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Recull del treball realitzat durant el 2014



treball l’anirem construint a través 
d’assemblees obertes, tot impulsant 
espais per al debat per anar treba-
llant transversalment, anirem creant 
un programa participatiu que atorgue 
el protagonisme a les persones.

La CUP Deltebre es presenta a les 
eleccions municipals de 24 maig de 2015
L’assemblea de la CUP Deltebre 
venim dels moviments socials, del 
Centre Social Lo Maset, del casal 
popular Panxampla i de les lluites per 
la defensa del territori.

Vam decidir de presentar-nos des-
prés de diverses assemblees on 
anàvem valorant pros i contres i, 
evidentment, els pros van guanyar. 
La decisió va ser presa perquè la 
faena que ara fem, com la presen-
tació d’al·legacions al pressupostos 
municipals i al ROM o bé l’inici de la 
campanya de participació ciutadana 
o altres tasques des de fora de la 
institució no donen el fruit que es-
perem. Volem treballar en la política 
municipal perquè, des de la humilitat 
i la il·lusió, volem transformar la nos-
tra realitat més propera per contribuir 
a canviar la societat, una societat que 
volem més justa. La tasca que la CUP 
fem des de fora de la institució no és 
visible per a la majoria de la població 
i volem fer-la visible i possible.

Naixem d’una política no professio-
nal, feta per la ciutadania i per a la 
ciutadania, per aquesta raó els nos-
tres principals eixos de treball són la 
transparència, la participació ciutada-
na, el compromís amb els moviments 
socials i les lluites populars.

La nostra actuació ha de consistir 
a recuperar i a apropiar-nos de la 
presa de decisions que en el nos-
tre municipi ens afecten, hem de 
participar activament de tot allò 
que és col·lectiu. La població hem 
estat anant a votar i delegant en les 
persones a qui hem votat o no les 
decisions que ens afecten a totes 
i no n’hem pres part, ho hem estat 
mirant des de la galeria o potser ni 
això, i ara ens trobem desposseï-
des, ens han robat des de totes les 
instàncies i hem de recuperar el que 
hem perdut.

Les lluites a la contra desgasten molt 
i en tenim moltes, però és hora de 
girar la truita, sense deixar de banda 
la nostra lluita contra les agressions 

que patim, paral·lelament hem de 
començar a crear espais de debat i 
treballar entre totes i tots per cons-
truir propostes que afronten els 
nostres problemes locals de manera 
participativa i oberta, per construïr 
poder popular.

Per això el nostre programa de 



El 21 de febrer de 2014 es van 
aprovar inicialment els pressupostos 
municipals de Deltebre de 2014, i 
dins del termini establert de sotmeti-
ment a informació pública, la CUP de 
Deltebre va presentar-hi al·legacions.

Dimecres 26 de març, s’ha celebrat 
el ple extraordinari per debatre les 
al·legacions als pressupostos munici-
pals que han estat desestimades pel 
PSC i per ERC, mentre que CiU i el 
PP han votat en contra a desestimar-
les i en contra dels pressupostos. 
Això ens recorda Eduardo Galeano i 
el seu Patas arriba. El mundo al revés.

De fet han enllestit ben ràpid, el 
regidor d’hisenda, Rogelio Tomàs ha 
fet un resum resumit del contingut 
de les al·legacions i ha dit “no són 
els pressupostos que voldríem, però 
la situació és la que tenim i ens hem 
d’ajustar”. N’ha fet una interpretació 
errònia de les al·legacions, entre 
d’altres, quan s’ha referit a la parti-
da d’empreses privades on la CUP 
demana la municipalització interpreta 
que la CUP vol reduir la partida de la 
llar d’infants, o bé sobre la neteja de 
platges, on la CUP demana explica-
cions per l’increment en 14.000 € 
respecte l’any anterior, en són dos 
exemples.

CUP Deltebre ha 
sol·licitat canvi 
d’horari del ple 
municipal
La CUP Deltebre hem presentat una 
instància a l’ajuntament de Deltebre 
demanant el canvi d’horari del ple 
municipal, creiem que el ciutadà té el 
dret de poder assistir als plens i en 
l’horari en què és fa actualment no 
és gaire compatible amb la ciutada-
nia.

Per això des de la CUP Deltebre 
demanem que:

- Que es facin els plens en un ho-
rari compatible amb la ciutadania i 
d’aquesta manera obrir una porta a 
la participació ciutadana que creiem 
que és molt important. Per això 
demanem que a partir d’ara els plens 
es facin al vespre i d’aquesta manera 
facilitar al ciutadà l’assistència i el 
seguiment als plens municipals.

Seguidament el regidor del PP ha 
volgut donar importància al fet que la 
CUP (“un moviment de jóvens amb 
inquietuds” segons ell) hagen tre-
ballat els pressupostos i ha valorat 
la feina i la voluntat política. A conti-
nuació, la regidora de CiU, Tere Culvi 
manifesta que el seu grup votarà en 
contra a desestimar les al·legacions 
de la CUP ja que hi coincideixen en 
la majoria dels punts al·legats i que 
és una qüestió de voluntat política i 
reajustament pressupostari.

Finalment, l’alcalde, José Emilio Ber-
tomeu ha exposat que els pressu-
postos s’ajusten a la realitat i també 
ha fet el seu agraïment a la CUP. 
El primer tinent d’alcalde, Gervasi 
Aspa ha volgut alliçonar els mem-
bres de la CUP assistents al ple 
(ben poques perquè el ple és a les 
9 del matí) tot dient que ERC voldria 
fer uns pressupostos com els que 
la CUP proposa, però que en entrar 
a l’ajuntament “les voluntats queden 
sotmeses a les realitats que tenim” 
tot comparant les despeses de 
l’ajuntament amb aquell qui ha de 
pagar la hipoteca i no li pot comprar 
l’abric al fill. Ha insistit que el seu 
grup no està en contra de la “filoso-
fia dels pressupostos” socials que 

la CUP proposa però insisteix que la 
realitat és una altra.

Després del ple la valoració que en 
fa la CUP Deltebre és que hi ha, per 
part de l’equip de govern, manca de 
voluntat política i manca de sensibili-
tat social davant d’uns pressupostos 
que no tenen en compte el patiment 
de la ciutadania. També sorpresa per 
la pobresa argumental en les des-
estimacions així com pels reiterats 
agraïments de part de tots els grups 
municipals per la tasca feta, que en 
definitiva ha acabat desestimada. 
Sorpresa també per les coincidències 
que han manifestat el PP i CiU amb 
les al·legacions presentades per la 
CUP.

Desestimades les al·legacions presentades 
per la CUP Deltebre als pressupostos 
municipals 2014.



La CUP Deltebre presenta al·legacions al 
Reglament Orgànic Municipal (ROM)

els plens municipals es realitzen en 
horari de matí.

A mateix temps que es facilite la 
participació ciutadana en els plens 
i que es puga intervindre en el punt 
de precs i preguntes.

Elaborar aquestes al·legacions no 
ha estat fàcil ja que no se’ns han 
facilitat fotocòpies del document. 
Aquesta és també una de les nostres 
al·legacions, que es proporcionen 
fotocòpies a la ciutadania d’aquells 
documents que requereixen per 
poder-los treballar

Finalment volem dir que l’Ajuntament 
no ha fet publicitat de la proposta 
de ROM tot i la importància d’aquest 
reglament per a la ciutadania.

En total s’han al·legat 34 punts del 
ROM, amb la intenció de matisar am-
bigüitats però sobretot perquè la po-
lítica municipal siga més transparent 
a la ciutadania i perquè la ciutadania 
hi puga participar.

La CUP Deltebre ha presen-
tat, aquest dilluns 3 de març, 
a l’Ajuntament de Deltebre, les 
al·legacions al Reglament Orgànic 
Municipal i hi ha adjuntat una pro-
posta de Reglament de Participació 
Ciutadana.

La CUP va engegar fa uns mesos 
una campanya de participació 
ciutadana amb l’objectiu de recollir 
signatures per presentar una moció 
popular a fi d’obrir el debat polític 
davant la forma de participació ciuta-
dana del consistori.

L’Ajuntament de Deltebre en el 
moment de l’inici de la campany-
a no disposava de Reglament de 
Participació Ciutadana ni Regla-
ment Orgànic Municipal (ROM), on 
s’estableixen les eines per permetre 
la participació ciutadana en els afers 
que afecten el municipi. 

La publicació del ROM que ha fet 
l’Ajuntament de Deltebre no s’ajusta 
a les demandes que  la CUP Del-
tebre va començar a difondre amb 
aquesta campanya de participació 
ciutadana i per aquest motiu n’hem 
fet les al·legacions i adjuntem la 
proposta Reglament de Participació 
Ciutadana perquè des de la CUP 
pensem que cal impulsar hàbits i 
valors participatius, per avançar cap 
a una població democràtica, partici-
pativa, transparent i comunitària. 

Des de la CUP considerem bàsics 
tres aspectes imprescindibles:

· Disposar d’informació suficient, 

veraç, contrastada i amb un 
llenguatge proper com a element 
imprescindible per al control de-
mocràtic de la gestió municipal 

· Fer pedagogia i promoció 
d’aptituds basades en el diàleg, 
la cooperació i les formes demo-
cràtiques de prendre decisions 

· Facilitar l’accés de tothom que 
vulga a participar en els assump-
tes públics 

De les al·legacions presentades 
destaquem que la presentació de 
mocions de part de la ciutadania 
s’ajuste a 100 firmes, amb la pro-
posta de ROM de l’Ajuntament es 
necessita un 10% de la població 
amb dret a vot, això a Deltebre 
s’aproxima a les 1.000 firmes. 

També demanem que l’horari del 
ple municipal siga en horari de 
tarda i a una hora on la ciutada-
nia hi puga assistir. Actualment 

La CUP va engegar fa uns mesos una campanya de participació ciutadana amb l’objectiu de recollir 
signatures per presentar una moció popular a fi d’obrir el debat polític davant la forma de participació 
ciutadana del consistori.

“Des de la CUP pensem 
que cal impulsar hàbits 
i valors participatius, 

per avançar cap a una 
població democràtica, 

participativa, transparent 
i comunitària”





Construïm des de l’honestedat 
i la transparència
En converses de cafè, de perruqueria, amb les companyes 
de treball, de fruiteria o peixateria sovint apareix el tema 
de les despeses, “avui tot costa molt”, “la vida és molt 
cara”, “aquest ajuntament cada dia ens fa pagar més”… 
En els nostres municipis rebem uns serveis públics que 
garanteixen el bon funcionament del poble, però realment 
són públics? Aquí va la primera pregunta, perquè el que 
aquí volem fer és fer reflexionar.

L’ajuntament com a institució té l’obligació de prestar 
diversos seveis a la ciutadania i la ciutadania ha de poder 
decidir sobre la gestió d’aquests serveis, perquè són els 
seus i en benefici propi. I com ho podem fer això?

En primer lloc hem de ser conscients que viure en el nos-
tre poble és prendre’n partit i per tant hem de participar 
activament de la política municipal, almenys en aquells 
àmbits que ens motiven, ens preocupen o ens afecten.

La recollida dels residus, l’enllumenat, l’aigua potable, 
el clavegueram, la neteja dels carrers, la biblioteca, la 
llar d’infants, serveis esportius municipals, els serveis 
socials, la neteja dels edificis públics, ... són serveis 
municipals que l’ajuntament presta a la ciutadania. La 
prestació d’aquests serveis es fa majoritàriament a través 
d’empreses privades i, si fem una diagnosi del que això 
suposa ens adonarem que si es presten d’una manera 
directa per l’empresa pública o per personal municipal, en 
podem sortir beneficiades.

Com és que encara hi ha qui defensa que és més eficient 
la prestació de serveis públics a través d’empreses priva-
des? En tenim prou amb l’exemple de la pèssima gestió 
privada que ha fet l’empresa Trèvol amb les instal•lacions 
esportives municipals a Deltebre, que s’han hagut de tan-
car. O què està passant amb la llar d’infants Els Hortets, o 
amb Sorea que gestiona l’aigua…Fem-ne una diagnosi:

1. La prestació de serveis a través d’empreses privades 
està subjecta a IVA, les empreses públiques no (excepte 
l’aigua). Aleshores preguntem-nos: quin és l’import en 
IVA que paguem en el nostre municipi per la gestió dels 
serveis públics?

2. L’empresa privada busca contractes rendibles, el seu 
benefici oficialment està entre el 6% i el 13%. L’empresa 
privada intenta baixar els seus preus per poder guanyar 
els concursos municipals. Com s’asseguren el marge de 
benefici? Deixant de prestar algun servei, explotant les 
treballadores, deixant de fer inversions. Quins serveis o 
quines inversions es deixen de fer? Queda això reflectit 
en els contractes? Quins marges comercials apliquen 
amb els materials? Les prestacions dels serveis es troben 
a cada contracte? En podem fer un seguiment?

3. L’empresa privada té experiència. I la pública també, 
pot contractar especialistes i compartir experiències amb 
altres empreses públiques. Quan entra en vigor i quan 
s’acaba un contracte municipal amb una empresa pri-
vada? Quin nivell de compliment hi ha? Qui el controla? 
Estan garantits els requisits d’honestedat i transparència?

Busquem resposta a aquestes preguntes en el nostre mu-
nicipi, i hi estem treballant perquè els processos de parti-
cipació ciutadana i el control democràtic i rigorós formen 
part dels nostres serveis municipals i d’arreu.

“Estem treballant perquè els 
processos de participació ciutadana 

i el control democràtic i rigorós 
formen part dels nostres serveis 

municipals”



Presentació de la campanya “No marxis 
sense hora, hi tens tot el dret!” a Deltebre
El passat dijous 25 de setembre, la CUP Deltebre va orga-
nitzar, a la Plaça Mossèn Gabriel de Deltebre, una xerrada 
informativa sobre la campanya “No marxis sense hora, hi 
tens tot el dret!”, centrada en la perversió que amaguen 
les dades de les llistes d’espera oficials i que encoratja a 
la població a la desobediència civil. La xerrada va ser duta 
a terme per membres del Grup de Treball en Defensa de 
la Sanitat Pública, i hi van assistir una trentena de perso-
nes.

“No marxis sense hora, hi tens tot el dret!” és el primer 
eix de la campanya “Si et roben la sanitat, et retallen la 
vida”que s’anirà desenvolupant en els propers mesos.

Actualment el Govern de la Generalitat publica que les 
llistes d’espera no han augmentat o fins i tot que s’han 
escurçat. La realitat però, ens mostra que sí que han 
augmentat, que el temps d’espera cada cop és més llarg 
i que es supera amb escreix el màxim legal permès de 6 
mesos.

Un dels principals motius de la diferència entre les “dades 
oficials” i les dades reals, és que molt usuaris i usuàries 
se’n tornen a casa sense cita concertada i només amb 
el compromís verbal del centre sanitari que se’ls avisarà 
telefònicament per comunicar-los la cita. Totes aquestes 
persones que esperen la trucada telefònica no consten en 
les llistes d’espera “oficials”, tot i que sí que estan pen-
dents de rebre una intervenció quirúrgica.

La campanya “No marxis sense hora, hi tens tot el dret” fa 
un emplaçament a usuaris i usuàries de la sanitat públi-
ca perquè no abandonin els centres sanitaris (hospitals, 
CAP’s...) sense tenir hora concertada per la següent visita, 
operació, proves, etc. Conchi de Tera, del Grup de treball 
en defensa de la sanitat pública de Tarragona, va desen-
volupar i explicar quins son els objectius de la campanya:

Informar i denunciar d’aquest “maquillatge” de les llistes 
d’espera oficials.

Informar del dret de tota persona a ser atès en un temps 
adequat i a estar informat sobre les llistes d’espera, tal i 
com es recull en els drets dels usuaris publicat pel Depar-
tament de Salut.

Informar que quan marxes sense hora, entres a formar 
part d’una llista no oficial per accedir a la llista d’espera.

Emplaçar a usuaris i usuàries perquè no abandonin els 
centres sanitaris (Hospitals, CAPs, etc.) sense tenir hora 
concertada per la següent visita.

Informar que si no et volen donar hora, tens dret a 
demanar un justificant on es comprometin a donar-te 
hora en un termini d’una setmana; i si no et donen aquest 
justificant, tens dret a no abandonar la cua de citacions on 
t’estan atenent.

Contribuir a la transparència del Sistema Sanitari Públic i 
facilitar el seu funcionament tal i com reconeix la Llei.

Es tracta d’una proposta de desobediència civil que 
compta amb la implicació de pacients i de professionals 
del sector per tal de denunciar el falsejament de les es-
tadístiques de les llistes d’espera, que fins ara es comp-
tabilitza a partir de quan s’atorga la cita, i no de quan s’ha 
demanat.

En el seu torn, Agustí Aragonés, membre de la CGT i 
treballador de l’Hospital Joan XXIII, exposà el nou eix 
de treball obert per protestar, denunciar i visualitzar la 
perversitat dels gestors de la sanitat pública, que estan 
impulsant un consorci al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre com el que no van poder tirar endavant a Lleida, 
però camuflant-lo, de forma poc transparent, sota el títol 
eufemístic de “Plans funcionals”.

Es remarcà que mentre els hospitals públics pateixen una 
manca deliberada de pressupost, que impedeix el seu 

adequat funcionament, s’incrementen les llistes d’espera i 
amb l’excusa de millorar la gestió i el finançament del mo-
del sanitari es proporciona la gestió d’activitat assistencial 
econòmicament rendible a hospital privats. Denuncien, 
també, que aquesta col·laboració disminueix la qualitat 
del servei i incrementa els costos sanitaris tot desviant 
recursos públics a les empreses privades que conceben 
la sanitat com un negoci.

Finalment, es va fer una crida als usuaris i usuàries de 
la sanitat pública a que lluitin pels seus drets i denun-
ciïn aquelles pràctiques irregulars de les que puguin ser 
víctimes.

“Es tracta d’una proposta de 
desobediència civil que compta 

amb la implicació de pacients i de 
professionals”







Avui 25 de novembre, dia interna-
cional contra les violències vers les 
dones i les xiquetes, la CUP Deltebre 
no oblidem totes aquelles violències 
encobertes com la invisibilització 
de les dones en espais públics, 
l’utilització de llenguatge sexista, 
anul·lació com a persones, 
els micromasclismes, la pu-
blicitat sexista, les constants 
humiliacions laborals, el 
xantatge emocional, la pres-
sió estètica... que arriben al 
seu punt màxim en insults, 
agressions sexuals i assas-
sinats, i denunciem pública-
ment totes les agressions 
masclistes, un exemple de 
tants tipus d’agressions que 
fomenta el sistema patriar-
cal.

Les violències masclistes 
continuen presents en el 
nostre dia a dia, i és neces-
sari un canvi de mentalitat i 
de conducta per eradicar-lo, 
i no només avui, sinó cada 
dia de l’any, per això fem una 
crida a l’autodefensa femi-
nista davant de totes aques-
tes agressions, recordant 
que les violències masclistes 
són un problema estructural, 
que tenen el seu origen en la 
desigualtat sexual.

La CUP Deltebre treballarem 
al nostre poble per lluitar 
contra totes aquestes agres-
sions que patim les dones, 
situacions que atempten 
contra la nostra salut física, 
psíquica i emocional, i que 
estan completament norma-
litzades o, fins i tot, justifi-
cades.

Perquè som plenament 
conscients de que el mas-
clisme mata i perquè volem 
una societat on aquestes 
pràctiques no hi tinguen cap 
mena de cabuda, aquest cap 
de setmana passat hem sor-
tit al carrer per recordar to-

tes les víctimes mortals de la violèn-
cia sexista, apoderar-nos i demostrar 
que som moltes a Deltebre les que 
no volem més atacs a les nostres 
vides en cap de les expressions de 
l’opressió patriarcal. 

Prou violència masclista, prou vícti-
mes del patriarcat.

Visca l’autodefensa feminista!

A Deltebre diem PROU! 25 de 
novembre, dia internacional contra les 
violències vers les dones i les xiquetes



Sí a la independència, sí als Països Catalans, per canviar-ho tot.

Acció siguem valentes per opinar.

Assemblea oberta per debatre  un pla de cultura per a Deltebre.



Ens trobaràs tots els dilluns a les 19h. al Centre Social Lo Maset.
C/ Estació 45, Deltebre. Vine i participa!

www.deltebre.cup.cat  |  deltebre@cup.cat 

Busca’ns a facebook: Cup Deltebre  |  A twitter: @CUPDeltebre


