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ASSEMBLEES OBERTES: TORNEM AL CARRER, DONEM VEU AL POBLE 

La CUP de La Bisbal aposta per a la participació i implicació de la ciutadania en la gestió 

quotidiana de la vida comunitària. 

L’assemblea del Nucli Local de la CUP de La Bisbal d’Empordà va endegar, el passat mes d’octubre, un seguit 

d’assemblees obertes per diverses zones de la nostra vila amb l’objectiu de donar veu, escoltar, aprendre i 

construir de i amb la gent del nostre poble noves formes d’entendre i fer política. Des de la CUP creiem que 

la política no és un espai de gestió privat i exclusiu d’unes elits, que fan i desfan només amb l’aval dels vots 

de la ciutadania cada quatre anys, sinó l’àmbit de gestió col·lectiva per resoldre i millorar la vida en comú des 

de la quotidianitat. 

Coherents amb aquest plantejament, des de la CUP no creiem tenir cap veritat absoluta ni poció màgica per 

resoldre els problemes col·lectius, sinó que, com a part integrant de la mateixa comunitat, volem ser un 

instrument més del poble per assolir aquest objectiu d’autogestió comunitària. 

És amb aquest objectiu que des de la CUP hem apostat per dur la política altra volta als carrers i places de la 

vila. Les Assemblees obertes han nascut amb aquest objectiu, i tindran continuïtat en el temps. Les primeres 

quatre assemblees realitzades, si bé no massa quantioses en nombre de participants, si van servir per posar 

en marxa aquesta voluntat de fer les coses d’una altra manera. Aquestes son les opinions i valoracions que 

es van recollir en aquelles assembles: 

Problemàtiques comunes: 

>> Es valora la necessitat de generar espais de trobada com les assemblees obertes a diferents barris, per 

donar veu a la gent. 

>> Manquen activitats fora del centre de la població, als barris.  

>> Falta de proximitat informativa del consistori en general. Tancament en quan a la participació de la 

ciutadania dins l’Ajuntament.   

>> Es parla del ROM (Reglament Orgànic Municipal), la llei que regula el funcionament dels plens de 

l’ajuntament, i que per tant, regula el grau de participació de les entitats i la població. Actualment ens regim 

per un ROM del 1992, i és per tant molt limitat pel que fa a la participació del poble, entre d’altres aspectes. 

El consistori fa temps que hi està donant voltes per modificar-lo, però finalment no acaben canviant-lo amb 

l’excusa de la nova llei estatal d’organització municipal. 

>> Plens Municipals amb molt poca assistència com a conseqüència de la dinàmica portada pel consistori de 

poca transparència i voluntat per a què se sàpiga que s’hi cou. 

>> En casos clamorosos com el de la nova biblioteca es detecta molta desinformació cap a la ciutadania.  

>> Mobilitat i Transport públic: dificultats per a la mobilitat en quant a preu, enllaços i facilitats per als 

usuaris. Es reclama una aposta decidida i sostenible per a fomentar el transport públic a la nostra vila i a la 

comarca. 

>> Una ciutadana ens parla sobre la problemàtica amb la rehabilitació al CAP (Centre d’Atenció primària). Hi 

ha molta llista d’espera. Ja s’han fet accions respecte aquest tema per ampliar l’horari de rehabilitació. Tot i 
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que aquest no sigui un tema de gestió directa per part de l’ajuntament, sí que hi ha la sensació que des del 

consistori no es lluita per obtenir a la vila serveis públics de màxima qualitat. 

>> Plataforma per Catalunya (PxC). La realització de les Assemblees obertes ha coincidit en el temps amb 

l’anunci per part de Plataforma per Catalunya de presentar una candidatura a la nostra vila a les properes 

eleccions municipals. Hi ha una preocupació general que el discurs xenòfob i racista d’aquest partit acabi 

afectant greument la convivència i adaptació de la població nouvinguda a la nostra vila. Amb un discurs fals, 

ple d’odi i intimidació, aquest partit ultra el que pretén és crear un estat en el que els més desvalguts i 

vulnerables de la nostra societat acusin als nouvinguts, i no els poderosos, de tots els seus mals. Un discurs 

provocador i covard que no hauria de tenir cabuda en una societat culta i socialment avançada. Ens 

concerneix a totes i tots aturar-los.   

>> Llar d’infants, s’explica la situació a la que s’afronten les treballadores, hi ha hagut acomiadaments i 

l’ajuntament està tenint una actitud molt destructiva envers aquest tema.  

>> S’explica què son les taules socials. Hi ha una taula tècnica on hi participa l’alcalde, els tècnics i les 

“entitats socials”, on s’exclou la PAH. I la taula d’acció social on hi participa el regidor, representants 

d’agrupacions polítiques i la PAH, tot i que d’aquesta darrera taula encara no se n’ha convocat cap. Es veu 

poca predisposició a abordar aquests temes més enllà de les aparences i la creació d’instruments, com les 

pròpies taules, destinades a fer veure que s’està fent alguna cosa quan en realitat els problemes socials no 

són encarats. 

Problemàtiques concretes de cada barri 

12/10_Plaça de la Sardana (Barri del Convent):  

>> Escola Empordanet: Es planteja que pot ser un factor de dinamització i una eina d’integració dins del 

barri. Inquietud per un possible trasllat de l'escola a una altra banda. 

>> Pisos Sant Martí i Sant Francesc. El perímetre dels pisos és de propietat privada, per tant la rehabilitació 

recau en del veïns i no es pot assumir. Es planteja que és una zona que hauria d’assumir l’Ajuntament, 

mitjançant algun tipus d’acord, per tal d’evitar la degradació i deixadesa d’aquestes zones on, 

tradicionalment, hi han viscut les classes populars.  

>> Sobre el POUM. Desconeixement dels veïns sobre quin és el projecte real. Una mostra més de la poca 

transparència i sensibilitat del consistori per explicar allò que interessa als veïns de primera mà. 

>> És evident que falten equipaments al barri, tot hi així, es valora que s’ha de consultar als veïns abans, que 

son els qui realment fan vida i coneixent les necessitats del barri. 

>> Es debat sobre la necessitat d’autoorganitzar-se a nivell de barri, crear una AAVV, recuperar les festes de 

barri com la revetlla de Sant Joan. 

19/10_Parc del Juràssic (costat llar d’infants): 

>> Es parla sobre les escombraries i el reciclatge, la pudor i la llunyania d’aquestes pels veïns, sobretot per la 

gent de la tercera edat. 
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>> Barri de l’Aigüeta: reproduïm textualment el que diu una veïna de l’aigüeta que ens va enviar un correu 

electrònic lamentant no poder assistir a l’assemblea:  »L’Aigüeta ha "mort d'èxit" en el seu moment van 

"tenir" la gent que volien i crec que continuen pensant que vindran sense fer res... l'Aigüeta ha quedat lletja, 

degradada, bruta, descuidada, falta de wc públic, si més no en els dies de més afluència.» 

26/10_Pisos Sant Jordi: 

>> Hi ha un problema amb els excrements dels gossos ja que és un barri on hi abunda la zona verda. Es 

planteja una campanya comunicativa pedagògica i visual sobre la necessitat de que els propietaris dels 

gossos recullin la femta dels seus animals. 

>> Un veí planteja una trobada al mes, regular i un dia a la setmana concret, per parlar sobre temàtiques 

diferents. Així mantenint un dia fixe potser s’aconseguiria mantenir un públic regular i, a banda, generar un 

espai de trobada. 

>> També surt la idea, tenint en compte la situació de crisis actual, de la importància d’un banc d’accedents 

agrícoles dels pagesos de la zona.  Si bé, això és un projecte molt ampli, i es creu necessari un espai propi per 

parlar-ne i desenvolupar la idea. 

>> Es debat extensament  sobre la gestió dels residus. 

02/11_Plaça Ajuntament: 

>> Es comenta que al centre de la  vila hi ha molts locals comercials tancats. Es parla de diversificar les 

activitats econòmiques.  

>> Sobre la qüestió de l’habitatge, problemàtica que actualment afecta a moltes famílies de la població, es 

valora que hi ha molts pisos buits i el pla de barris molt poc aprofitat. 

>> Es debat de la poca vida de carrer que hi ha a La Bisbal (aquest és un debat que surt a d’altres assemblees 
obertes realitzades).  
Les limitacions de l'ordenança de civisme de no poder utilitzar les places i carrers per a que la mainada pugui 
jugar a pilota per exemple, o el fet de no haver-hi bancs per a asseure's (en el cas de la Plaça major) pot ser 
un motiu que expliqui aquest abandonament dels espais públics. Una altra causa podria ser la falta 
d'activitats per a franges d'edat menys organitzades com la gent gran, per exemple, ball de diumenges. 
 
>> Es parla de la poca facilitat que posa l'ajuntament per a poder fer activitats, tant al carrer com als 
equipaments municipals, si no ets una entitat "censada". 
 
Aquestes son el conjunt de reflexions i demandes que vam recollir en aquestes primeres quatre jornades 
d’assemblees obertes, i que esperem tindran continuïtat a partir de la primavera vinent. Des de la CUP 
animem a la ciutadania a participar en aquests i altres espais de trobada col·lectiva que ens enriqueixen com 
a persones i com a poble.  
 

 
Assemblea local de la CUP de La Bisbal d’Empordà, desembre del 2013 
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