans reptes que hem explicitat anteriorment com el Canvi
Climàtic, persones desplaçades, pobresa, desigualtat, serveis públics. Als socialistes se’ns gira feina.
Catalunya no resta al marge de tot el que passa al món, i a tots els problemes ja assenyalats cal
recordar la deriva de l’independentisme cap a la desobediència i el trencament de la convivència.
L’aplicació del mecanisme garant de la legalitat recollit a la Constitució Espanyola, va ser la
conseqüència d’aquesta desobediència.
Catalunya i les persones que hi vivim mereixem un govern que hi posi seny i pensi en totes les
persones que hi viuen a Catalunya, no només en una part.
També el Maresme pateix els problemes derivats dels elements esmentats anteriorment. La nostra
comarca manté una especial complexitat, ja sigui per les peculiaritats territorials com per les grans
desigualtats que hi presenta. Recordem que tot i ser una de les més petites es alhora una de les
comarques catalanes més densament poblades.
De fet Mataró, vuitena ciutat més important de Catalunya, concentra més del 28% de la població,
amb més de 124.000 habitants i una altíssima densitat en el seu terme municipal, mentre que la
resta de municipis no superen individualment els 30.000 habitants i una densitat molt variable
donades les seves especials característiques. Aquestes característiques conformen l’estructura de la
comarca, amb 16 municipis amb façana al mar i 14 municipis primordialment d’interior i muntanya.
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La influència econòmica i social de la capital, Mataró és evident i les característiques territorial de la
comarca fan que parlem d’un Maresme al Nord de la capital i un Maresme al Sud, igual que un
Maresme de petits municipis.
Tot i que el clima de la comarca és benigne i molt condicionat per les seves peculiaritats
morfològiques, els senyals evidents que alguna cosa no estem fent bé es noten cada vegada que
una tamborinada o tempesta arriba al la nostra costa.
Els efectes del canvi climàtic juntament amb la intervenció de l’home en els processos naturals
mitjançant les construccions al nostre litoral ens obliguen a reflexionar respecte al futur més
immediat.
4. EL MUNICIPALISME I L’ASSOCIACIONISME
Cal però, mirar al futur amb optimisme i preparar-nos per millorar. L’acció municipalista de les
nostres agrupacions ha de recolzar-se en els nostres i les nostres militants i simpatitzants, sent
capaços, a través d’ells, de construir una xarxa d’informació bidireccional que:
a) Comuniqui eficaçment la feina dels grups municipals a la ciutadania
b) Transmeti la informació i el sentir de la ciutadania als Grups Municipals.
D’altra banda, com a partit municipalista que som hem d’establir relacions i connectar xarxes amb
les associacions i entitats de cadascun dels nostres municipis. Els i les militants, simpatitzants,
regidors/es i alcaldes i alcaldesses hem de ser conscients i buscar les màximes sinergies possibles en
la construcció del nostre projecte polític per a cada municipi.
Això ens permetrà tant generar interès per part de les persones que vulguin militar, com enriquir el
projecte polític que oferim a la ciutadania a través d’un partit obert i permeable als canvis que es
produeixen en la societat.
La millora dels resultats a les darreres eleccions, especialment a les municipals de maig de 2019 va
permetre incrementar el nombre de governs locals i d’alcaldies, recuperant alcaldies històriques
com el cas de Malgrat o Dosrius i mantenir algunes d’especial complexitat com Sant Vicenç de
montal. La recuperació d’una majoria estable a la capital de la comarca, Mataró és un símbol que
demostra que els socialistes mai no vam marxar i que la gent ha sabut reconèixer la tasca que hem
fet durant aquests darrers anys.
Resta però, molta feina a fer.
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Hem passat del bipartidisme a una multiplicació d’opcions polítiques amb representació
institucional que produeixen una realitat incerta e inestable i que ens avoca a governs en minoria o
coalicions inèdites a les que encara no estem acostumats i que ens creen sensació de bloqueig,
inestabilitat i dificultat per a desenvolupar polítiques municipals d’ampli consens. Aquestes
situacions seran cada vegada més freqüents i hem de treballar per a ser capaços de normalitzar i
lluitar pel millor en el nostre municipi.
Cal tornar a presentar candidatures en tots els municipis de la comarca, potenciant la renovació i el
rejoveniment de les mateixes en processos promoguts des de les pròpies agrupacions.
Cal reconèixer les dificultats de la nostra comarca, les especificitats del territori i garantir la
representació de tots els municipis en els òrgans de decisió de la comarca.
I no és el poder pel poder, ens al contrari, és el poder com a element de transformació, el poder
com a eina per revertir retallades i començar a afrontar els grans reptes que tenim davant nostre.
I escoltar la gent. Exigència en la informació, agilitat, flexibilitat, senzillesa i bon tracte són algunes
de les demandes que ens arriben, igual que la responsabilitat i recuperar la confiança: el descrèdit i
la desconfiança en els polítics i els partits degut als casos de corrupció fa que sigui també una
important preocupació de les nostres veïnes i veïns.
I és mitjançant l’enfortiment de les agrupacions que ho aconseguirem; aquestes són el primer
contacte amb els veïns i són les que recullen les angoixes, les queixes tan de temes municipals com
autonòmics o estatals, per això caldrà seguir reforçant el recolzament per part de la Federació, el
que comportarà prendre les accions necessàries per garantir l’estabilitat sense impedir la lògica
renovació i afavorir noves incorporacions alhora que se les acompanya en el compliment de les
decisions dimanades dels òrgans del partit i de la militància.
5. PENSAMENT GLOBAL, ACTUACIÓ LOCAL.
Hi ha el dit, pensa en global i actua en local. Des de les nostres agrupacions hem de ser capaços
d’aplicar-lo en el dia a dia de la nostra feina en cadascun dels nostres municipis.
Tenim un potencial humà amb suficients capacitats tècniques i humanes perquè tots els temes que
la nostra comunitat percep de fora del seu entorn siguin implementats i assimilats com a propis en
la nostra comunitat.
Accions encaminades contra el canvi climàtic, accions encaminades a la igualtat d’oportunitats als
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nostres joves, reforçar la igualtat de gènere, protecció a la infància. Assimilació i gestió dels nous
arribats. Gestió i promoció educativa, seguretat i convivència ciutadana.
Són temes complexos d’abast global però que, hem, de ser capaços d’oferir respostes des de
l’àmbit local.
No és part d’aquesta ponència l’especificació de cadascuna d’elles, però sí la de referenciar que
com Socialistes sabem gestionar des de la nostre àrea de competència tot el innovador que el món
genera. I com no i molt important, generador de riquesa per a la nostra comarca.
Per això insistir en el bàsic, transparència, bona gestió i habilitat per comunicar.
La diversitat de la comarca té el seu màxim exponent en la diversitat de posicionaments per molts
temes que mantenen les diverses agrupacions i Grups Municipals. Assumim que per temes puntuals
puguin tenir posicionaments diferents, encara que per norma caldrà fer valdre l’exigència de la
disciplina de posicionament i vot com a valor per donar consistència al partit.
Caldrà, doncs, garantir una resposta ràpida en quan a l’argumentari i el posicionament del partit,
reconeixent les particularitats dels municipis sense que suposi així una renúncia a les bases
polítiques que sustenten el socialisme i a les directrius marcades per l’Executiva de la Federació i
l’executiva del partit.
Sobre tot hem d’ajudar en les coses bàsiques, en els serveis necessaris de cada agrupació o grup
municipal per ajudar als companys/es per tal d’aconseguir els millors resultats possibles de cara a
les municipals del 2023.
6. COMUNICACIÓ.
Els nostres alcaldes i alcaldesses, regidors/es, militants i simpatitzants han de ser una part proactiva
de la comunicació amb el veïnatge, explicant i argumentant totes les iniciatives que s’estan duent a
terme. Les agrupacions són el primer contacte amb els veïns.
D’altra banda, les agrupacions no hem d’oblidar la importància que avui dia té una bona estratègia
de comunicació online, especialment a través de les xarxes socials, i la importància que encara
segueixen tenint certs mitjans de comunicació local.
La comunicació del nostre projecte polític per a cada municipi s’ha de basar per tant en aquests tres
pilars: comunicació directa amb la ciutadania, comunicació a través de les xarxes socials i mitjans de
comunicació locals.
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La formació ha de ser un aspecte fonamental, no només per a les persones amb responsabilitat
política que militen en les diferents agrupacions, sinó també per tots aquells i aquelles militants que
vulguin participar-hi.
7. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS I GRUPS POLÍTICS.
La Federació del Maresme es compon de 27 municipis, la majoria d’ells a la costa litoral
interdependents els uns dels altres i a el mateix temps reflex de la varietat i pluralitat de la societat
catalana.
La diversitat de la comarca té el seu màxim exponent en la diversitat de posicionaments per molts
temes que mantenen les diverses agrupacions i Grups Municipals. Assumim que per temes puntuals
puguin tenir posicionaments diferents per norma caldrà fer valdre l’exigència de la disciplina de
posicionament i vot com a valor per donar consistència al partit.
Des de les agrupacions socialistes i des dels nostres companys/es en els consistoris hem d’unir
esforços per aconseguir que les actuacions d’organismes aliens als municipis, llegiu Diputacions,
Generalitat o Estat, tinguin en compte els interessos en comú que tots els municipis tenim, al marge
de la identitat política.
És ben sabut que això és molt difícil, sobre tot per part de la Generalitat, la qual per la seva manca
de capacitat de governar i per la seva pròpia raó de pensament polític, té a serveis bàsics com el
transport, educació, sanitat i molts altres sota uns mínims mai vistos anteriorment.
És des dels municipis i des de l’impuls Socialista on farem veure a aquests organismes la necessitat
de focalitzar els seus esforços en l’impuls i adequació de recursos i infraestructures per a la nostra
comarca.
Liderar davant de qualsevol grup municipal i demostrar a la ciutadania el compromís dels Socialistes
amb el Maresme.
Respecte de les relacions amb la resta dels altres grups polítics en el nostre consistori sempre ha de
prevaldre el diàleg. Les seves mocions a les nostres propostes han de ser escoltades, debatudes i si
com hem dit són millorables, acceptar-les. Però sempre respectant la raó de ser de la pensada
Socialista.
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