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1) INTRODUCCIÓ 

 

La CUP es presenta a aquestes eleccions municipals per a començar a trencar, 

des de baix, la triple crisi que ens afecta (la nacional, la democràtica i la sòcio‐

econòmica), i capgirar el municipi amb l'objectiu que l’ajuntament es posi al 

servei de les necessitats de les classes populars. Així construirem entre totes, 

alternatives polítiques, socials i econòmiques reals al capitalisme. I és 

precisament per això, per la voluntat de començar a canviar i posar en pràctica 

alternatives reals al sistema que ens sotmet, que no entenem el nostre 

programa com un seguit de promeses o carta als reis mags, sinó com a les línies 

mestres a seguir durant la legislatura, que entenem ens ajudaran, pas a pas, a 

assolir la transformació desitjada. 

 

A Palau‐solità i Plegamans creiem que cal una nova manera de fer política, amb 

la participació activa de totes. Així, posant en pràctica la nostra idea de que la 

ciutadania sigui qui realment decideixi el seu propi futur, en aquest programa 

també trobareu els compromisos que a nivell local defensarem, que surten dels 

diferents punts tractats a les Assemblees Obertes celebrades en aquest últim 

any per confeccionar el nostre programa polític. En aquest mateix programa, 

que vol posar l’èmfasi en les necessitats pròpies del nostre poble, cal afegir els 

punts que com a organització vam decidir defensar arreu del territori, recollits 

al Programa Marc que podeu trobar també a la nostra plana web 

(www.palausolita.cup.cat), que d’una manera clara marca les línies 

ideològiques que defensarem a l’ajuntament. 

 

El nostre objectiu doncs, de cara a aquestes eleccions municipals, és aconseguir 

que una candidatura rupturista com la nostra pugui tenir veu al nostre 

ajuntament, i així defensar i treballar per a tirar endavant una línia política que 

es pot agrupar en tres grans blocs: 

 

- Crear espais d’empoderament polític i capgirar el model de poble 

- Acabar amb l’opacitat de l’administració local 

- Contribuir des del municipi a l’alliberament social i nacional 

 



Volem trencar amb la cultura del delegacionisme, la participació consultiva i la 

infantilització de l’associacionisme veïnal per part de l’Ajuntament. Construir 

conjuntament un poble on els interessos del capital no passin pel davant dels 

de les persones, que protegeixi l’economia de proximitat i col·lectiva i no 

especuli amb els barris. Un poble que decideixi cada dia des d’un teixit veïnal 

fort i actiu i radicalment feminista, i construir un poble lliure carrer a carrer i 

barri a barri. 

 

Conscients que no comencem ara, i que res acabarà en uns quants mesos. 

Conscients que el municipalisme va molt més enllà de la lluita institucional, i 

que aquesta n’és només una eina més. 

 

CAPGIREM LA HISTÒRIA! 

 

No hi ha millor govern que la pròpia gent, no hi ha millor alcaldia que el 

poble! 

 

 

2) PER UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA! 

LÍNIES A SEGUIR PER LA CUP AL CONSISTORI 

 

A la CUP considerem l’assemblearisme com el mètode més democràtic de 

presa de decisions (una persona, un vot). Les decisions a prendre per les 

nostres representants a l’ajuntament les prendrem en assemblea dins la nostra 

AL, i aquestes decisions les consultarem periòdicament en Assemblees Obertes 

a tota la ciutadania. 

 

També volem trencar amb una manera de fer política caduca, personalista i 

allunyada del nostre objectiu de que siguem realment totes les que ens 

governem. En aquest sentit, agafem un compromís de manera de fer, de codi 

ètic, que detallem amb els punts següents: 

 

 

Principis ètics i programàtics: 

 



 Ens comprometem, si sortim elegides, a deixar el càrrec per 

incompliment del codi, per mala gestió o per incompliment flagrant i no 

justificat del programa electoral. A fi de fer efectiu aquest pacte amb la 

ciutadania concretarem, en un termini no superior als sis mesos de l'inici 

de la legislatura, un mecanisme de participació activa que asseguri una 

rendició de comptes periòdica de la gestió municipal. Les persones 

signants dipositaran la carta de renúncia a l’Ajuntament. 

 

 Practicarem l’austeritat en la despesa de la campanya electoral, amb la 

renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que 

puguin coartar la independència de la candidatura. Publicarem les dades 

desagregades que expliquin d’on provenen els ingressos i les despeses, 

tant de la campanya electoral, com, amb caràcter anual, de les 

percepcions econòmiques que rebem de l’ajuntament. Adquirim el 

compromís de tendir progressivament a l’ús dels serveis de la banca 

ètica. 

 

 Les nostres regidores i regidors tindran mandats limitats a una 

legislatura. Excepcionalment, i per decisió de l’assemblea, la limitació 

podria arribar a ser de dues legislatures consecutives. D’aquesta manera 

volem evitar la professionalització de la política. Al nostre entendre, els 

càrrecs electes no són més que les cares visibles de l’assemblea, les 

portaveus dins de la institució. 

 

 Els càrrecs electes només percebran retribucions econòmiques en cas de 

governar i tenir una dedicació a temps complert, amb un topall de 2,5 

vegades el Salari Mínim Interprofessional (1621€ nets al mes). En cas de 

no formar part de l’equip de govern no tindran retribucions, i les que es 

rebin del Pressupost Municipal (tant pels càrrecs electes com pel grup 

municipal), es destinaran a despeses internes de l’Assemblea Local de la 

CUP i a projectes de caràcter social. En la línia abans esmentada de que 

els càrrecs electes no són res més que els representants de l’assemblea, i 

que el treball que es derivi pel fet d’entrar a l’ajuntament es realitzarà 

per totes les persones que participin de la mateixa, pensem que és una 

decisió coherent amb la nostra visió política. 



 

 Renunciem a la utilització i a la creació de càrrecs de lliure designació. Si 

l’ajuntament ha de contractar a algú per a realitzar alguna tasca 

determinada, s’ha d’obrir un concurs públic. 

 

 Les persones que integren la candidatura no podran tenir duplicitats de 

càrrecs a les institucions ni a la mateixa organització. 

 

 Treballarem per tal de crear i implementar els mecanismes necessaris 

per a l’elaboració d’uns Pressupostos Municipals amb la participació 

directa i vinculant de la ciutadania. 

 

 Assumim el compromís de transparència del pressupost anual del 

municipi, que ha de recollir les partides essencials, especialment el 

pressupost per naturalesa (capítols, articles i subarticles d’ingressos i de 

despeses) posant especial èmfasi en el desglossament del capítol 1 de 

despeses i el detall de les partides genèriques i específiques del 

pressupost. Tota la informació desglossada del pressupost ha de ser 

pública i disponible a tota la ciutadania. En cas de governar, de manera 

periòdica presentarem informes d’execució del pressupost per informar 

sobre les desviacions que es van produint i explicant‐ne les causes. 

 

 Vetllarem per tal d’afavorir mecanismes de democràcia directa, 

transparència i participació ciutadana, alhora que realitzarem 

referèndums per a aquells temes de gran importància per a la població. 

 

 Promourem polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones mitjançant el desenvolupament d’un Pla d’Igualtat de forma 

transversal, que fomenti un comportament ètic i responsable en matèria 

d’igualtat. 

 

 Adoptarem accions adequades per lluitar contra la discriminació per 

raons d’origen o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 

orientació sexual. 



 

 No menysprearem per sistema les actuacions municipals dels anteriors 

equips de govern, valorant l'impacte positiu que poden haver tingut per 

a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, mantenint 

els programes d'actuació que hagin tingut aquesta valoració, si és el cas. 

Volem evitar actuacions de revenja política que malmeten recursos i no 

propicien la bona convivència política ni ciutadana. 

 

 

Compromís ètic personal per als càrrecs electes 

 

 Compromís de tracte respectuós en la pràctica política. Canviar la forma 

de realitzar les intervencions polítiques, sense desprestigiar ni difondre 

rumors o acusacions banals. Realitzar una política constructiva, eficaç i 

eficient. 

 

 Exigència d’independència financera i política d’institucions privades i 

especialment d’empreses financeres o grups organitzats de pressió. 

 

 Renúncia expressa a qualsevol privilegi jurídic o material que es pugui 

derivar de la condició de representant i càrrec públic. 

 

 Certificació de béns i activitats econòmiques en iniciar i en finalitzar el 

mandat. 

 

 En finalitzar el mandat i durant cinc anys, compromís públic de no 

accedir a cap organisme públic o privat que hagi estat supervisat o creat 

en virtut dels poders del càrrec exercit a l’Ajuntament.  

 

 Fer públiques les agendes de reunions i entrevistes. 

 

 Rendir comptes periòdicament de les actuacions i el treball realitzat a 

assemblees obertes a tota la ciutadania. 



 

 Compromís de no utilitzar per a finalitats personals, privades o lucratives 

els béns i recursos públics municipals (humans, materials, de 

infraestructures i d’altres). 

 

 

No pactarem amb cap altra formació per formar govern. Les experiències 

viscudes al poble amb els diferents equips de govern que hem tingut fins al 

moment, ens mostren que les majories només serveixen per a una cosa: que a 

l’oposició no se li faci cap mena de cas i dins les mateixes coalicions de govern, 

a les forces minoritàries no se les tracti d’igual a igual. Considerem que seria 

positiu per al poble que, el govern que surti escollit a les properes eleccions 

municipals, ho faci governant en minoria, i així sentir l’obligació d’haver de 

tenir en compte a la resta de formacions per arribar a assolir les majories 

necessàries que cada qüestió requereixi. Pensem dur a terme polítiques 

constructives, fent diferents propostes als diferents temes que es plantegin al 

llarg de la legislatura, i considerem que fer‐ho des de l’oposició ha de poder ser 

tant eficaç com fer‐ho des d’una hipotètica coalició de govern. Les nostres 

propostes i la nostra ideologia restarà al servei del poble, no a un govern en 

particular. 

 

 

3) EDUCACIÓ 

 
Defensem el manteniment de tots els centres educatius ja existents al poble. 

Conseqüentment, ens oposem al tancament de Can Periquet, ja que això 

implicaria deixar sense escola una de les zones més poblades del municipi. 

Pensem que Can Periquet és, per la seva ubicació, l’escola que ha de donar 

cobertura a tot el carrer de Baix, Can Maiol i la Pedra Llarga. 

 

També contemplem Can Periquet com un projecte docent d’escola‐institut, on 

hi hagi una continuïtat des d’infantil a batxillerat. Degut a la necessitat d’un 

segon institut al poble, pensem que la ubicació de Can Periquet és ideal per 

aquesta finalitat, ja que es troba a la zona sud del poble, mentre que l’actual 

institut és a la zona nord. 



 

Manifestem el nostre suport a la ILP d’Educació presentada per l’Assemblea 

Groga arreu del territori i ens comprometem a seguir treballant amb la 

Plataforma Groga local per la defensa i promoció d’una educació pública, laica, 

popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català. 

 

Treballarem per implementar i donar continuïtat al Pla Local d’Educació 
#educa16, posant especial èmfasi en: 
 

i) la potenciació i reforç de les relacions entre els diferents agents 

educatius (centres educatius, alumnat, AMPA, centres de lleure, 

entitats esportives, etc.), entenent l’educació com una tasca 

transversal i comunitària; 

ii) la millora de l’oferta educativa no reglada, on l’orientació professional 

i l’educació al llarg de la vida prenguin una especial rellevància; 

iii) l’aposta per la participació activa de l’alumnat en els processos 
participatius impulsats des del municipi, entenent‐ho com una base 
fonamental per l’exercici democràtic. 

 
Treballarem per l’ampliació de l’oferta de cicles formatius de grau mitjà del 

municipi, on actualment només s’ofereix el d’Administració i Gestió, per tal de 

facilitar l’accés a una oferta formativa més àmplia a les nostres joves. 

 
 

4) CULTURA 

 
És d’una absoluta prioritat el disposar d’una biblioteca en condicions, integrada 

a la xarxa de biblioteques de la Diputació i que estigui situada en un lloc cèntric. 

 

Pensem que cal acostar l’escola de música al poble, ja que el Castell és un lloc 

massa allunyat que requereix transport privat per arribar‐hi. 

 

Som partidàries que l’edifici del sindicat sigui de propietat pública. Pensem que 

és un lloc privilegiat per tenir equipaments culturals al bell mig del centre de la 

vila. A la vegada serviria de dinamitzador de la zona, juntament amb el teatre i 



la sala polivalent. Aquest podria ser un bon lloc per a l’escola de música i 

d’altres arts escèniques. 

 

El nostre poble hauria de disposar d’espais auto‐gestionats per diferents 

col·lectius. Per tal de disposar d’equipaments repartits per tots els barris i 

evitar la desertització de moltes zones, pensem que aquests espais haurien 

d’aprofitar immobles catalogats i masies històriques. Un bon exemple d’això és 

la Masia de Can Falguera. 

 

Trobem del tot urgent actuar en zones catalogades que estan en un estat 

d’abandonament alarmant com són el Forn del Vidre i la comanda templera de 

Santa Magdalena. També creiem que s’ha de revaloritzar tot el traçat de la Via 

Augusta, tant per l’interès paisatgístic a la zona de Gallecs, com pel valor 

històric en l’àmbit comarcal i de país. Evidentment és una feina on s’han 

d’implicar altres administracions, però cal demanar i fer el possible per a què 

així sigui des de l’ajuntament. 

 

Cal trobar un espai per poder museïtzar tot els fons local i del museu 

parroquial, i pensem que un bon lloc per a això podria ser el Castell, tant pel 

seu valor històric, com també per ser una talaia i imatge emblemàtica del 

poble.Podria reforçar aquesta tasca un punt d’informació turística local. 

 
 

5) COMERÇ 

 
Cal apostar amb força pel petit comerç de proximitat, que dinamitza els barris, 

evita la desertització comercial, fomenta les relacions humanes i el consum 

responsable i evita l’ús del transport privat. Per això, creiem que ha arribat 

l’hora d’aturar l’obertura de noves grans superfícies i l’especialització de zones 

comercials. 

 

Pensem que s’hauria d’establir un consell municipal de comerç on intervinguin 

tots els agents i que serveixi tant per a la ciutadania com per les comerciants, 

on es doni assessorament en ambdues direccions i que serveixi de foment del 

comerç local, de defensa dels drets del consumidor i d’orientació professional. 



 

Fomentarem el comerç cooperatiu, tant amb cooperativisme de consum i 

associacions veïnals de consum compartit, com amb projectes de comerç 

cooperatiu i ajut als productors locals i al producte “Km 0“. 

 
 

6) TREBALL I DRETS SOCIALS 

 
Degut a la complexa situació que ens ha tocat viure des dels darrers anys amb 

“la crisis del sistema”, la gran majoria de la població ha vist afectada la seva 

vida directa o indirectament. Davant d’això creiem que s’ha de posar les 

institucions al servei de la ciutadania més del que ho està actualment. 

Proposem la creació d’un Consell Social Municipal que assumeixi la creació de 

projectes i idees que tracin línies a seguir pel futur, vetllant pels drets de la 

població i en especial aquells amb risc d’exclusió social. Aquest espai de treball 

pensem que hauria d’estar format per individus, col·lectius i treballadores de 

l’ajuntament. Abastant representació des de la infància a la gent gran, agents 

educatius, associacions... de manera transversal i amb un treball cooperatiu on 

abordar àmbits com: el voluntariat, l’habitatge, el treball/atur, pobresa (de 

productes de 1a necessitat i energètica), la salut mental, el gènere, els 

col·lectius segons l’edat… 

 

Amb la finalitat d’esdevenir un òrgan de creació d’una ètica municipal 

adequada al nostre municipi i al nostre temps, fomentant una xarxa social i el 

treball comunitari com a eines per encarar aquesta lluita. 

 

Per tal de poder dur a terme les accions que surtin d’aquest espai i altres, la 

manera de vehicular‐ho per nosaltres és la creació d’una Oficina dels Drets 

Socials. No només com a espai físic de propietat municipal, sinó com a espai de 

gestió conjunta entre ajuntament i societat civil. Un punt de trobada i de lluita 

on a més a més s’hi desenvolupi un treball conjunt en l’assessorament a 

afectats i l’acompanyament d’aquests, fent que les demandes individuals 

esdevinguin lluites col·lectives. Plantant cara a la precarietat de la societat. 

 
 



7) SANITAT 

 
Apostem de manera clara per la sanitat pública, universal i de qualitat. 

 

També treballarem per a tornar a disposar de serveis sanitaris de proximitat les 

24h, i per tant centrarem els nostres esforços en reobrir el servei nocturn del 

CAP a Santa Perpètua o Caldes, tal com es donava el servei abans de les recents 

retallades. Els serveis de salut no poden ser interromputs, ni abastir a una 

població tan gran únicament amb els grans hospitals, les necessitats de salut no 

dormen i l’atenció les 24 h és una necessitat bàsica de la qualitat del servei. Cal 

assegurar una atenció de 24 hores, planificada, que pot resoldre la majoria de 

demandes de forma propera, menys medicalitzada, més humana i més eficient. 

Amb la contractació necessària de personal i la reorganització dels serveis per 

atendre horaris de 24h. 

 
 

8) HABITATGE I URBANISME 

 
Pensem seguir sent poble i les nostres actuacions aniran encaminades en 

aquest sentit. Entenem l’urbanisme com una eina de cohesió i de millora de la 

ciutadania. Els barris han de ser dinàmics i no crear zones desertes, i per a això 

és bàsic fomentar el comerç als barris, el repartiment d’equipaments i l’accés al 

transport públic. 

 

Entenem que el creixement ha de centrar‐se en la necessitat pròpia del poble, 

en el seu creixement vegetatiu i allunyar‐se de noves promocions per atraure 

nous habitants.El model urbanístic desenvolupat fins ara és obsolet i 

especulatiu.Pensem que s’ha de fomentar l’habitatge social, el lloguer i 

l’aprofitament del parc d’habitatges buits. 

S’ha d’aplicar una taxa als habitatges buits que no comporten cap benefici 

social i són mers actius especulatius.Creiem activament en el cooperativisme 

d’habitatge, que fa una funció social de primera necessitat i allunya l’habitatge 

com a valor especulatiu. 

Pensem també que l’alçada màxima d’habitatge hauria de ser en planta baixa + 

2, i no sobrepassar en cap lloc del municipi aquests límits. 



Cal regularitzar l’ús dels habitatgesaïllats en parcel·la a dos habitatges, sense 

que això afecti a l’aprofitament edificable de la parcel·la ni al volum màxim 

edificat. Aquesta mesura permet un creixement raonable, sense necessitat 

d’ocupar nous terrenys. A la vegada també implica abaratir els serveis bàsics de 

recollida de residus, clavegueram i enllumenat. 

 

No contemplem cap requalificació de noves zones urbanitzables. 

Pensem que un dels actius que tenim, és el de disposar de zones naturals dins 

l’espai urbà i així volem que continuï. No és cap anomalia aquesta dispersió 

històrica, que és fruit de l’evolució natural del municipi, amb dos termes 

parroquials diferenciats i els seus nuclis del carrer de Baix i el carrer de Dalt. 

Volem mantenir la penetració de zones naturals dins el poble, per això ens 

oposem a nous barris deslligats de la trama actual, com el Forn del Vidre, el 

camí de la Serra i el Pla del Molí. 

 

Ens oposem fermament a la construcció de nous polígons industrials en 

terrenys agro‐forestals.Lluitarem per la inclusió al PEIN de Gallecs dels terrenys 

de Riera de Caldes II i per la recuperació de la finca de Can Valls. 

 
 

9) TRANSPORT PÚBLIC i MOBILITAT 

 
Una de les necessitats que trobem més a faltar és la de disposar d’una 

connexió directa amb la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra. Per 

aquest motiu apostem per la creació d’una línia de bus que connecti el municipi 

directament amb la UAB. 

 

Cal estudiar una possible racionalització del servei de transport urbà, per tal de 

donar continuïtat fins al vespre als barris de la Sagrera i Can Riera, permetent 

així el transbord amb la resta de línies interurbanes. Actualment, aquests barris 

queden sense servei a partir de les 17h. 

 

Pensem en la possibilitat de tenir una connexió amb la línia de rodalies R2, o bé 

amb la modificació del servei per carretera per tal que pugui entrar un autobús 

fins a l’estació de La Llagosta, o bé amb una modificació de la línia a Mollet. 



 

Desenvolupar camins escolars i evitar l’ús del vehicle privat a l’entrada i sortida 

de les escoles. 

 

Fomentar l’ús del vehicle compartit, tant a nivell local com en l’eix de la Riera 

de Caldes. 

 

Fomentar l’ús de la bicicleta i tenir llocs d’aparcament a tot el municipi, 

principalment als equipaments educatius, culturals i esportius. 

 

Conscienciar a la ciutadania de l’hàbit del caminar. Normalment d’un punt a 

l’altre dels desplaçaments més habituals no hi ha més d’un quart d’hora a peu. 

 
 

10) MEDI AMBIENT I TERRITORI 

 
Creiem en la necessitat d’un acord a nivell comarcal i nacional per mantenir els 

corredors verds que ens envolten. Per ponent cal mantenir el corredor Farell‐

Besós, que passa pels termes municipals de Caldes, Sentmenat, Castellar, 

Palau, Polinyà, Sta. Perpetua, Ripollet i Montcada. Per llevant s’ha de garantir la 

connexió de Gallecs amb el Cingles de Bertí, cosa que afecta a Palaudàries i el 

Castell de Montbuí. Tots aquest espais a llevant i ponent del poble han de ser 

un llegat per a les properes generacions, ja que actuen de corredor biològic i 

mantenen el caràcter paisatgístic de la plana vallesana. 

 

Cal reduir la massa vegetal de la llera de la Riera de Caldes, però respectant la 

vegetació pròpia i donant valor a les zones d’aigua‐barreig de la Riera de 

Sentmenat i el Torrent de Can Duran, potenciant el bosc de riera autòcton però 

reduint d’espècies invasores la llera, que multipliquen els efectes d’una 

possible riuada. 

 

Com a part del nostre patrimoni natural i cultural, veiem necessari recuperar 

les fonts del nostre terme municipal, especialment la Font de Sant Roc, pel seu 

passat no gaire llunyà com a lloc d’esbarjo i trobada. Proposem fer un catàleg 

de fonts encara existents, la millora, condicionament i accessibilitat, així com 



una anàlisi periòdica de la qualitat i propietats de les aigües, fent d’aquests 

paratges naturals un punt de lleure i respecte pel nostre patrimoni natural. 

Trobem que cal fer un seguiment de l’estat dels diferents torrents del municipi, 

tant per el seu valor com a corredors biològics, com per la singularitat dels seus 

paisatges. Especialment el Torrent del Caganell, com continuador de l’espai de 

Gallecs cap al nord, el torrent de l’home mort en l’àmbit de ponent i el Torrent 

de Can Duran. 

 

Afavorirem l’ús de les energies renovables, tant en l’àmbit particular com en 

l’àmbit dels equipaments públics. Per tal d’avaluar el grau de sostenibilitat al 

nostre municipi, impulsarem la necessitat de realitzar una auditoria energètica 

per conèixer la situació real que tenim al poble. Al mateix temps, impulsarem la 

necessitat de que el subministrament energètic de la xarxa dels equipaments 

públics municipals, no provingui de les grans multinacionals energètiques del 

sector. En aquest sentit, mostrem el nostre rebuig frontal a les polítiques 

energètiques dictades pel govern de l’estat espanyol i farem tot el que estigui 

al nostre abast per intentar revertir‐les. 
  



Les Candidatures d’Unitat Popular al Vallès Occidental, hem arribat a un acord 

amb les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) i amb altres candidatures 

locals de fora del Vallès, per unir les nostres forces a les eleccions municipals 

sota la forma d’una coalició. Les candidatures de Badia del Vallès, Barberà del 

Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Montcada i 

Reixac, Palau‐solità i Plegamans, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 

Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa, hem decidit 

concórrer plegades a les properes eleccions municipals subratllant uns eixos 

programàtics bàsics que ens uneixen. 

 

Som candidatures alternatives i d’unitat popular de 14 municipis del Vallès 

Occidental que ja havíem arribat a un acord polític que constata les nostres 

coincidències, en alguns casos després del treball conjunt d’anys, però en tot 

els casos a partir del reconeixement mutu. És doncs, un acord que parteix del 

respecte absolut a la independència de cada una de les candidatures i a la 

pluralitat i diversitat que representem tant entre les diverses candidatures com 

dins de cada una d’elles. 

 

Totes les candidatures es situen dins l’àmbit del municipalisme, i per tant 

situant la transformació del seu municipi en el primer lloc dels seus objectius, 

de l’esquerra alternativa i per tant en la perspectiva de plantar cara al sistema 

per transformar‐lo, i de la unitat popular com a objectiu necessari per a 

aquesta transformació. 
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