
MANIFEST DE SANT JOAN DE VILATORRADA PER 
UNA RESPOSTA COL·LECTIVA CONTRA LA CRISI

Sobre les causes i els efectes de la crisi que patim des de fa mesos se n’ha escrit molt 
i de ben segur que se n’escriurà molt més. Però si alguna cosa es pot saber del cert és 
que ens aboca a un nou escenari social i econòmic.  Per a Iniciativa per Catalunya 
Verds – Entesa pel  Progrés Municipal  (ICV-EPM),  aquesta crisi  global  és fruït 
d’un model neoliberal de creixement que ens condueix a un món on els recursos 
naturals s'esgoten, amb grans diferències i desigualtats en la  població mundial i 
a un procés accelerat de canvi climàtic. 

A Espanya i Catalunya els efectes de la crisi global s’agreugen per un model econòmic 
propi basat en el construcció i l’endeutament familiar sobre la base dels baixos salaris i 
un desigual repartiment de la riquesa.  

A  la  Catalunya  Central,  aquests  efectes  es  manifesten  d’una  manera 
especialment  greu en  una  economia  que  arrossega  des  de  fa  anys  la  pèrdua 
d’ocupació de la indústria tèxtil i minera i que sumades a l’actual davallada del sector 
de la construcció i la indústria del metall provoquen unes elevades taxes d’atur, per 
damunt de la mitjana nacional.

Fruït d’aquesta pèrdua de competitivitat i de l’atur afloren noves necessitats socials, 
personals  i  familiars.  I  una  vegada  més constatem que  els  municipis  pateixen 
doblement aquestes dificultats. Els ajuntaments són l’administració més propera a la 
ciutadania i per tant qui coneix més acuradament la situació i les demandes reals de la 
població, on s’adrecen les persones en situació d’atur i amb necessitats urgents. I a la 
vegada,  els  ajuntaments  tenen un finançament  totalment  insuficient  per  fer  front  a 
aquesta problemàtica. Al llarg dels 30 anys d’ajuntaments democràtics, l’administració 
local s’ha fet càrrec de la prestació de serveis, que la llei no els hi reconeix com a 
obligatoris però que socialment sí són necessaris, i per contra, segueixen gestionant 
un volum molt similar de la despesa pública estatal. En definitiva, on es produeix la 
major part de les necessitats és on hi ha menys recursos. 

Ha fet fallida un patró de creixement, una manera de relacionar-se, una manera 
de viure, determinats valors. I la pregunta és, li posem un pedaç per anar tirant, o 
fem  un  canvi  en  profunditat?  Com  a  ICV-EPM  i  avui  des  de  Sant  Joan  de 
Vilatorrada optem per això segon; amb la convicció que la tasca d’una força política 
com la  nostra  que aspira  a  transformar  la  societat  és fer  propostes  que des  dels 
terrtoris on hi som representats construeixin alternatives. 
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Per tot això,  la federació d’Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa pel Progrés 
Municipal, en el marc de les jornades A PEU DE CARRER de la Catalunya Central, 
insta  a  la  Generalitat  de  Catalunya  a  una  lluita  decidida  contra  la  crisi  tot 
adoptant les següents mesures: 

- Introducció  dels  criteris  de  descentralització,  proximitat  i  concertació 
territorial  en  el  conjunt  de  les  polítiques  públiques  del  conjunt  de 
conselleries de la Generalitat destinades a fer front a la crisi. No s’assolirà 
l’equilibri territorial ni la reactivació econòmica dels territoris que més pateixen 
la  crisi,  si  les  polítiques  públiques  impulsades  des  de  institucions 
supramunicipals no tenen en compte aquests criteris com a clau de l’eficiència i 
eficàcia de les mesures impulsades.  

- La posada en marxa urgent d’un Pla de Reactivació econòmica al conjunt 
de comarques de la Catalunya Central. Aquest  Pla  haurà de fer  front  de 
manera  urgent  a  la  destrucció  incessant  d’ocupació  i  atacar  les  pràctiques 
oportunistes de moltes empreses que (tot i obtenir beneficis) aprofiten el clima 
general  per  reestructurar  la  plantilla,  i  haurà  de  servir  com  a  estímul  de 
l’activitat  productiva  de  la  comarca  tot  posant  les  bases  d’un  nou  model 
productiu del territori,  més sòlid i competitiu. Un cop posat en marxa, el Pla 
haurà de comptar amb una taula de seguiment de la qual en formaran part el 
conjunt  de departaments partícips del  Pla  així  com les  institucions  i  agents 
socials i econòmics del territori. 

- El desenvolupament accelerat de la planificació d’infraestructures de la 
Catalunya Central, com a clau per fer possible el canvi de model productiu, 
amb més i millor transport públic ferroviari. 

- La inversió decidida en el conjunt d’equipaments socials i educatius, tot 
enfortint i ampliant l’oferta de formació professional i formació d’adults, 
en especial  en cursos de grau de secundària;  facilitant  així  la  reinserció 
laboral de les persones aturades i contribuint a la solidesa, qualificació i valor 
afegit del nou model productiu. 

- Augment  i  millora  de les polítiques públiques d’ocupació  amb la posada en 
marxa de  més Plans Locals d’Ocupació Pública adaptats al màxim a les 
realitats territorials. 

- Augment  de  les  polítiques  socials per  tal   de  protegir  més  i  millor  les 
persones  que  pateixen  directament  la  crisi  evitant  així  el  risc  d’exclusió 
social. És imprescindible que, aprofitant les noves competències i possibilitats 
que ofereix  l’Estatut  i  l’augment  de recursos del  nou model  de finançament 
s’ampliïn les prestacions socials, en especial les destinades a les persones en 
situació d’atur a les que se’ls ha acabat el subsidi de desocupació.  

En aquest mateix sentit,  els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds i 
Entesa  pel  Progrés  Municipal  de  la  Catalunya  Central  es  comprometen  a 
treballar, ja sigui des del govern o l’oposició, per tal que a nivell local s’adoptin les 
següents mesures tot avançant en l’assoliment d’aquests objectius: 

Augment i millora de les polítiques socials
- Donar prioritat en els pressupostos municipals per al 2010 a les polítiques 

socials, que a través de prestacions socials i polítiques d’ocupació decidides 
ampliïn la protecció cap a les persones més perjudicades per la crisi i facilitin la 
seva sortida tot donant suport en la recerca d’ocupació. 
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- Enfortir  els  Serveis  Socials  Bàsics  Municipals per  tal  d’assegurar  les 
necessitats i l’alimentació bàsica a les persones i famílies més desfavorides tot 
ampliant les ajudes d’urgència social per pagar lloguers i consums bàsics, les 
ajudes  de  menjador  escolar i  impulsant  convenis  de  col·laboració  amb  el 
comerç local, campanyes de recollida d’aliments i/o menjadors populars. 

- Adaptació dels serveis municipals de Promoció Econòmica a les  necessitats 
dels treballadors autònoms. 

Contrucció de xarxa social i nou concepte de consum 
- Potenciar i donar suport a aquelles  iniciatives socials que aprofundeixen 

en  la  solidaritat  veïnal tot  creant  xarxes  socials  i  d’intercanvi  ja  que 
representen un instrument clar per a la inclusió social tot fugint de les lògiques 
tradicionals d’obtenció de béns i serveis.  

- Impulsar mesures que apostin per un nou concepte de consum col·laborant, 
per exemple, amb cooperatives de consum. 

Uns ajuntaments basats en l’ètica i que aposten per una nova economia
- Situar el criteri de  la responsabilitat social en el centre de les compres i 

concessions públiques. 

- Elevar el nivell de control democràtic i de transparència en la despesa i 
gestió dels recursos públics.   

- Apostar  per  una  nova economia verda,  dotant  d’energies renovables els 
equipaments  municipals  i  introduint  criteris  mediambientals  en  les 
ordenances fiscals, entre d’altres. 

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa pel Progrés Municipal estem convençuts 
que  la  sortida  a  aquesta  crisi  ha  de  ser  diferent,  que  ha  de  donar  pas  de  la 
competència a la cooperació i de l’individualisme a la solidaritat.  Volem fugir de la 
resignació  i  l’acceptació  de  la  situació  actual  del  nostre  país  i  les  nostres 
comarques i per aquest motiu hem treballat en aquest manifest que presentem a Sant 
Joan de Vilatorrada. No volem que aquest manifest quedi en aquestes línies i que el 
seu  ressò no vagi  més enllà  d’aquestes  jornades.  És  per  això  que aquest  és  un 
document inicial que vol enriquir-se amb les aportacions de tots aquells agents i 
persones que hi vulguin dir la seva. No fer-ho d’aquesta manera seria condemnar-
se  al  fracàs  ja  que  només  amb  respostes  col·lectives  de  concertació  social, 
sectorial i territorial les comarques de la Catalunya Central sortiran enfortides 
d’aquesta crisi.   

Sant Joan de Vilatorrada, 28 de novembre de 2009
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