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INTRODUCCIÓ 

En la seua Crida a la Participació Unitària en les Eleccions municipals del 2011, de setembre 
del 2009, la Plataforma de Ciutadans per la República va proposar l'elaboració d'un projecte de 
programa municipal. Aquest programa marc podia servir com a base per al debat entre totes les 
organitzacions, plataformes ciutadanes i forces polítiques i socials que consideraren necessari 
donar passos per a articular una proposta política unitària, que servisca de referència per als 
milers de ciutadans que no se senten representats pels qui limiten la seua activitat política a les 
rígides normes imposades pel règim monàrquic. Un projecte de programa que, una vegada 
enriquit col·lectivament, poguera representar el sentir, els objectius i les reivindicacions comunes 
de les classes populars. 

El Programa que presentem a continuació és fruit d'eixe “programa marc”, i també de les 
reunions que vam dur a terme amb tot un seguit d'entitats sindicals, veïnals, culturals, juvenils, 
etc.; hi plantegem una sèrie de propostes que, partint de la política municipal, poden ajudar-nos a 
assentar les bases d'eixa proposta política unitària a què ens referíem abans, en la perspectiva 
d'aconseguir la Tercera República, democràtica, popular i federal. 

La candidatura del Moviment per la Unitat del Poble-Republicans està formada per gent 
treballadora que vol portar a la vida municipal un projecte obert, progressista i participatiu. 
L'avalen i encapçalen persones que s'han destacat durant anys pel seu compromís amb la millora 
de les condicions de vida dels elxans i elxanes que viuen del seu treball, igual que totes les 
persones que formen la llista dels republicans. Som dones i homes que estem implicats en 
projectes de canvi per un món més just i alhora respectuós amb la naturalesa, en contraposició al 
model de sobreexplotació dels recursos i de les persones en funció només dels interessos dels 
«mercats», és a dir, els especuladors. I tots nosaltres considerem necessari un canvi profund en 
les estructures de l'Estat, que trenque amb el règim corrupte heretat del franquisme. 

 La nostra candidatura valora la unitat de persones progressistes i d'esquerres com un valor 
imprescindible que cal impulsar i cuidar per fer front a l'envestida reaccionària i antipopular que 
patim. Com bé saben els nostres veïns, en els últims anys ens hem esforçat per incorporar també 
d’altres organitzacions a la tasca d'oferir als treballadors elxans una proposta política unitària, 
plural i republicana. 

Som conscients de les limitacions que té el marc municipal; per això, presentem un programa 
ambiciós però realista, pel qual ens comprometem a treballar per dur-lo endavant si els ciutadans 
d'Elx ens doneu el vostre suport. En cas contrari, tanmateix, farem igualment tot el que estiga en 
la nostra mà per a realitzar tots els aspectes que siga possible. 

Conscients també de la greu crisi econòmica i política en què estem immersos, de la 
devaluació dels valors ciutadans en tots els aspectes de la vida pública, aquesta candidatura 
s'implicarà per desenvolupar propostes globals per a promoure un canvi favorable als interessos 
populars. Per això, el suport al MUP-Republicanos no és només un vot en Elx: és el suport a la 
construcció d'una alternativa àmplia i plural de l'esquerra republicana per a promoure una 
transformació profunda de les estructures polítiques, econòmiques i socials d'aquest país. 
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I. PROPOSTA GENERAL 

1. TERCERA REPÚBLICA. El nostre fi és la creació d'un marc polític realment democràtic, per 
a poder resoldre els principals problemes dels ciutadans d'aquest país. Això exigix la superació 
del règim monàrquic, fent l'oligarquia fora del poder, i la lluita ferma per la Tercera República, 
democràtica, federal, popular i laica.  

2. NOU MODEL ECONÒMIC. Apostem per un nou model econòmic que tinga per principi la 
satisfacció de les necessitats de les persones i la redistribució de la riquesa. Açò significa una 
política econòmica radicalment distinta, basada en: 
• Nacionalització i control estatal dels principals sectors econòmics del país, per a permetre 

un desenvolupament harmònic de l'economia. 

• Desenvolupament del teixit industrial i creació d'un sector públic industrial potent, d'acord 
amb un pla d'industrialització. 

• Nacionalització de la banca, de manera que resten sota el control estatal la gestió i ús dels 
seus recursos.  

• Potenciació dels serveis públics i socials essencials (educació, sanitat, transport, 
energia...); prohibició per llei de la seua privatització; reversió a l'Estat dels serveis ja 
privatitzats. 

• Increment de la despesa pública (actualment és inferior al 70 % de la despesa pública 
mitjana de la UE-15). 

• Fiscalitat progressiva. Augment del tipus màxim del IRPF a les rendes més altes, 
increment de l'impost de Societats a les grans empreses, recuperació de l'Impost de 
Patrimoni, gravàmens progressius sobre vivendes buides. Persecució del frau fiscal. 

• Supressió d'ajudes a la Casa Reial i als grans terratinents. Eliminació de tota aportació 
econòmica destinada a l'Església. Reducció de la despesa destinada a alts càrrecs de 
l'administració de l'Estat, a l'exèrcit, policia… 

• Foment del cooperativisme en el sector agrari i engegament de mesures per al control de 
l'especulació dels preus i dels intermediaris.  

• Establiment per llei de la jornada de 35 hores setmanals sense reducció salarial. Increment 
del subsidi de desocupació, augment del període de cobrament i reducció de les 
condicions necessàries per a la seua percepció. Augment del salari mínim fins al 60 % del 
salari mitjà. Augment de les pensions, sobretot de les més baixes. Creació d'un parc de 
vivendes públiques en lloguer, que permeten destinar a aquest fi no més del 10-15% del 
salari dels treballadors. Cobertura suficient de les necessitats socials en educació, sanitat i 
ajuda a la dependència. 

• Desvinculació d'aquesta Unió Europea, que elimina la sobirania dels nostres pobles i els 
drets socials dels treballadors per promoure els beneficis dels grans capitalistes espanyols 
i europeus. 
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II. PROPOSTA MUNICIPAL 

1. DEMOCRATITZACIÓ DE LA VIDA MUNICIPAL. TRANSPARÈNCIA I LLUITA 
CONTRA LA CORRUPCIÓ 

L'Ajuntament és el lloc més proper per a desenvolupar el projecte republicà, per a demostrar 
que les coses es poden fer d'una altra forma que il·lusione la població, que li done esperança i 
l’acoste a la política; que hi ha una altra forma de fer política: fent que els veïns participen en les 
decisions de l'Ajuntament, que el poble entre en l'Ajuntament, de manera que la democràcia 
siga un exercici diari i no una votació cada quatre anys.  

Pràctiques com l'abús i arbitrarietat dels càrrecs públics, la corrupció, el caciquisme i el 
nepotisme seran denunciades contundentment, i també les polítiques al servei de les oligarquies 
locals i no del poble; no obstant això, els millors antídots contra aquestes pràctiques són la 
democràcia directa i la transparència: per això, cal d'establir mesures, instruments i 
mecanismes que les garantisquen. 

D'altra banda, la crisi present demostra que la preocupació pels assumptes col·lectius, la 
intervenció en política de cada un de nosaltres, és d’importància vital si no volem continuar 
sent atropellats per uns polítics que es desentenen dels problemes de la majoria, perquè servixen 
els interessos d'un grapat de financers i grans empresaris. Els republicans no som salvadors de 
ningú (no ens enganyem, els altres tampoc): només amb el concurs dels treballadors i 
treballadores d'aquest país, i d'Elx en aquest cas; només si posem en dubte l'ordre social i polític 
vigent; només si posem en dubte els interessos intocables d'un grapat de magnats, podrem 
millorar les coses per a la immensa majoria. 

Molt al contrari, l'equip de govern, amb el concurs de l'oposició actual, ha anat retallant la 
capacitat d'intervenció de les associacions de la ciutat, mitjançant maniobres de divers tipus, fins a 
pràcticament asfixiar la major part de les veus discordants en les associacions. No content amb 
això, el PSOE local ha minat, a més amés, la llibertat d'expressió dels qui no seguim els seus 
dictats, tot reprimint qualsevol mobilització ciutadana que perjudique els seus interessos polítics i 
augmentant les sancions contra la propaganda social i política. En contrast amb això, les fulles de 
publicitat dels hipermercats inunden bústies, portelles i voreres. Al cap i a la fi, eixe és el model de 
“ciutadà” que preconitzen PP i PSOE: el que treballa per pocs diners, compra i… calla. 

Parlem, en definitiva, d'una altra forma de fer política que tinga per eixos l'honradesa, 
l'honestedat, la decència i el control ciutadà sobre els càrrecs electes. És l'aire fresc que 
necessita la vida municipal, política i social al nostre país. Açò implica, entre d’altres, les mesures 
següents: 

a) Desenvolupament de la vida associativa i de la intervenció política de la 
ciutadania 

• Impuls i suport decidit als Consells de Participació Ciutadana, perquè el teixit associatiu 
local puga contribuir amb la seua energia i les seues idees a la millora de la ciutat i al 
benestar dels seus habitants. Des de l'Ajuntament promourem el seu bon funcionament i 
adequada periodicitat, fent especial insistència en el Consell Econòmic i Social perquè, 
davant de la situació de crisi, siga més fàcil abordar amb seriositat el desenvolupament del 
Pacte Local per l'Ocupació i totes les mesures que hi siguen considerades adients. 

• No més xecs en blanc: creació d'Assemblees de Barri, que permeten fiscalitzar la tasca 
del Consistori, presentar-hi crítiques i fer-hi propostes. En el cas que el MUP-Republicans 
obtinga representació municipal, aquestes assemblees serviran per a rendre compte del 
treball dels regidors republicans davant de les seues bases. 

• Creació de la figura de l'alcalde de barri, d'elecció popular per barris, amb veu i vot en els 
plens pel que faça al seu barri i amb mitjans suficients per a dur a terme la seua labor. 
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• Impuls i suport a les associacions de veïns, culturals, d'immigrants, etc., i de 
l'associacionisme en general, tot acabant amb les pràctiques de control i pressió que han 
caracteritzat el Govern municipal en aquestos anys. Les associacions són un instrument 
dels ciutadans per a perseguir fins col·lectius, eduquen en el valor d’allò col·lectiu i milloren 
la democràcia; per això, un Ajuntament que es considere democràtic ha de recolzar i 
reforçar el seu funcionament, no tractar d’intervindre-les. 

• D'altra banda, prioritzarem les associacions que duguen a terme bones pràctiques 
respecte a la dona, immigració, etc., segons criteris prèviament acordats de forma 
democràtica. 

• Desenvolupament dels Pressupostos participatius, de manera que els ciutadans, a 
través de tots aquestos òrgans esmentats, dissenyen i prenguen decisions sobre els 
aspectes més rellevants dels pressupostos anuals, i no sols sobre xicotetes partides 
d'escassa incidència global. Es tracta de fer més atractiva la participació ciutadana i 
reforçar la presa de responsabilitats per part de la població, en la línia que els ciutadans 
s'habituen a intervindre en política i en les decisions que els afecten. 

• Modificació de l'Ordenança de Neteja pel que fa a la difusió de propaganda per part de les 
associacions i organitzacions sense ànim de lucre, per a no obstaculitzar-la ni penalitzar-la. 
Instal·lació de panells en llocs destacats i en quantitat suficient, per a l’ús exclusiu de les 
entitats esmentades. 

b) Democratització del Consistori: entra amb nosaltres en l'Ajuntament 

• Lluita tenaç contra la corrupció, el caciquisme i el nepotisme. L'Ajuntament ha d'estar al 
servei de la població treballadora, no dels interessos d'uns pocs. 

− Una mesura per a això és assegurar el caràcter fix dels llocs clau de l'Ajuntament: 
Secretari, Interventor i Tresorer, de manera que s'acabe amb la temporalitat d'aquestos 
càrrecs i es reforce la seua autonomia. 

− D'altra banda, assegurarem la màxima transparència per a la gestió municipal i les 
facilitats necessàries per al seu control ciutadà, a través dels Consells de Participació 
Ciutadana, Assemblees de Barri i publicació de dades en Internet. 

• Fixació dels plens a hores que faciliten la presència del nombre més gran de veïns 
possible. Participació de les organitzacions ciutadanes en els Plens, prèvia notificació. 

• Convocatòria periòdica de plens oberts i rotació de plens per barris. 

• Debat anual sobre l'estat del municipi. 

• Transparència absoluta en qüestions com ara les licitacions i contractes, la requalificació 
de terrenys, els comptes municipals i dels càrrecs públics… 

• Un representant de la candidatura assegurarà la seua presència en l'Ajuntament, en un 
horari adequat per a tots els ciutadans, almenys un dia a la setmana. 

D'altra banda, uns dels senyals d'identitat dels republicans és la coherència ideològica; per 
això, per principis, mai pactarem amb els qui encara hui en dia es neguen a condemnar el 
règim feixista de Franco. 
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2. PROPOSTES ECONÒMIQUES 

El nostre objectiu principal és lluitar per la millora de les condicions de vida i de treball de 
les classes populars. Per a això, utilitzarem tots els ressorts i capacitat de l'Ajuntament per 
a intervindre directament en l'economia local, tot contribuint a la creació de llocs de treball; 
defenent amb fermesa el patrimoni i els serveis públics (tant la seua titularitat com la seua 
gestió), millorant-los; racionalitzant l'administració local i els serveis que estiguen encara en 
mans de l'Ajuntament, i lluitant per la recuperació (remunicipalització) dels que van ser donats al 
capital privat; promovent que l’anomenada «iniciativa privada» s'ajuste a les necessitats la 
població; contribuint a la creació d'ocupació estable en les empreses; i dotant-nos d'una 
fiscalitat progressiva, on es gravarà més als qui més tenen i menys als qui tenen menys 
ingressos. Especialment important, per la situació de crisi, és la creació de llocs de treball i 
contribuir a la protecció social dels treballadors sense ingressos. 

 

Al llarg d'aquesta campanya, sentirem parlar moltes vegades de «creació d'ocupació». Per a 
alguns, aquesta no és una qüestió «ni d'esquerres, ni de dretes» (expressió aquesta, per cert, que 
sempre ha sigut molt volguda pels feixistes). No obstant això, no hi ha res més lluny de la realitat. 
Els qui raonen així no tenen un altre objectiu que fer recaure els costos de la crisi sobre les 
esquenes dels treballadors, i aconseguir «créixer», una vegada més, a costa dels sacrificis dels 
assalariats. Però no sols d'aquestos: no hi ha més que pensar en els efectes que tenen la 
desocupació i el descens de salaris sobre tots els negocis xicotets en els barris: bars, botigues, 
tallers, etc. 

Per això, els republicans sempre parlarem d'ocupació de qualitat: estable, amb un sou 
adequat i amb drets. I, almenys en aquest punt, està clar que continua havent-hi esquerres i 
dretes: d'una banda, els qui defenem les ocupacions, els salaris i els drets laborals; enfront, els qui 
creen la desocupació, retallen sous i aproven reformes laborals. 

 
Farem que la inversió municipal (tant en infrastructures com en altres compres i serveis, que 

donen lloc a concessions d'obres i altres contractes), siga utilitzada per a imposar en el municipi 
una millora de les condicions de treball i per al compliment de la legislació laboral, que 
normalment és violada per les empreses, i molt especialment en la nostra comarca. 

Quant a la hisenda local, tenim clar que aquest marc programàtic implica una disminució de 
certs ingressos i un augment de les despeses. Per a fer front a això, incidirem en el valor 
redistributiu dels impostos; és a dir, es tracta que els qui tinguen més recursos aporten més als 
fons amb què caldrà cobrir les necessitats de tots; per això, caldrà augmentar els gravàmens 
municipals a les rendes més altes. A més a més, comptarem amb les partides que, en forma de 
subvencions, van dirigides ara a entitats privades; durem a terme una racionalització i un control 
comptable escrupolós; evitarem tota despesa supèrflua o balafiament; prioritzarem les 
despeses en atenció a les necessitats de les classes populars; farem partícip el poble, com ja 
s'ha dit, en l'elaboració del pressupost; i, amb el seu suport, pressionarem a les institucions 
supralocals (Diputació, Generalitat, ministeris, UE) per a rebre ajudes i subvencions.  

En aquest apartat, cal assenyalar com, a l'abric de la crisi, les dretes arremeten contra les 
autonomies i els seus deutes. Però ho fan des de posicions extremadament reaccionàries, que 
pretenen tornar al model centralista del franquisme. Els republicans afirmem que el problema és, 
en darrer terme, polític, i es deu a la forma i l'objectiu amb què es va dissenyar l'Estat 
autonòmic: no per a resoldre el “problema” d'unes nacionalitats que realment existien i existixen 
dins d'Espanya, i que històricament han reclamat més autonomia; no per a assegurar els drets 
democràtics dels pobles d'Espanya. Molt al contrari, l'Estat autonòmic va servir per a assegurar les 
prerrogatives de les burgesies regionals i dels cacics de tota la vida. Per això, la resposta al 
problema del dèficit de les autonomies no passa per una recentralització, com defenen les dretes, 
sinó per: 

• Una democratització profunda de les seues estructures, en consonància amb el que 
defenem per al municipi d'Elx, que incloga el control de la despesa i una radiotelevisió 
pública, democràtica, de qualitat i transparent, entre altres mesures. 
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• Que l'Estat central assegure el ple gaudi dels drets socials a tots els espanyols; però no 
“abaixant el llistó”, com defensen les dretes, sinó avançant cap a cotes de benestar general 
majors. I per a això, òbviament, caldrà establir criteris comuns quant al sòl, aigües, 
vivenda, educació, sanitat, serveis socials, etc. 

• La desaparició d'estructures obsoletes, hui al servei dels cacics locals i del repartiment 
partidista dels recursos públics, com són les diputacions provincials, les competències 
de les quals poden ser perfectament cobertes per ajuntaments i Autonomies. 

 

Som conscients de les limitacions que té l'administració local per a abordar problemes que els 
transcendixen i que cauen dins de la política regional i/o governamental. Mentre PSOE-PP 
s'oposen a dur a terme una reforma fiscal profunda, segons els criteris que apuntàvem més 
amunt, les hisendes municipals tindran serioses dificultats per a abordar totes les competències 
que han de desenvolupar. Per això, és necessari que comptem amb el suport i espenta 
mobilitzadora dels treballadors i altres sectors populars, de manera que podem fer pressió sobre 
les institucions autonòmiques i centrals a favor d'aquesta modificació del sistema fiscal. 

En qualsevol cas i d'acord amb allò anterior, en l'àmbit municipal és possible desenvolupar 
algunes línies de treball: 

2.1. Paper del sector públic 

• Com a principi general, enfocarem el pressupost municipal atenent les necessitats i 
prioritats de les classes populars. 

• L'Ajuntament ha de ser un actor de primer ordre en el desenvolupament econòmic del 
municipi, tot contribuint, directament i indirecta, a la creació d'ocupació de qualitat. 

− En aquest sentit, no concedirem contractes a empreses amb treballadors en 
condicions d'explotació. Prioritzarem les empreses els treballadors de les quals 
tinguen contractes estables i les d'economia social, com ara les cooperatives. 

− També fomentarem la creació de l'ocupació pública que siga necessària, i impulsarem 
el servei públic d’escoles infantils. 

− La despesa serà dedicada, prioritàriament, a la creació de llocs de treball per als 
aturats en general, i per als qui no reben cap ingrés en particular. 

− Ens oposarem a la privatització (tot incloent-hi la gestió) de les empreses i serveis 
municipals, com al seu moment ens vam oposar a la privatització de l'aigua i d'Intesa: no 
sols en l'Ajuntament o davant de la premsa, sinó amb el suport directe als treballadors 
afectats en les seues mobilitzacions i explicant el problema a la resta de ciutadans. No 
tolerarem que el patrimoni del poble siga venut perquè empreses privades es facen amb 
els beneficis que produïxen, empitjoren la qualitat dels serveis i rebaixen els drets dels 
treballadors. 

− Prendrem les mesures necessàries perquè els serveis públics privatitzats tornen a les 
mans de l'Ajuntament (aigua, brossa), de manera que s’hi cree ocupació estable i de 
qualitat i s'acaben els abusos de les empreses privades en la gestió d'aquestos serveis, 
com succeïx actualment amb la recollida de la brossa. 

− Crearem les empreses municipals la necessitat de les quals siga evident per a 
determinades activitats i serveis. També seran públics els nous serveis de transport, 
neteja, etc. que vagen sorgint. 
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2.2. Mesures urgents per a la creació d'ocupació i contra la crisi 

Davant de la situació d'urgència que travessem els treballadors a Elx, com en el conjunt del 
país, creiem necessari plasmar ací una sèrie de mesures necessàries per a fer front als problemes 
més greus, en consonància amb els principis enunciats anteriorment, per més que algunes 
d'aquestes propostes ja hagen sigut incloses en altres apartats. 

a) Gestió de Projectes 

L'Ajuntament d'Elx, com molts altres consistoris, ha rebut de l'Estat (Pla E) i de la Generalitat 
(Pla Confiança) grans quantitats de diners perquè, a través de projectes d'obra pública, es creara 
una quantitat determinada de llocs de treball.  

La crua realitat és que l'Ajuntament no ha comptat amb els agents socials (com ara sindicats i 
associacions de veïns) per a decidir quins projectes podrien tindre una repercussió més àmplia en 
la creació d'ocupació i en el desenvolupament d'un nou teixit productiu. En conseqüència, les 
noves ocupacions han durat tant com l'obra en qüestió; és a dir, uns pocs mesos. D'altra banda, 
en ser adjudicats els projectes en els processos de licitació a empreses privades, no tenim cap 
garantia que els treballadors contractats siguen els qui més ho necessiten, ni que siguen veïns 
empadronats a Elx, ni que se n'obtinga el màxim aprofitament en la relació de llocs de treball, tot 
evitant, per exemple, les hores extraordinàries. A més a més, és obvi que el percentatge 
corresponent al benefici empresarial no és reinvertit en llocs de treball.  

Per consegüent, l'empresa pública Pimesa hauria d'encarregar-se de la gestió de tots els 
projectes finançats per l'Estat i d'altres que vinguen impulsats per la Generalitat o pel propi 
Ajuntament. Les noves iniciatives seran preparades per una Oficina Municipal de Gestió de 
Projectes, on els agents socials esmentats, i també el Consell Econòmic i Social, podran aportar 
idees i propostes, i on es primarà la creació d'ocupació i del nou teixit productiu que puga garantir-
ho en el futur. Els treballadors seran contractats a través d'una Bossa Municipal d'Ocupació, on 
podran inscriure's tots els ciutadans seguint criteris objectius i sota un control rigorós i 
transparència pública. 

D'altra banda, l'ocupació de possibles noves edicions del Pla Confiança (Generalitat) i Pla E 
no pot anar dirigida a la construcció d'obres que no servisquen per a generar ocupació estable, 
sinó a ajudar a canviar el model productiu: innovació empresarial, energies alternatives, serveis 
socials i culturals, etc. 

b) Bossa Municipal d'Ocupació  

La finalitat de la Bossa serà prioritzar l'accés al treball de les persones aturades que més ho 
necessiten, com són les persones parades de llarga duració, les qui tinguen tota la seua família en 
desocupació, famílies monoparentals, persones amb especials problemes d'accés a l'ocupació i 
persones amb situacions excepcionals i justificades que requerisquen d'una alta laboral, sense 
oblidar un quota reservada per a joves que demanen una primera ocupació i persones amb 
discapacitat. El seu caràcter haurà de ser temporal i rotatori, per a emprar el nombre més gran de 
persones possible. Els criteris de posició en la Bossa seran objectius i públics, i la seua 
transparència estarà assegurada pels Grups municipals i pels agents socials. 

c) Pla de Municipalització de Serveis Públics per a crear més ocupació 

En l'actualitat, molts serveis que podrien prestar-se de forma directa a través de l'Ajuntament 
estan privatitzats a través de convenis amb empreses privades, com succeïx amb la recollida de 
brossa i l'aigua. Açò es traduïx en la pèrdua de llocs de treball i de la qualitat de l'ocupació, ja que 
la despesa inclou, a més a més dels costos del servei, els beneficis del propietari de l'empresa 
adjudicatària. Per consegüent, és necessari plantejar la revocació de tots els convenis amb 
empreses de serveis i la seua transformació en projectes socials de gestió pública. 
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d) Ocupació Pública 

L'Ajuntament, amb la finalitat de crear nous llocs de treball estables i de qualitat, posarà en 
marxa un pla per a l'establiment, entre els treballadors municipals, de la jornada de 35 hores 
sense reducció salarial, la supressió de les hores extraordinàries i la prohibició d'exercir altres 
treballs remunerats. 

e) Oficina Municipal d'Assessorament sobre Hipoteques  

En aquestos moments de crisi, són importantíssimes la informació i l'acció decidida de 
l'Ajuntament davant de moltes famílies en situacions difícils. Es tracta d'ajudar a les famílies que, 
com a conseqüència de la desocupació, es troben en un risc alt de ser embargades i perdre la 
seua vivenda, per dificultats a l'hora de renegociar amb els bancs les condicions de la seua 
hipoteca. L'Ajuntament crearà una Oficina Municipal per a prestar assessoria jurídica i tot el suport 
de l'administració pública, perquè cap ciutadà d'Elx siga privat de la seua vivenda per causa de la 
crisi.  

L'Ajuntament hauria de negociar amb les Caixes d'estalvis que el parc de vivendes que 
posseïxen com a conseqüència d'embargaments passe a propietat municipal, com a part de la 
inversió social que han de realitzar, perquè puguen ser reallotjades les famílies sense vivenda i 
sense mitjans. 

f) Moratòria o fraccionament en el pagament d'impostos municipals a persones 
aturades i autònoms amb dificultats 

g) Codi dels Drets de les Persones Desocupades 

Aplicació de la Tarifa zero en els serveis municipals perquè les persones que es troben en 
situació de desocupació puguen accedir a les instal·lacions esportives, cursos de formació i actes 
culturals.  

h) Reducció del sou dels regidors, eliminació dels càrrecs de confiança i austeritat 
municipal  

i) Ajuda a l'autoocupació i a la constitució de cooperatives 

j) Reivindicacions que sostindrem davant de la Generalitat i el Govern central, en 
relació amb els treballadors en desocupació: 

− Elaboració d'una Carta de Serveis del Servef, per a prestar una atenció de major qualitat 
i eficàcia als treballadors desocupats, tot reflectint els drets dels usuaris, compromisos 
que el Servef hi adquirix, vies per a fer suggeriments i reclamacions, indicadors 
d'avaluació dels serveis prestats, etc. 

− Ajudes al transport i guarderies a les persones que participen en els programes de 
formació. 

− Exempció de taxes d'examen en els processos d'Ofertes Públiques d'Ocupació. 

− Ajudes a la mobilitat i el transport per a les persones en desocupació que hagen esgotat 
les prestacions o subsidi per desocupació, amb la fi de facilitar la recerca d'ocupació. 

− En l'àmbit de la salut, subvenció del 100% dels costos dels medicaments per a les 
persones en desocupació que hagen esgotat la prestació i subsidi i patisquen malalties 
cròniques. 
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− Accés als béns culturals: gratuïtat als museus públics per a persones en demanda 
d'ocupació; gratuïtat o reducció de les taxes i entrades en teatres i polisportius de gestió 
pública. 

− Renda Anticrisi per a les persones que hagen esgotat les prestacions o subsidi per 
desocupació. 

− Ajudes a les famílies treballadores amb dificultats per la pèrdua d'ocupació: avals públics 
per al finançament del deute familiar, en especial les relacionades amb l'accés a la 
vivenda protegida; ajudes per a menjador, per a la compra de material escolar, per a 
guarderies quan algun dels seus membres haja quedat en desocupació i no cobre 
prestacions… 

− Abonament, per part de la Comunitat, de les taxes de matrícula de la universitat pública 
per als membres de les famílies treballadores amb dificultats econòmiques derivades de 
la situació de desocupació. 

2.3. Fiscalitat 

Els republicans considerem que aquest és un cavall de batalla decisiu a l'hora d'orientar la 
lluita contra la crisi. Enfront dels que defenen «una bona gestió», i que la solució a la crisi no és 
«ni d'esquerres ni de dretes», nosaltres insistirem fins a la sacietat en què han de pagar més els 
qui més posseïxen i els qui més s'han beneficiat de la crisi, des del municipi fins al conjunt del 
territori de l'estat. Per això, la resposta fiscal enfront de la crisi ha d'anar dirigida a obtenir els 
recursos necessaris per a assegurar un major benestar per a la majoria, i en el municipi passen 
per mesures com: 

• Donar suport econòmic i fiscal a nous projectes d'autònoms i empreses xicotetes. 

• Augmentar l'IBI a les cases sense habitar i segones vivendes, de forma exponencial 
segons el nombre de vivendes buides en propietat. 

• Moratòria en el pagament de les taxes i impostos, o pagament per terminis, per a les 
famílies amb dificultats econòmiques derivades de la situació de desocupació.  

2.4. Fi de les despeses supèrflues i transparència 

• Disminució del sou de l'alcalde i resta de la corporació municipal fins a 3,5 vegades 
el SMI com a màxim. 

• Control comptable i transparència estrictes, especialment de les compres que no 
requerixen concurs públic. 

• Acabarem amb el nepotisme o “enxufisme”. 

• Eliminació dels “assessors” o “personal de confiança” de designació lliure. Els regidors 
republicans no suposaran una despesa afegida per a la hisenda local, perquè no 
disposaran d'assessors amb sou a càrrec del municipi. 

2.5. Indústria i comerç 

És conegut per tots que, amb la crisi, el problema de l'economia submergida, històric ja en la 
nostra comarca, s'ha vist agreujat. En el sector de la sabata, prou degradat ja en l'última dècada, 
les grans marques exercixen una pressió constant sobre els xicotets productors, que al seu torn la 
traslladen sobre les esquenes dels treballadors en forma de retall brutal de salaris i drets laborals. 

En aquest sentit, el govern de Rodríguez Zapatero acaba d'anunciar una “amnistia” per als 
empresaris que s'han beneficiat de l'economia submergida. Però, una vegada més, s'aplica la 
recepta neoliberal de reduir impostos, negant el paper dinamitzador de les administracions, i en un 
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context en què els acords relatius a l’estabilitat en l'ocupació han esdevingut paper mullat. Enfront 
d'eixes concepcions neoliberals, els republicans 

• Continuem reivindicant una comercialitzadora municipal per a la sabata, que aporte una 
marca “Sabata d'Elx” que siga sinònim de qualitat en el producte i en l'ocupació, i que 
permeta aflorar l'activitat submergida en aquest sector que hui treballa per a les grans 
empreses. 

• Integrarem aquesta comercialitzadora en un complex o taller d'oficis del calcer, que 
inclourà: activitats de formació i reciclatge dels treballadors; un museu del calcer i d'història 
de la indústria i dels seus treballadors; i xarxes de màrqueting i disseny. 

• Proposem el desenvolupament de naus de dimensió reduïda per Pimesa, que ajuden a 
reflotar l'economia submergida per mitjà de condicions “blanes”, però amb un estricte 
control de la situació laboral dels treballadors de les empreses beneficiàries. 

• Junt amb açò, advoquem per la total eixida de la indústria del nucli urbà i pel foment de la 
mobilitat dels treballadors mitjançant el transport públic. 

• Impulsarem l'agroindústria a partir dels productes del Camp d'Elx. 

 

Quant al comerç, ha sigut deplorable l'actuació del PSOE pel que fa a la transformació del 
Mercat Central (mentre que el PP, entenem, s'ha oposat al projecte per una pura motivació 
electoral). El model proposat no sols provocaria un caos circulatori en el centre de la ciutat, sinó 
que, a més a més, en la pràctica pretén competir amb les cadenes de supermercats, la qual cosa 
seria prou complicat, com a mínim. I, el que és més greu, s'atorgaria la concessió de la seua 
explotació a una empresa privada, per causa de l'elevat cost de l'obra; aquesta és, ni més ni 
menys, la mateixa concepció d’allò públic que té el PP: promoure projectes des del sector públic, i 
amb diners públics, per tal d’assegurar beneficis a les empreses privades amb contrapartides 
mínimes o nul·les per als ciutadans. Els republicans, ben al contrari, promourem: 

• La incorporació de llocs específics de productes ecològics i locals al Mercat Central, que li 
donen un valor afegit com a centre comercial diferenciat, per tal de fer-lo atractiu. 

• Un pacte local que establisca una moratòria sobre nous centres comercials, en previsió 
que se’n produïsquen noves onades en el futur. 

• La implantació de la jornada continuada en el comerç. 

2.6. Desenvolupament del Camp d'Elx 

Al nostre país, amplis sectors de la producció agrícola i ramadera travessen problemes greus, 
que tenen a veure amb factors com ara la grandària de les explotacions, les dificultats per a la 
seua modernització, la falta de formació o l'envelliment de la població agrària, i també amb les 
restriccions a la producció (quotes) imposades per la Unió Europea. En els darrers anys, a més a 
més, a aquesta situació s'han sumat un seguit d'acords amb tercers països, no comunitaris, les 
produccions dels quals han passat a competir en el mercat europeu amb les espanyoles sense 
complir, en canvi, els nivells de control i seguretat que la UE exigix als seus propis productes. 

Tanmateix, això respon a la pròpia dinàmica del sistema econòmic i als interessos que defén 
el nostre sistema polític, que no són, com veiem, els de la majoria treballadora. Si el Govern 
espanyol i la UE firmen tals acords, és perquè les grans empreses agràries espanyoles i europees 
realitzen importants inversions en altres països (el Marroc, per exemple) que els permeten 
deslocalitzar també l'activitat agrícola: d'aquesta manera, aconseguixen reduir costos (gràcies a 
una mà d'obra més barata, a règims polítics que reprimixen el sindicalisme i a la falta de control de 
qualitat i seguretat que sí existix en les nostres fronteres), fins a un nivell que és inassumible per 
als productors xicotets i mitjans que encara treballen al nostre país, i que es veuen així abocats a 
la ruïna. La pressió que les grans multinacionals alimentàries duen a terme sobre els preus del 
producte en origen (encara que els consumidors no ens en beneficiem gens ni mica) completen 
aquest panorama de superexplotació, ruïna i monopoli. 
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Però l'Ajuntament pot prendre mesures per a combatre aquesta tendència. No hi ha dubte que 
el Camp d'Elx destaca per les seues especials condicions per a l'agricultura, amb productes tan 
destacats i apreciats a escala mundial com la granada mollar. No obstant això, és necessari que 
les administracions assumisquen la defensa del xicotet productor, tot facilitant-hi la col·laboració i 
la col·locació de les seues produccions en el mercat, i promovent una orientació de l'agricultura 
que permeta afrontar amb èxit els reptes que planteja la situació actual, atenent la possible 
demanda des d'una perspectiva basada en la distinció, la qualitat i la seguretat. I el Camp d'Elx, 
insistim, posseïx les característiques adequades per a això. 

• És necessari dinamitzar el Camp d'Elx, i fer-ho de forma sostenible, que assegure la seua 
explotació i gaudi per a les generacions futures, tot tenint en compte que el nostre medi 
rural no és només “sòl”, com ho concep la dreta, ni tan sols és només un recurs productiu: 
constituïx, també, un valor natural i ambiental que és necessari preservar per a garantir 
l'oci i el benestar de tots els elxans. 

• Amb eixe objectiu, promourem un Pla integral de desenvolupament del Camp, de tal 
manera que siga possible assegurar la supervivència i el desenvolupament sostenible del 
camp i frenar-ne la desertització, tot fent-los compatibles amb el descans dels elxans en un 
entorn agradable i l'accés a la vivenda, i compaginant-hi els usos turístics, agraris i 
culturals a través de la intervenció i intermediació de l'Ajuntament. 

− En primer lloc, per a frenar l'abandó de les parcel·les agrícoles, per mancança de 
rendibilitat (preus baixos, cost de l'aigua…). 

− En segon lloc, per a respondre, de manera sostenible, a les necessitats reals de 
vivenda i d'oci, que en les dècades passades es van traduir en una edificació 
incontrolada dels nostres camps. 

− En tercer lloc, per a promoure la investigació agronòmica i l'agricultura ecològica, tot 
aprofitant les bondats del nostre clima i sòl. 

• Per fer-ho, impulsarem la formació d'un cinturó rural verd, mitjançant la concentració de 
parcel·les abandonades o que estan en risc de ser-ho. Per a respondre a la possible 
necessitat de vivenda, eixes parcel·les podran ser obtingudes bescanviant-les per vivenda 
pública: mitjançant un coeficient que permeta intercanviar eixe sòl rústic per l'equivalent en 
sòl cedit a cooperatives de vivenda, la parcel·la cedida redundarà en l'obtenció de part 
d'una vivenda, que haurà de ser destinada a ús efectiu i no a l'especulació. Perquè els 
treballadors elxans puguen disfrutar també d'un descans assequible, tot desincentivant la 
construcció il·legal de segones residències, establirem en eixe cinturó places d'alberg i 
acampada compatibles amb el medi i dedicades al turisme rural i activitats relacionades. 
Finalment, part de les parcel·les podran ser dedicades a la innovació agrària i a projectes 
d'agricultura ecològica, a usos culturals i educatius (horticultura escolar), a l'oci (a la 
manera de “horts urbans” a disposició dels ciutadans), a activitats mediambientals, etc. 

• Atés que el futur del Camp d'Elx està, segons els motius ja exposats, en el 
desenvolupament d’una agricultura ecològica, que puga competir amb altres zones en 
termes d'una major qualitat dels productes, delimitarem una part del terme municipal, 
d'acord amb les organitzacions agràries, sindicals, ecologistes i veïnals, perquè siga 
dedicada a aquest sistema de producció. 

• En eixa mateixa direcció, eximirem del pagament de l'IBI de naturalesa rústica als terrenys 
dedicats a l'agricultura ecològica. 

• Establirem un Servei de Promoció de l'Agricultura Ecològica. Impulsarem la formació d'una 
xarxa de contacte entre productors, venedors i consumidors d'aquest tipus d'agricultura, i 
distintius per als establiments que comercialitzen aquest tipus de productes. 

• Ateses les dificultats que imposa el minifundisme en el nostre terme, fomentarem 
l'agrupament d'agricultors per a poder complir amb les condicions de l'agricultura ecològica 
i promourem el coneixement d'altres produccions que, sense poder ser denominades com 
a tals, no incorporen productes fitosanitaris en les seues parcel·les. 
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• En consonància amb allò anterior, declararem el nostre territori com a Municipi Lliure de 
producció transgènica, per la falta de control sobre les investigacions desenvolupades en 
aquest àmbit i per la impossibilitat d'impedir la contaminació genètica dels cultius 
circumdants. 

• Promourem el consum dels productes locals, a fi d'afavorir el desenvolupament agrícola i 
sostenible del Camp d'Elx, i per tal de reduir el consum de transports i embalatges. 

• Impulsarem la marca Camp d'Elx per a tots els productes del camp il·licità, tot 
subvencionant una etiqueta que acredite el compliment de les normes exigides i que 
permeta al consumidor triar productes del seu entorn més pròxim. Es fomenta, així, la 
producció tradicional, el sabor del producte i la proximitat. 

• Abastirem les escoles infantils municipals, preferentment, amb aliments del nostre terme i 
procedents de la nostra agricultura ecològica. Promourem convenis perquè siga així també 
en la resta de centres educatius del municipi. 

• Promourem la Denominació d'Origen per a la granada mollar, enfront de la resistència que 
hi fa la Conselleria. 

• Promourem la construcció d'un escorxador públic a Elx. 

• Impulsarem l'agroindústria per a la transformació dels productes agraris locals, com ara la 
granada mollar o el meló de Carrissars. 

• Promourem la recollida de les restes de poda en el camp i d’altres restes orgàniques, 
mitjançant els serveis municipals, amb el fi de destinar-los a compostatge o a la producció 
de combustible, i per tal de reduir, alhora, el perill d'incendis i el temps que han de dedicar 
els agricultors a desfer-se' d'aquestes restes. 

• Aquesta transformació de les restes tindrà lloc en una planta situada en el terme municipal 
que proporcione ocupació de qualitat, i la localització de la qual haurà de ser decidida 
mitjançant l'acord amb les parts interessades. 

• Promourem el turisme rural, i impulsarem la rehabilitació, cessió i/o adquisició municipal de 
les edificacions rurals tradicionals, amb ajudes directes, rebaixes o moratòries fiscals, i 
orientació per l'Ajuntament. 

• Fomentarem l'estalvi d'aigua, tot modificant la normativa sobre superfície necessària per a 
la construcció de dipòsits de recollida d'aigües pluvials en el camp, i proporcionant els 
serveis municipals per a l'elaboració de projectes de construcció d’aquestos dipòsits. 

• Promourem l'ajuda pública a les explotacions que milloren la seua eficiència energètica 
mitjançant l'ús d'energies renovables. 

• Crearem un Consell Municipal, les decisions del qual tinguen autèntic pes en la política 
municipal, que permeta dirimir les qüestions particulars sobre l'ordenació del territori i en 
relació amb la construcció en el camp per a casos d'especial arrelament dels interessats. 
Promourem la participació i l'organització de la població del camp en els assumptes 
municipals. 

Altres mesures: 

• Elaboració d'un cens de les parcel·les abandonades, que siga actualitzat amb continuïtat. 

• Establiment d'un banc de terres municipal, per tal de facilitar que agricultors joves o en 
actiu puguen arrendar o comprar les parcel·les abandonades. 

• Planificació de les zones del terme municipal que s'hauran de dedicar a l'agricultura en els 
propers 30 anys, amb el fi de proporcionar seguretat als qui desitgen invertir en l'agricultura 
il·licitana. 

• Promoció d'ajudes de les diverses administracions a explotacions agràries en perfecte 
estat de cultiu, en correspondència amb el seu valor com a pulmó verd. 
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• Pla anual de millora dels camins municipals que són de propietat municipal, i de neteja dels 
camins en general. 

2.7. Vivenda i urbanisme 

El de la vivenda és un dels majors problemes que patixen les classes populars del nostre país, 
especialment els joves. En contrast amb aquesta situació, el príncep Felipe de Borbó va rebre al 
seu dia una “casa” de 3.500 m

2
, sufragada amb diners públics. 

La vivenda ha sigut el principal objecte d'especulació durant l'última dècada, la qual cosa 
explica en gran part les dificultats dels treballadors per a accedir a ella; i també està lligat a la 
vivenda i al boom immobiliari un altre càncer que patix el nostre país: la corrupció. 

Els diferents governs autonòmics, ja siguen del PP o del PSOE, han fet de les autonomies els 
seus feus, amb els quals privilegien les seues oligarquies mitjançant, entre altres coses, 
l'urbanisme i la construcció de vivendes. S'ha fomentat amb això l'especulació, la corrupció i el 
caciquisme. En el fons de tot això es troba una política econòmica basada en la rajola, base d'una 
estructura econòmica que, com veiem, ha fet Espanya molt més fràgil davant d'aquesta crisi i ha 
comportat la ràpida destrucció de milions de llocs de treball. 

La vivenda és un bé social de primer ordre que l'Estat hauria de garantir a tots els seus 
ciutadans. Hauria de ser un dret, i no un negoci amb què es lucren un grapat de paràsits. Les 
administracions haurien de crear un important parc de vivendes de lloguer, i haurien de posar a 
disposició dels ciutadans els milers i milers de vivendes buides que hi ha en l'actualitat. 

En consonància amb aquestos principis, els republicans a Elx: 

• Combatrem amb fermesa l'especulació i la corrupció. 

• Promourem una solució justa per al barri de Sant Antoni, al servei dels interessos dels 
veïns i no dels constructors i especuladors. 

• Gestionarem el desenvolupament urbanístic del municipi a través de la intervenció 
ciutadana i la transparència, tot impulsant grups de treball veïnals i tenint en compte les 
seues resolucions. Per fer-ho, impulsarem i recolzarem els treballs d’un Consell Municipal 
d'Urbanisme i Vivenda, on s'informe i debata sobre possibles nous planejaments o noves 
ordenances urbanístiques municipals amb anterioritat al període d'informació pública. 

• Promourem la transparència i publicitat absolutes de tota la gestió urbanística del municipi, 
a través d'Internet, l'exposició pública i les juntes veïnals. Facilitarem tota la documentació 
dels nous planejaments i projectes urbanístics, en qualsevol de les seues fases, als 
ciutadans i associacions que ho sol·liciten. 

• Atorgarem plenes competències al Consell Local de Medi Ambient per a paralitzar 
qualsevol obra susceptible d'afectar el medi ambient, i també per a sol·licitar-ne estudis 
d'impacte ambiental. 

• No permetrem el creixement urbanístic en zones allunyades dels nuclis urbans consolidats, 
tot incloent-hi les pedanies. 

• Renunciarem, de forma expressa, a la urbanització de noves zones en el nostre litoral. Les 
platges i els espais naturals són de tots els il·licitans, i no poden ser envaïdes pels 
interessos econòmics d'uns pocs. 

• Revisarem en profunditat la situació dels sectors AR-1, MR-9 i MR-10, d'acord amb els 
criteris exposats. 

• Reforçarem el paper de Pimesa com a proveïdora de vivenda assequible, en propietat i 
sobretot en lloguer, a un preu assequible als ciutadans (10%-15% del salari), per tal 
d’afavorir l'emancipació dels joves i pressionar sobre els preus en favor dels treballadors. 

• Farem que el sòl públic destinat a vivenda tinga com a destinatàries prioritàries, després de 
la iniciativa pública, les cooperatives per a la construcció de vivendes a preu assequible, 
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com succeïx amb les iniciatives sindicals. L'objectiu és actuar sobre els preus i evitar nous 
processos especulatius en el nostre municipi. 

• Facilitarem que les vivendes buides siguen utilitzades en règim de lloguer, mitjançant 
bosses o d’altres mesures. Per a això, per exemple, avalarem una quantitat de mesos de 
lloguer, tot establint-hi determinades compensacions en treball per a la comunitat, en cas 
d'haver de subvencionar-ne el pagament de manera efectiva. 

• Complementarem les polítiques urbanístiques amb les mediambientals i de rehabilitació. 

• Promourem la construcció sostenible i ecoeficient. 

• Posarem a disposició de la població, a preus assequibles segons la situació econòmica i 
familiar, les places de garatge existents en els aparcaments que es troben infrautilitzats. 

• Promourem des de l'Ajuntament, i donarem a conéixer de forma àgil i transparent, la 
tramitació d'ajudes que es concedixen a l'hora d'adquirir una vivenda, ja que moltes 
vegades n’hi ha un gran desconeixement per part de la població. 

• Establirem o impulsarem avals públics per al finançament del deute de les famílies 
treballadores en matèria de vivenda i en especial: 

− Moratòries en el pagament de les quotes hipotecàries sense la generació d'interessos 
de demora. 

− Avals per als qui tenen concedit un pis de protecció oficial i no obtenen crèdit per part 
de les entitats financeres. 

• Promourem una reforma legal que permeta dur a terme la dació en pagament per a les 
famílies que no puguen fer front a la seua hipoteca, i també la mobilització social en aquest 
sentit. Pressionarem les entitats financeres locals perquè posen a disposició de la societat 
els immobles obtinguts mitjançant la usura i l'embargament, en lloc d'utilitzar-los per a 
mantindre’n preus elevats. 

 

3. SERVEIS PÚBLICS 

Els serveis públics aporten als ciutadans prestacions necessàries per a poder accedir a una 
millor qualitat de vida, i per a facilitar el nostre desenvolupament com a persones. Per a la majoria 
treballadora, els serveis públics representen un salari diferit: és a dir, que són béns que ja paguem 
amb els nostres impostos i que són una forma de redistribuir la riquesa de la societat (ja que, com 
és obvi, els qui tenen un major nivell adquisitiu haurien de pagar més per a sostindre aquestos 
serveis). 

És visible, per tant, la diferència que existix entre prestar un servei mitjançant la propietat i la 
gestió públiques, i lliurar eixe servei a l'empresa privada (com defenen, igual que sempre han fet, 
les polítiques de dretes: en açò, coincidixen el Govern central del PSOE, la Generalitat del PP i 
l'Ajuntament del PSOE). Som molts a Elx els qui hem pogut comprovar com repercutix en els 
usuaris el fet que una instal·lació sanitària o social siga concertada (és a dir, de propietat privada, 
però finançada amb fons públics): atenció pitjor, salaris molt més baixos per als seus treballadors, 
“estalvi” de material al màxim… En el cas del copagament, que ja han defés alguns alts càrrecs 
autonòmics, l'assumpte és molt més greu, per descomptat: en eixe cas, tots els usuaris hauran de 
pagar, siga com siga la seua situació econòmica personal. Eixe objectiu de privatitzar el que és de 
tots és el que explica que el Govern de la Generalitat, en el nostre cas, haja optat per deixar que 
els serveis públics es degraden, retallant tot el possible els recursos dedicats a educació, sanitat, 
serveis socials…, perquè els usuaris “trien” l'empresa privada, engreixant així els beneficis d'uns 
pocs. El mateix succeïx amb diferents departaments municipals en la nostra ciutat. 

Al contrari, el fet que els serveis que rebem els ciutadans siguen de titularitat i gestió 
públiques facilita que hi haja un control democràtic del seu funcionament, així com la qualitat del 
servei i de l'ocupació que proporcionen. 
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En coherència amb açò, els republicans portem molts anys treballant per la defensa i millora 
de serveis públics bàsics, com són l'educació, la sanitat, l'atenció a les persones dependents, la 
justícia, etc. Han sigut moltes les ocasions en què hem ocupat el carrer, junt amb treballadors i 
usuaris, per a defendre aquest sector d'activitat que empra moltes persones i que contribuïx al 
benestar de la majoria treballadora. 

En conseqüència, la nostra acció política té i tindrà un dels seus eixos principals en la 
defensa i millora del sector públic, tant si estem dins com si quedem fora de l'Ajuntament. 
Açò inclou, és clar, àmbits en què un municipi té poques competències, però així i tot, creiem que 
aquestes no han sigut prou desenvolupades; i pensem, també, que els governants d'una ciutat 
han d'assumir un compromís de defensa i mobilització dels seus veïns davant la resta 
d'administracions, per a garantir la qualitat i el caràcter públic dels serveis bàsics. D'altra banda, 
aquest compromís suposa una lluita decidida contra la corrupció i per l'eliminació de les 
despeses supèrflues. 

3.1. Serveis municipals: públics, eficaços i sense despeses supèrflues 

Malgrat les ànsies privatitzadores del PSOE i del PP, la veritat és que empreses municipals 
com Pimesa i Intesa van proporcionar al patrimoni de tots importants beneficis en 2010: 1,6 
milions la primera, i 185.000 euros la segona. Queda desmentida, així, la fal·làcia segons la qual 
el sector públic no és eficient i que cal deixar, per principi, les iniciatives econòmiques en mans de 
les empreses privades. Els republicans tenim com a objectiu principal assegurar serveis de 
qualitat als ciutadans, per damunt de l'obtenció de beneficis per als interessos privats. 

Apostem per la dignificació d’allò públic i reforçarem la seua imatge davant de la societat. És 
necessari que les administracions s’afanyen a contribuir a què la societat valore més allò públic, 
tot contrarestant la primacia del principi del benefici mercantil i defenent, ben al contrari, el servei 
públic com a bé comú i irrenunciable.  

Per tot això, proposem mesures com les següents: 

• Ens oposarem a les privatitzacions d'empreses i serveis públics. En particular, i davant de 
les maniobres privatitzadores recents, exigirem que es garantisca l'ocupació, amb tots els 
seus drets actuals, als treballadors d'Intesa. 

• Promourem la gestió pública del transport i dels altres serveis nous que hi vagen sorgint. 

• Establirem un pla per a revertir a propietat pública les activitats privatitzades amb 
anterioritat, com ara la neteja i recollida de la brossa, tot assegurant-hi els llocs de treball i 
la qualitat en l'ocupació. 

• Farem públic el llistat d'activitats econòmiques que són propietat de l'Ajuntament o 
gestionades per ell, ja que la transparència és necessària perquè hi haja una verdadera 
democràcia, i també per a promoure’n el consum de productes i serveis, de manera que se 
n'assegure la viabilitat. 

• Impulsarem la mancomunació de serveis amb altres municipis per a reduir els costos i, 
alhora, assegurar-ne el caràcter públic i l'ocupació de qualitat. 

• Acabarem amb la precarietat laboral en l'ocupació pública. 

• Eradicarem la pràctica consistent a abandonar certs departaments i deixar que es 
deterioren per a després privatitzar el servei que atenen. 

• Ben al contrari, promourem la intervenció dels propis empleats públics en el disseny i 
millora dels departaments municipals, i en potenciarem els òrgans de representació, de 
manera que es pose en primer pla la qualitat del servei i no la “productivitat”, se 
n'incremente l’eficàcia i, en conseqüència, millore la imatge que rep el ciutadà. 

• Eliminarem l'arbitrarietat a l'hora de distribuir als treballadors dins de l'organigrama de 
l'Ajuntament, fet que contribuïx a crear malestar entre els treballadors i que minva la seua 
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eficàcia. Els republicans impulsarem la intervenció dels òrgans de representació dels 
treballadors també en aquest aspecte. 

• Eliminarem el personal de confiança i els “assessors” dels grups municipals: la presència 
dels republicans en l'Ajuntament no suposarà una despesa supèrflua per als 
ciutadans. 

• Revisarem l'import dels serveis públics municipals segons la situació econòmica i familiar 
dels ciutadans. Gratuïtat dels serveis municipals, inclòs el transport públic, per a aturats i 
estudiants pertanyents a famílies treballadores. 

• Ampliarem l'horari d'ús dels espais esportius municipals i dels centres socials, per crear 
ocupació municipal i amb l'objectiu que aquestos serveis puguen ser gaudits més 
àmpliament per la població treballadora de la ciutat. 

• Millorarem el transport públic i la intermodalitat (canvi de mode de transport) en l'eix Elx-
Torrellano-Alicante. 

• Impulsarem el transport col·lectiu públic, tot completant-ho amb espais d'aparcament en 
les rodalies o en determinades zones urbanes, i facilitant l'ús d'un mateix bitllet per a 
diversos mitjans de transport. 

• Prendrem mesures per a limitar les subcontractes. 

• Per tal de fomentar l'estalvi, promourem la desaparició de les Diputacions provincials, que 
suposen una forma de multiplicar les despeses innecessàriament, en duplicar funcions i 
distribuir els recursos de forma escassament democràtica i transparent. 

3.2. Educació i Cultura 

L'educació i la cultura han sigut sempre senyals d'identitat del republicanisme, i van ser 
objectiu prioritari de la Segona República. Nosaltres recollim eixe testimoni perquè amb l’ajuda 
d'una educació i cultura al servei de tots, i no sols d'una minoria, tindrem uns ciutadans més lliures 
i iguals, més ciutadans. 

Els republicans entenem l'educació i la cultura com a béns socials, com a drets de tots els 
ciutadans, no com a mercaderies o fonts de lucre. Rebutgem amb fermesa la privatització de 
l'educació. L'educació ha de ser pública, gratuïta i universal; ha de ser democràtica, 
científica, crítica i laica, aliena a tota superstició i obscurantisme.  

Apostem per una cultura que pose a disposició del poble el millor del patrimoni cultural de la 
humanitat, del nostre país, de la nostra ciutat, perquè tots en gaudim, ens enriquim i tinguem una 
mirada crítica sobre els fets, sobre la societat, tot tancant el pas a la manipulació informativa. Es 
tracta de fomentar valors com ara la solidaritat, allò col·lectiu, la col·laboració, enfront de 
l'egoisme, l'individualisme, el racisme i la xenofòbia. 

 

D'acord amb aquestos principis: 

a) Quant a l'Educació: 

• Els representants municipals reforçaran la seua presència en els Consells Escolars, amb el 
fi d'atendre les demandes de la comunitat educativa. 

• Posarem les infrastructures i recursos municipals a disposició dels centres públics. 

• Promourem l'obertura dels col·legis al seu entorn, tot posant-ne les instal·lacions i 
infrastructures a disposició de la ciutadania per a l'exercici d'activitats educatives, culturals i 
esportives, d'animació lectora, escoles de pares, cursos per al barri, etc. Facilitarem la 
gestió d'aquestes activitats per les AMPA i Associacions de Veïns, per tal d’integrar la vida 
col·lectiva, veïnal i educativa, contribuir a l'estalvi en infrastructures i crear consciència del 
valor d’allò públic. 

Visita’ns en muprepublicanoselx.wordpress.com  mup.republicans@gmail.com 



- Programa republicà per a Elx - 

• Finançarem el material escolar dels alumnes dels centres públics. 

• Crearem un fons col·lectiu de llibres usats. 

• Eliminarem la subcontractació en monitors, tot substituint-la per la mancomunació de 
serveis amb altres municipis, per tal de mantindre’n el caràcter públic i millorar-ne les 
condicions laborals. 

• Denunciarem, políticament i jurídica, l'incompliment dels requisits legals (en matrícula i 
taxes, fonamentalment) per part de l'escola concertada, que en molts casos practica la 
selecció encoberta de l'alumnat, malgrat gaudir de fons públics. I contribuirem a controlar 
les condicions dels centres i laborals. 

• Ens oposarem a la privatització de les escoles infantils. En promourem la creació d'unes 
altres de noves, tant municipals com de Conselleria. 

• Reforçarem la gestió municipal dels conserges dels centres de Primària i millorarem les 
condicions en què presten els seus serveis. 

• Dissenyarem rutes segures perquè siguen utilitzades pels estudiants en el seu itinerari a 
casa. 

• Recolzarem activitats educatives sobre coeducació, per a fer front al retrocés que patixen 
els valors d'igualtat entre xics i xiques. 

• Reclamarem personal d'infermeria i la col·laboració amb treballadors socials per als 
centres educatius, i facilitarem tota l'assistència municipal que siga possible en aquesta 
direcció. 

 

Davant de la crisi i l'augment de la desocupació, molts treballadors han optat per utilitzar el 
seu temps per a millorar la seua formació professional; no obstant això, la resposta de la 
Conselleria d'Educació ha sigut, precisament, limitar o fins i tot retallar les places disponibles en 
Formació Professional, formació d'adults i Batxillerats nocturns. Ben al contrari, els republicans 

• Reforçarem les activitats municipals de Formació de Persones Adultes i els tallers 
d'alfabetització, tot ampliant i donant difusió als seus recursos, i millorant les condicions 
laborals i de participació del professorat d'adults que treballa per a l'Ajuntament. 

• Fomentarem l'Escola Taller municipal. 

 

b) Quant a la Cultura: 

• Acostarem la música, el teatre, la dansa i l'esport a tots els ciutadans, tot creant i impulsant 
les escoles municipals respectives. 

• Promourem les produccions artístiques dels grups il·licitans. 

• Dinamitzarem els centres cívics, sales d'estudi i lectura i biblioteques, tot ampliant i 
millorant-ne els serveis. 

• Promourem una ràdio local pública, que servisca com a altaveu dels problemes, propostes 
i inquietuds dels ciutadans, que garantisca la llibertat d'expressió, el foment del pensament 
i debat democràtic i crític, i també l'educació científica i la cultura. 

• Establirem la gratuïtat d'instal·lacions i activitats esportives i culturals per a les persones 
aturades. 

• Impulsarem la protecció, conservació i rehabilitació respectuosa del patrimoni arquitectònic 
i artístic del municipi, i també el seu coneixement i gaudi pels ciutadans. Revisarem el Pla 
Especial de Protecció d'Edificis i Conjunts, per a garantir aquestos objectius. 
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• Promourem el disseny i senyalització de diferents rutes, que servisquen per a fer conéixer i 
posar en valor el nostre patrimoni cultural, arqueològic i natural: llit del Vinalopó, serres del 
nord del terme, etc., mitjançan acords amb els propietaris dels terrenys circumdants i amb 
la participació de les diferents pedanies, de manera que tot el municipi puga ser travessat 
per rutes interconnectades. 

• Impulsarem el gaudi dels horts públics de palmeres, mitjançant el disseny de rutes que els 
connecten, la seua adequació com a tals horts (i no com a jardins) i el seu coneixement per 
part dels ciutadans. 

• Enfront dels projectes faraònics de l'actual consistori, promourem una ruta dels miradors 
que utilitze els punts ja existents que poden ser utilitzats com a tals: molins àrabs, Torre 
Vaíllo, Alcàsser de la Senyoria, Santa Maria… 

• Impulsarem el carril-bici en totes les carreteres secundàries que travessen el nostre 
municipi, i traçarem una ruta ciclista entre els camins rurals. 

 

Els sectors de la dreta consideren com un problema l'existència de diferents nacionalitats en el 
si d'Espanya i, consegüentment, neguen que hi haja una qüestió nacional per resoldre al nostre 
país. Els republicans, al contrari, entenem que el problema dels drets dels pobles que convivim a 
Espanya és una qüestió de democràcia, que requerix una concepció diferent de la nostra 
estructura territorial i de les relacions entre els pobles d'Espanya, que partisca de la completa 
igualtat entre tots. 

En el pla municipal, açò es concreta fonamentalment en el respecte i promoció de la nostra 
cultura pròpia, sense perjudici d'altres formes culturals que s'han acumulat i integrat en el nostre 
territori durant el segle XX i principis del XXI: 

• Afavorirem que els càrrecs públics realitzen intervencions en valencià, per tal de prestigiar 
la llengua davant de la resta dels ciutadans. 

• Desenvoluparem la promoció social del valencià en l'administració pública i la recolzarem 
en el sector privat. Es tracta de convéncer els valencianoparlants de la dignitat de la seua 
llengua, i a la resta de veïns de la normalitat d'utilitzar qualsevol de les dues llengües 
cooficials en el nostre territori. 

• Promourem, en col·laboració amb els centres educatius, les formes de cultura tradicional i 
popular (jocs, música, tradicions populars, etc.) que contribuïsquen a dinamitzar la vida 
col·lectiva, la participació i l'ocupació del carrer, de manera que poguem enriquir la vida 
comunitària i reforçar els llaços socials entre els sectors populars. 

3.3. Sanitat 

Per als republicans, la sanitat és un dret, un bé social, no un negoci. Estem radicalment en 
contra de la seua mercantilització, de la seua privatització, del retall de la inversió pública i de la 
submissió als interessos de la indústria farmacèutica i de la sanitat privada. Estem en contra de la 
Llei 15/97, votada al seu dia pel PP i el PSOE, que obri el camí a la privatització. Apostem 
fermament per la sanitat de titularitat i gestió públiques. 

La sanitat ha de tindre un caràcter universal, gratuït i públic; ha d'estructurar-se segons els 
drets i necessitats dels ciutadans, i no des de la lògica del mercat, per a permetre planificar i 
optimitzar els recursos, i garantir l'atenció de la salut a tots els ciutadans en condicions de qualitat, 
dignitat i eficàcia. Ha de basar-se, també, en la prevenció i en el foment d'una cultura saludable. 

És important que els ciutadans participen directament en els assumptes relacionats amb 
aquest àmbit. Més encara, en la consecució de determinats serveis i infrastructures seran 
necessaris el suport i la mobilització popular. 
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El procés de privatització de la Sanitat Pública està cada vegada més avançat. Amb el pretext 
que el Sistema Sanitari suposa un cost molt elevat a les comunitats autònomes, i recolzant-se en 
l'actual crisi econòmica, els diferents governs prenen mesures que amenacen seriosament el 
sistema sanitari vigent des de 1986, que n’assegura la universalitat, en donar accés gratuït a les 
prestacions sanitàries a tots els ciutadans residents en el territori nacional. 

Els arguments esgrimits i els missatges difosos per molts mitjans de comunicació apunten 
l'usuari com a culpable del caire onerós del servei sanitari; així, per exemple, el mal ús de les 
consultes mèdiques i del servei d'urgències, o l'abús amb les receptes de medicaments. Per a 
pal·liar el despesa sanitari, els governs autonòmics atorguen a empreses privades la gestió de 
centres públics, i ja apunten mesures com el copagament sanitari (en algunes autonomies 
pretenen fer pagar una quantitat “simbòlica” per cada consulta mèdica) o la denominada factura 
sanitària (una carta que informa cada usuari de la despesa que ha suposat la seua cirurgia o 
tractament). En definitiva, totes les “solucions” que plantegen els partits monàrquics busquen 
legitimar la privatització enfront de l'opinió pública, tot culpabilitzant els ciutadans. 

En contrast amb açò, la veritat és que Espanya està molt per davall en les ràtios de 
professional per habitant. A grosso modo, hi ha un 20% menys de metges de família que a 
Europa, i un 43% menys d'infermeres comunitàries (dades de 2007); el mateix succeïx a nivell 
hospitalari. Diversos estudis advertixen de la importància d'aquesta relació infermers/pacient en el 
nombre de morts en hospitals. 

Però hi ha d’altres mesures, menys difoses per les empreses propietàries dels mitjans de 
comunicació, que ben al contrari no consistixen a atorgar beneficis econòmics a empreses 
privades. Per exemple: una millor gestió dels recursos propis dels centres sanitaris públics, en 
molts casos infrautilitzats, o un retall en la despesa farmacèutica, que per als laboratoris privats 
suposa amplis beneficis. En el primer aspecte, és molt important que els professionals de la salut 
puguen disposar de temps per a dedicar-se a l'educació sanitària, tant en col·legis com en 
qualsevol altre àmbit comunitari, perquè constituïx una tasca fonamental de la prevenció i la 
promoció de la salut. 

En el nostre municipi ja vivim aquesta realitat. Una part de la població il·licitana té assignat 
l'Hospital General Universitari d'Elx, totalment públic, i l'altra està adscrita a l'Hospital del Vinalopó, 
concertat. Quelcom semblant ocorre amb els centres de salut, alguns dels quals han passat a 
sotmetre's a la gestió privada de l'Hospital del Vinalopó; i, en conseqüència, ara hi conviuen 
personal contractat i treballadors públics. 

Encara que la gestió i finançament de la Sanitat competix als governs de les comunitats 
autònomes, els ajuntaments poden i han de fer propostes i dur a terme polítiques que milloren la 
situació actual del nostre sistema sanitari. Algunes mesures que proposem són: 

• Per a frenar la despesa, i enfront del camí de la privatització, durem a terme polítiques 
sanitàries preventives que donen un paper protagonista als ciutadans, tot dotant-los dels 
coneixements i aptituds necessaris per a gestionar millor la seua salut. D'aquesta manera, 
la promoció d'hàbits saludables i l'educació per a la salut poden atallar i reduir l'aparició de 
problemes de salut i fomentar un millor ús dels recursos públics. 

• Una mesura concreta en aquest sentit és la creació de la figura de la infermera o infermer 
escolar: un professional sanitari que, des dels centres d'educació primària i secundària, 
tracte temes de salut i treballe per tal de previndre conductes i hàbits que suposen un risc 
per a la salut de la població i una despesa sanitària elevada. Parlaríem, per exemple, 
d'obesitat infantil, trastorns de la conducta alimentària, embarassos no desitjats, conductes 
sexuals de risc o abús de drogues, a més a més de promoure la prevenció d'accidents 
domèstics, la seguretat viària i l'ensenyament de primers auxilis. Reivindicarem i 
contribuirem a crear, des de l'Ajuntament, aquesta figura en els centres educatius. 

• Promourem la creació de centres geriàtrics de titularitat i gestió pública en el municipi. 

• No recolzarem la creació de nous centres de salut de propietat o gestió privada en el 
municipi. 
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• Amb el fi de contribuir a reduir el despesa sense minvar les prestacions sanitàries, 
incorporarem formes de medicina alternativa i preventiva al servei mèdic de l'Ajuntament. 

• Promourem les eixides col·lectives per a caminar, de manera que es vegen encoratjades a 
fer esport també aquelles persones que no ho fan per no hi tindre companyia. 

• També en qüestions preventives durem a terme campanyes de conscienciació en temes 
sanitaris, destinades a la població general, i complementades amb accions dirigides a 
poblacions de risc, tot col·laborant amb les campanyes que desenrotlla la Conselleria. 

• Cal fomentar que la població d'Elx prenga part activa en la millora de la gestió dels 
recursos sanitaris, segons les seues necessitats reals, i donar-li ferramentes per a 
gestionar millor la seua pròpia salut. La població ha de prendre part en el diagnòstic de les 
seues necessitats sanitàries com a usuaris i en les decisions respecte a la gestió del 
sistema sanitari públic. Per això, impulsarem un Consell de Salut que complisca aquestos 
objectius. 

 

Comptat i debatut, cal prendre mesures preventives efectives que actuen sobre l'origen dels 
problemes, i no limitar-se a oferir una sanitat pal·liativa. Els republicans exigirem i vetllarem 
perquè la sanitat continue sent universal i pública. Ja n’hi ha prou d'apuntar amb el dit a 
l'usuari i culpar-li per la despesa que genera, perquè eixe despesa es paga amb els impostos de 
tots. És vital que poguem frenar i revertir el procés de mercantilització de la sanitat. 

Pel que fa a les responsabilitats d'altres administracions: 

• Recolzarem políticament les reivindicacions veïnals i dels treballadors enfront de la 
degradació dels serveis sanitaris, inclosos, és clar, els centres concertats. 

• Reclamarem la gestió pública per a l'Hospital del Vinalopó i Centres d'Atenció Primària que 
en depenen. 

• Reivindicarem que es reduïsca la despesa farmacèutica, tot restringint les concessions a 
farmacèutiques dins del catàleg de prescripció mèdica, i optant per medicaments genèrics 
per a retirar de la prescripció altres medicaments amb el mateix principi actiu però més 
cars. 

• Reclamarem l'optimització dels recursos tècnics i humans propis de què disposa 
actualment el sistema sanitari públic. Per exemple, mentre els centres privats o concertats 
poden realitzar operacions quirúrgiques programades en torn de matí i vesprada, en els 
hospitals públics solen programar-se cirurgies únicament de matí. Passa el mateix amb 
certes tècniques diagnòstiques, com per exemple les ressonàncies magnètiques o les 
endoscòpies. 

• Exigirem la contractació de més personal sanitari públic per tal d’assegurar una atenció 
sanitària de qualitat. 

• Reivindicarem una inversió major en investigació mèdica. 

• Reivindicarem la millora de les instal·lacions sanitàries. 

• L'Ajuntament, en definitiva, serà el portaveu de les necessitats de salut de la població 
il·licitana davant de la Conselleria de Sanitat, amb la finalitat que el municipi tinga una 
infrastructura sanitària suficient, tot reivindicant i lluitant per les següents estructures i 
serveis: 

− Un centre de salut en cada zona bàsica de salut (5.000-25.000 habitants) amb les 
infrastructures i recursos humans i materials necessaris. 

− Un metge per cada 1.500 habitants. 

− Un pediatre per cada 800 xiquets. 
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− Un servei d'atenció d'urgències i emergències adient les 24 hores, amb els recursos 
materials necessaris. 

− Implantació d'un servei de geriatria públic, gratuït i de qualitat amb les infrastructures 
(centres de dia, residències geriàtriques i psicogeriátriques), personal i material 
necessaris. 

− Cobertura adient de les necessitats salut mental. 

3.4. Serveis socials 

És conegut per tots que la crisi econòmica sumix en la desocupació i la misèria milers de 
treballadors. Mentrestant, tanmateix, i precisament amb el pretext de la pròpia crisi, els poders 
públics dirigits pels partits monàrquics s'han llançat a retallar prestacions socials i a privatitzar tot 
tipus de serveis; això significa, d’una banda, fer més difícil encara la situació per a les famílies 
treballadores i, d'una altra, dirigir una part important de la despesa social a engreixar els comptes 
de determinades empreses, que a més a més solen tindre relació amb els partits en el poder. 

Els republicans considerem que els ajuntaments tenen una responsabilitat de primer ordre a 
l’hora de fer front a aquesta situació i d’exigir de la resta d'administracions els recursos necessaris 
per a atendre les necessitats creixents dels treballadors afectats per la desocupació i la crisi. 

Junt amb això, i fidels al nostre objectiu de reforçar els llaços entre els sectors populars i les 
iniciatives de caràcter col·lectiu, que servisquen per a incrementar la cohesió entre la majoria 
treballadora, l'Ajuntament ha d'impulsar i protegir projectes que, sorgits de les pròpies 
organitzacions socials (associacions de veïns, sindicats, etc.), i de caràcter aconfessional, 
servisquen per a promoure la solidaritat i el valor d’allò col·lectiu entre els nostres veïns. 

Amb aquestos objectius, els republicans plantegem les mesures següents: 

• És necessari incrementar la dotació d'ajudes per a les persones que es troben aturades i 
sense cap tipus d'ingressos, de manera que no els manquen els productes bàsics. En 
aquest sentit, i almenys mentre dure la crisi, l'Ajuntament facilitarà la infrastructura 
necessària a associacions de veïns, ONG, etc., per a muntar menjadors socials; aquestos 
podrien, a més a més, demanar aliments del camp que no puguen ser collits pels seus 
conreadors, mitjançant acords. 

• Promoure l'atenció de persones grans a canvi d'allotjament, com a forma d'afrontar, 
mitjançant la solidaritat intergeneracional, la carestia de la vida per als joves, d'una banda, i 
la incompetència deliberada de la Generalitat en el camp de l'atenció a la Dependència. 

• Promoure els bancs de temps, mitjançant els quals els propis ciutadans intercanvien 
habilitats i coneixements, tot creant xarxes de solidaritat que poden promoure valors 
col·lectius i solidaris. 

• Assessorament per a l'organització i gestió de caixes de resistència veïnals, davant de 
l'augment de l’atur i els retalls en les prestacions de desocupació. 

 

A més a més, i en línia amb el que defenem en aquest Programa, és fonamental el 
manteniment dels Serveis Socials Públics: 

• Remunicipalització de serveis socials privatitzats, per a garantir la qualitat del servei i la 
qualitat de l'ocupació alhora. Servei d'Ajuda a Domicili de caràcter municipal. 

• L'atenció a les persones amb dependència ha de realitzar-se des d’allò públic, amb 
centres, mitjans, personal i recursos econòmics suficients per a garantir una bona qualitat 
de vida a totes aquelles persones en situació de dependència. En aquest sentit, els 
republicans impulsarem la mobilització social sostinguda per a exigir els recursos 
necessaris a la Generalitat i al Govern central. 
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4. COL·LECTIUS AMB SITUACIONS ESPECÍFIQUES 

No es pot ignorar que, dins dels sectors treballadors a què ens dirigim, hi ha certs grups que, 
per les seues pròpies característiques, tenen certes necessitats específiques i veuen agreujades 
les dificultats que ja de per si ens afecten als segments populars de la societat: desocupació, 
precarietat, dificultats per a accedir als serveis públics... Entre aquestos col·lectius destaquem el 
que afecta els joves, a les dones i als treballadors d'origen estranger. 

4.1. Joventut 

La joventut és un dels sectors de les classes populars més colpejats per l'actual crisi del 
capitalisme. Els joves treballadors són els qui tenen taxes majors de desocupació i precarietat (un 
60%), els qui tenen menors salaris (més prop dels 900 que dels 1.000 €), i la vivenda se'ls fa 
pràcticament inaccessible. La nostra joventut té problemes seriosos per a dur a terme el seu 
projecte vital, emancipador. 

El capitalisme salvatge inunda la nostra societat de valors nocius, alienants, que deixen 
empremtes nefastes en els nostres joves, com ara l'individualisme, la venalitat, la banalització, el 
pensament únic irracional i acrític, l'oci consumista i alienant, el xovinisme, la “cultura del bar”, 
sense oblidar-nos de les drogues, per a construir ninots i ofegar les ànsies de rebel·lia de la 
joventut. 

Enfront de tot açò, les candidatures republicanes plantegem com a alternativa mesures que 
faciliten que els joves desenvolupen les seues expectatives vitals, que fomenten l'associacionisme 
cultural i esportiu, la consciència crítica, la participació cívica en la vida social i política de la 
localitat, el treball col·lectiu, la cooperació, la solidaritat i l'oci saludable, la responsabilitat. 

En aquest sentit, algunes propostes concretes són: 

• Foment de l'ocupació de la població juvenil, tot impulsant cooperatives de joves llicenciats i 
proporcionant formació en el cooperativisme. 

• Prestació d'assistència jurídica a aquells joves treballadors que vegen violats els seus 
drets laborals, en col·laboració amb els sindicats. 

• Augment de la varietat i places dels cursos de formació per a joves que oferix l'Ajuntament. 

• Augment dels descomptes per a joves en totes les activitats municipals. Gratuïtat dels 
serveis municipals per als joves aturats de famílies treballadores. 

• Autobús i servei de bicicletes gratuïts per a joves de famílies treballadores i aturats. 

• Gratuïtat dels cursos que s'oferixen en l'Escorxador. 

• Deslligar el carnet jove de les entitats financeres, per a substituir-lo per un carnet municipal 
que no necessite quota de manteniment. 

• Reobertura dels centres juvenils. Creació d'un Casal de la Joventut que permeta albergar 
associacions juvenils, activitats culturals i artístiques, etc. Habilitació d'espais associats, 
que permeten desenvolupar formes pròpies de la cultura juvenil, com ara el skate, 
l'escalada, el grafit...; habilitació de locals d'assajos per als grups de teatre i música de la 
ciutat. 

• Promoció del teatre amateur, amb espais on actuar de manera gratuïta. 

• Realització mensual de la Barraca popular, per tal de promocionar els grups musicals 
locals. 

• Foment de la informació sobre salut, sexualitat i drogues. 

• Potenciació de l'associacionisme juvenil (cultural, esportiu, civicopolític…). 

• Augment del nombre de sales d'estudi i dotació de wifi. 

• Democratització de Ràdio Jove. 
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4.2. Dona 

Els republicans som conscients que la dona treballadora és un dels sectors de les classes 
populars amb majors taxes de desocupació, pitjor pagat, amb menys drets i més infravalorat.  

La falta d'ocupació, una de les principals causes d'exclusió social, afecta molt especialment 
les dones, ja que tradicionalment, per causa de les polítiques econòmiques i socials dels 
representants d'una oligarquia espanyola tardofranquista i ultrareaccionària, s'han vist allunyades 
de l'accés a la formació i al mercat de treball, hi han suportat una taxa d’atur que duplica la mitjana 
de la UE. 

A les dificultats a l'hora de trobar treball i de compaginar la vida familiar amb la laboral 
s'afigen, per a les qui ho aconseguixen, una alta precarietat i uns salaris inferiors als dels homes, 
pel mateix lloc de treball, al voltant del 30 %. 

Tot i que és cert que la solució va més enllà de l'àmbit municipal, des d'ací podem ajudar a 
millorar-ne la situació, tot impulsant la creació i augment de serveis públics i socials, com les 
escoles infantils municipals, centres de dia i residències d'ancians que, alhora que oferisquen 
treball a la dona, la descarreguen de les tasques de la llar, com ara l'atenció de xiquets i persones 
grans; alguns d'aquestos serveis, per descomptat, i encara més amb la tendència actual als 
retalls, exigirien la mobilització dels sectors populars per a la seua consecució. D'altra banda, 
podem utilitzar l'Ajuntament per a millorar les condicions de treball de les dones i que es facen 
valdre els seus drets.  

A més a més, la corporació municipal desnvoluparà tota mena de programes, activitats i actes 
destinats a la integració de la dona com a ser humà, social i participatiu en la societat. 

Algunes propostes concretes en aquest camp són: 

• Promoció de la incorporació de la dona en el mercat laboral. Informació i assessorament 
per tal d’ajudar a definir-ne el perfil professional. Formació ocupacional adient a les 
demandes del mercat de treball. 

• Prestació de suport (assistència jurídica, Ajuntament com a acusació particular…) a les 
treballadores que perceben un menor salari que els homes per un treball igual. 

• Exercici d'activitats que fomenten el pensament social crític sobre la situació de la dona 
treballadora, en col·laboració amb els centres educatius. 

• Impuls d'un programa educatiu, en cooperació amb els centres educatius, que promoga un 
model social on homes i dones tinguen igualtat real en drets i oportunitats, per a fer front al 
retrocés que patixen els valors d'igualtat entre xics i xiques. 

• Foment de l'educació de la dona en tots els àmbits: acadèmic, cultural, civicopolític… 

• Suport econòmic, jurídic i psicològic per a les dones víctimes de la violència de gènere.  

• Creació de centres d'acollida per a les dones maltractades que s'hagen vist obligades a 
abandonar els seus domicilis. 

4.3. Immigració: iguals en deures, iguals en drets 

La immensa majoria de les persones immigrants són treballadors que vénen al nostre país a 
guanyar-se la vida, a més a més de mantindre la dels seus familiars amb l'enviament de diners, tal 
com han fet els espanyols en diversos moments del segle XX i, per desgràcia, tornen a fer en 
molts casos arran de la crisi. 

L'oligarquia intenta dividir els treballadors autòctons i foranis, mitjançant un discurs racista i 
xenòfob. La burgesia local ho fa, a més a més, utilitzant el xovinisme. S'esforça a relacionar 
immigració amb delinqüència, i difon la idea que els immigrants “ens lleven el treball”; que els 
ambulatoris i hospitals estan saturats i l'educació empitjora per la seua culpa; que se'ls privilegia 
amb determinats drets. 
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Aquest és un discurs fals i hipòcrita. Els empresaris sense escrúpols són els qui els exploten 
salvatgement, tot aprofitant-se de la seua situació irregular, de les seues necessitats més vitals o 
del desconeixement dels seus drets laborals, molt limitats. La veritat és que és la mancança 
d'inversió pública, la privatització, qui provoca el deteriorament dels serveis públics i socials, i així 
ens perjudica a tots els treballadors. 

En l'actual època de crisi, els republicans hem de prestar especial atenció a la immigració, ja 
que l'augment de la desocupació, el deteriorament dels serveis públics d'educació i sanitat, la 
limitació de la protecció social i l'empitjorament de les condicions de vida de la majoria treballadora 
són el brou de cultiu perquè penetre, en determinats sectors populars, un discurs racista i xenòfob; 
en definitiva, feixista. 

De manera pacient i constant, hem d’explicar als treballadors, als ciutadans, les verdaderes 
causes de l'augment de la desocupació i del deteriorament dels serveis públics. Hem de cridar a la 
solidaritat dels treballadors: a la solidaritat de classe. Hem de combatre amb contundència el 
discurs xenòfob del feixisme. Però tampoc podem caure en l'esperit caritatiu de l'Església; tampoc 
en eixe altre que es fonamenta en una “societat multicultural” dividida en guetos, segons religions 
o ètnies; ni en la discriminació positiva cap als immigrants, ja que, al final, aquestes pràctiques 
“progressistes” alimenten la divisió tant com els missatges feixistes. Les candidatures republicanes 
defenem els mateixos drets (laborals, socials i polítics) i les mateixes obligacions per a tots, sense 
cap excepció. 

Hem de fomentar la unitat dels treballadors, lluitar perquè tinguen les mateixes condicions de 
treball, per millorar-les, per elevar el seu nivell de consciència, organització i solidaritat fraternal. 
Hem de fer una crida als treballadors immigrants a unir-se a la lluita de la resta de treballadors i, 
de la mateixa manera, una crida als autòctons a recolzar la justa lluita dels immigrants pels drets 
econòmics, socials i polítics de tots. 

Des dels seus inicis, el MUP-R ha treballat conjuntament junt amb els immigrants (alguns dels 
quals participen activament en la nostra organització, i fins i tot formen part de les candidatures), ja 
que considerem clau la cooperació i el treball comú de tots els treballadors, siga quin siga el seu 
origen. Una de les principals reivindicacions dels republicans és el reconeixement ple dels drets 
dels immigrants, que actualment poden ser explotats com a mà d'obra barata, mentre a molts 
d'ells se'ls nega el dret a votar o a ser candidats en les llistes electorals. 

Algunes de les nostres propostes concretes en aquest camp són: 

• Perseguirem, en col·laboració amb els sindicats i altres organismes públics, els empresaris 
que abusen del treballador immigrant, amb papers o sense. 

• No signarem contractes amb empreses que realitzen aquestes pràctiques. 

• Promourem que el Padró municipal reflectisca la població real, perquè totes les persones 
empadronades puguen accedir a tots els serveis socials municipals, sense cap distinció. 

• Crearem un servei municipal d'atenció a immigrants per a la seua orientació i ajuda, des 
del mateix moment en què arriben, en tots els àmbits (laboral, administratiu…). 

• Combatrem els abusos derivats de la Llei d'Estrangeria. Posarem fi als controls i batudes 
de caràcter massiu, que no tenen un altre fi que atemorir el col·lectiu de ciutadans d'origen 
estranger i culpabilitzar-los, a ulls de la societat, dels problemes de “seguretat” que, en 
realitat, són ocasionats per la crisi econòmica, la mancança de treball i la pobresa. 
Considerem que la millor aportació que les administracions poden fer al problema de la 
delinqüència és la creació d'ocupació i la millora dels serveis públics, inclosos els 
d'assistència social als grups més colpejats per la crisi, siga quin siga el seu origen. El 
nostre punt de vista és de classe social, per la qual cosa no discriminem la població 
treballadora segons el seu origen nacional. 

• Exercirem activitats que tinguen com a objecte una veritable integració. Afavorirem el 
disseny i desenvolupament d'iniciatives culturals i educatives que servisquen per a un 
ensenyament recíproc de costums, que permeten aprofitar el bagatge vivencial i cultural 
que aporten els ciutadans d'origen estranger, amb el fi d'enriquir socialment i cultural tota la 
col·lectivitat. 
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• Facilitarem l'organització dels col·lectius immigrants i, d'aquesta manera, la seua integració 
en les lluites i reivindicacions de la població treballadora en el seu conjunt. Acabarem amb 
l'orientació caciquil i clientelar que practiquen els partits polítics monàrquics, que busquen 
atraure's “fidels” a base de prebendes distribuïdes de manera “selectiva”. Facilitarem la 
utilització de locals públics per a reunions, actes festius i culturals, etc. 

• Acabarem amb la paralització del Consell d'Immigració a Elx, i reforçarem en el seu si les 
iniciatives per l'ocupació, principal camí per a assegurar una verdadera integració de tots 
els treballadors. Garantirem la plena llibertat d'intervenció i crítica de les associacions 
presents en el Consell. 

• Combatrem el racisme, la xenofòbia i el feixisme mitjançant campanyes informatives, 
activitats artístiques, esportives, etc. i, si és necessari, amb mobilitzacions populars. 

 

5. MEDI AMBIENT: UN ENTORN AL SERVEI DE LA MAJORIA 

La lògica de l'anomenada economia de mercat, amb la seua anarquia productiva, porta 
ineludiblement al balafiament i al consumisme i, per tant, a la degradació del medi ambient. Els 
responsables d'això són els grans interessos econòmics i especulatius, als quals només els 
preocupa l'augment dels seus guanys a costa del futur de tots.  

Hem de combatre aquestos interessos que desenvolupen una tal tendència destructiva i 
advocar pel control econòmic, per part de l'Estat, dels sectors econòmics estratègics, com ara 
l'energètic o el transport, que permeten una mínima planificació harmònica de l'economia i 
impedisquen el deteriorament de la naturalesa. La privatització de l'aigua, del gas, de l'electricitat; 
l'ús indiscriminat del sòl per a l'especulació urbanística, la contaminació de les grans empreses per 
a reduir costos, les carències de transport públic en quantitat i qualitat… porten a una destrucció 
sistemàtica del medi ambient. 

D'altra banda, els republicans ens desmarquem de certs discursos “ecologistes” que 
culpabilitzen l’ésser humà en general del deteriorament del medi ambient, tot oposant-se de forma 
dogmàtica als avanços tècnics i tecnològics, sense analitzar-ne les causes reals i últimes: el 
capitalisme salvatge i degradant.  

Algunes orientacions generals per als republicans són les següents: 

• Combatrem l'especulació urbanística. 

• Protegirem les zones verdes i paratges naturals del municipi. 

• Ens oposarem a la construcció de vivendes que no s'ajusten a les necessitats reals d'ús de 
la població. 

• Ens oposarem a la creació de camps de golf en el terme municipal. 

• Fomentarem la Nova Cultura de l'Aigua: amb la protecció dels recursos hídrics, tot 
promovent l'eficiència en la utilització de l'aigua de regadiu i d'ús domèstic, amb programes 
de recuperació de la qualitat de les aigües i un control estricte, promovent ordenances 
respecte d'açò i mitjançant campanyes de sensibilització i d'implantació de tecnologies d'ús 
eficient. 

• Impulsarem el control mediambiental de les empreses localitzades en el municipi. 

• Promourem l'estalvi i l'eficiència energètica en l'enllumenat públic, i també en les 
instal·lacions, empreses i dependències municipals. 

• Engegarem programes d'educació mediambiental, en col·laboració i coordinació amb els 
centres educatius locals. 

• Potenciarem la protecció i el coneixement de la diversitat de la fauna i flora del municipi: 
Palmerar, serres, litoral, horta, aiguamolls... 
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• Promourem el transport públic. 

 

Pel que fa a mesures més concretes, els republicans vam tindre l'oportunitat de discutir les 
Propostes ambientals per a les Eleccions municipals de maig del 2011 amb les organitzacions 
promotores d’aquest dit document, a les quals vam manifestar el nostre acord amb la pràctica 
totalitat de les propostes, i a més a més els vam suggerir algunes altres mesures. De totes, en 
destaquem ací algunes: 

• Impulsarem el funcionament correcte i la regularitat de les reunions del Consell Local del 
Medi Ambient. 

• Durem a terme la protecció del Vinalopó com a paratge municipal. Impulsarem la creació 
d'una ruta verda des del pantà fins a la seua desembocadura, per a coneixement i gaudi de 
tots els ciutadans. Promourem rutes botàniques i mediambientals en el municipi [vegeu 
l’apartat de Cultura]. 

• Impulsarem l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Palmerar i del seu 
estudi d'integració paisatgística. Abandonarem de forma expressa el projecte faraònic del 
mirador del palmerar. 

• Impulsarem la redacció i aprovació del Pla de Gestió del Palmerar en aquesta legislatura, 
tot consensuant i valorant les aportacions tant de les diferents administracions, com 
d'associacions i col·lectius interessats. 

• Promourem una ruta d'horts tradicionals de palmeres, tot establint, si és possible, un 
calendari per al seu reg, de manera que aquest es puga convertir en un atractiu més. 

• Promourem l'elaboració d'un Protocol d'actuació sobre palmeres infectades pel picudo. 
Exigirem a la Conselleria una implicació efectiva en la resolució del problema. Reforçarem 
la lluita contra aquesta plaga en tot el terme, amb el fi de protegir el Palmerar, i amb un ús 
preferent de remeis de tipus biològic. 

• Exigirem a altres administracions la conservació, protecció i manteniment de les zones 
naturals d'interés del nostre municipi. 

• Renunciarem, de forma expressa, a la urbanització de noves zones en el nostre litoral. Les 
platges i els espais naturals són de tots els il·licitans, i no poden ser envaïdes pels 
interessos econòmics d'uns pocs. Protegirem de forma efectiva els aiguamolls del terme 
municipal. 

• Prohibirem els cultius transgènics en el camp il·licita, atesa la mancança de control sobre 
les investigacions desenvolupades en aquest àmbit i la impossibilitat d'impedir la 
contaminació genètica dels cultius circumdants. 

• Desenvoluparem els horts ecològics, de manera que servisquen per a promoure 
l'agricultura ecològica entre xiquets i joves, tot aprofitant i revitalitzant els horts públics de 
palmeres. 

• Procurarem aconseguir, al final de la legislatura, l'objectiu de depuració terciària del total 
de les aigües que arriben a les EDAR del terme municipal. Promourem l'ús dels fangs 
resultants com a compost. 

• Exigirem a altres administracions la depuració i control de les aigües en tot el curs del riu 
Vinalopó, i també el manteniment d'un cabal ecològic.. 

• Fiscalitzarem el compliment de les condicions en què ha de dur-se a terme el reciclatge, 
per a fer-lo efectiu, i impulsarem que siga dut a terme en una planta en el municipi, per tal 
de crear ocupació de qualitat. Reforçarem el control sobre els abocadors. 

• Promourem la construcció sostenible i ecoeficient. 
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• Crearem el banc del viatge, per a posar en contacte persones que realitzen el mateix 
trajecte diari en vehicle privat, de manera que puguen compartir transport, estalviar 
combustible i disminuir el tràfic i la contaminació. 

• Millorarem i optimitzarem les línies d'autobús urbà, d'acord amb les associacions veïnals, 
sindicals, ecologistes, de comerciants, estudiantils… 

• Reforçarem la intermodalitat (canvi de mode de transport) entre Elx, Torrellano i Alacant. 
Completarem l'ús del transport públic urbà i interurbà amb espais d'aparcament en les 
rodalies o en determinades zones urbanes, facilitant l'ús d'un mateix bitllet per a diversos 
mitjans de transport. Promourem els acords entre municipis per a promoure un transport 
públic més eficient. 

• Ampliarem el servei BiciElx. 

• Descartarem la implantació del tramvia Elx-Alacant i urbà a Elx, pel seu cost inassumible. 

• Ben al contrari, exigirem al Ministeri de Foment el desenvolupament i millora del transport 
ferroviari sostenible en el nostre terme municipal. 

• Modificarem les ordenances sobre enllumenat comercial i festiu/decoratiu, per a promoure 
l'estalvi i eficiència energètics. 

• Millorarem la formació en el departament de jardins i promourem una cura dels arbres del 
nucli urbà que afavorisca el gaudi de l'espai públic pels ciutadans. Promourem el disseny 
de jardins i l'ús d'espècies de caràcter autòcton. 

• Posarem límit al vandalisme en les zones verdes i les incorporarem a les rutes destinades 
al passeig i a l’esport. 

• Establirem espais diferents del parc Municipal per a concerts i actes massius semblants, 
de manera que puguem evitar el deteriorament d'aquest espai verd. 

• Ampliarem el nombre de punts de recollida, per a evitar que Elx continue sent una de les 
ciutats més brutes per excrements de gossos. 

 

6. MEMÒRIA HISTÒRICA: CONÉIXER LA NOSTRA HISTÒRIA PER A SABER 
MILLOR QUI SOM 

En els darrers anys, i gràcies a la mobilització popular i a l'esforç desinteressat de moltes 
associacions, ha començat a rescatar-se la memòria de les generacions que van lluitar en el 
passat per la democràcia i contra el feixisme, i també dels milers de persones que van ser 
massacrades per això. No obstant això, ni el PSOE ha abordat el problema amb un compromís 
sincer, que acabe amb la cínica equidistància heretada de la Transició («en ambdós bans es van 
cometre barbaritats»), ni per descomptat el PP s'ha desposseït del seu llast franquista, com 
evidencia el fet que aquest partit encara no haja condemnat la dictadura franquista i s'opose 
sistemàticament a la reivindicació de Veritat, Justícia i Reparació per a les víctimes del 
franquisme; demandes que tampoc el PSOE no ha satisfet, ja que ni tan sols complix, en les 
ciutats, la seua pròpia i insuficient Llei de Memòria Històrica. 

Enfront dels que ens acusen, cínicament, com a «revengistes» o «ancorats en el passat», els 
republicans insistim en la importància que tenen aquestes qüestions per a la mateixa qualitat de la 
nostra ja degradada democràcia. No és «revengista», per descomptat, saber i reivindicar que van 
existir experiències democràtiques anteriors a l'actual, i molt més avançades; no ho és, tampoc, 
conéixer els horrors del feixisme a Espanya, entre altres coses per a desterrar el perillós discurs 
legitimador que hi ha darrere de les afirmacions de determinats polítics i “historiadors”; i no és més 
que un acte de justícia el fet d’exigir que es determinen les responsabilitats del que va ocórrer, que 
es facen públiques i que s'actue en conseqüència enfront dels qui decidiren, executaren i 
empararen els crims del franquisme. Mentre no afrontem el nostre passat amb determinació, 
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mentre no acabem amb la impunitat del franquisme, no podrem encarar el futur amb unes 
garanties mínimes d'aprofundiment en la democràcia, li pese a qui li pese. 

D'altra banda, la memòria històrica no s'acaba en els aspectes esmentats. Elx, com a ciutat de 
tradició obrera i industrial, integra milers d'experiències vitals, de testimonis sobre una classe 
social que va emigrar, va viure, va lluitar… Volem que la gent treballadora de la nostra ciutat done 
a conéixer la seua història, que sàpia qui som, d'on venim… perquè només així, com diem, 
podrem decidir, amb plena llibertat, cap a on anem. 

Per aquestos motius, per a la nostra ciutat defenem i defendrem mesures com les següents: 

• Aplicarem la Llei de Memòria Històrica pel que fa als noms dels carrers de la ciutat, tot 
eliminant-ne les persones que hagen servit la dictadura i la destrucció de la democràcia a 
Espanya, i substituint-ne els noms per referències a lluitadors per la llibertat o a conceptes 
relacionats amb la justícia i la democràcia. Eliminarem qualsevol altre rastre que encara 
puga quedar d'homenatge a la dictadura feixista en el nostre terme municipal. 

• Recuperarem i posarem en valor el patrimoni relacionat amb la nostra Guerra Civil, amb 
fins educatius i turístics. 

• Completarem les plaques de la guia de carrers amb informació sobre les persones i llocs 
més assenyalats, i també els de caràcter històric local. 

• Promourem la recollida de testimonis orals, gràfics, etc. entre la població treballadora, de 
manera que quede salvaguardada la memòria de les classes treballadores a Elx, 
mitjançant el registre de les seues vivències en el treball, en el barri, en la seua lluita contra 
la dictadura i pels seus drets, etc. Es tracta de reconéixer el valor de l'experiència vital dels 
treballadors, de difondre el que va ser la lluita contra el feixisme en la nostra ciutat i de fer 
més comprensible tot aquest període per a les joves generacions. 

• Promourem la formació d'un arxiu digital gràfic, amb fotos, etc. que engrosse els fons del 
MAHE. 

 

7. LAÏCITAT: PER LA PLENA SEPARACIÓ ESGLÉSIA-ESTAT 

Un dels èxits de la Segona República va ser la separació de l'Església i l'Estat. Aquest és un 
principi pel qual ens regim. 

Les creences religioses pertanyen a l'àmbit d'allò privat, per la qual cosa, des del respecte a 
aquestes creences i a la llibertat de consciència, la seua expressió i formes organitzatives han de 
quedar al marge de les institucions públiques, representants del poble, única garantia del respecte 
a totes les creences, religioses i no religioses. El contrari només és la imposició de les primeres, 
siguen les qui siguen, als no creients. 

És per això que l'Ajuntament no podrà donar cap tipus de cobertura econòmica o financera, 
presencial ni infrastructural a les manifestacions o organitzacions religioses. 

Alguns compromisos concrets: 

• L'Ajuntament i els seus representants, com a tals, no participaran en actes o 
manifestacions religioses. Suprimirem tot tipus de simbologia religiosa en els actes oficials i 
en els espais de titularitat pública que depenguen de l'administració local. No se celebraran 
cerimònies religioses en els actes oficials municipals. 

• No es donarà sòl públic, ni es concedirà finançament públic o exempcions fiscals, per a la 
instal·lació d'infrastructures, a cap confessió o institució religiosa. 

• No es donarà cap tipus de subvenció o ajuda municipal a entitats religioses o per a la 
realització de manifestacions de tal caràcter. Exigirem a les entitats religioses que reben 
subvencions públiques o exempció de tributs, un balanç anual integrat del seu actiu i 
passiu, i també els comptes anuals de cada exercici. 
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• Les ajudes de l'Ajuntament als centres escolars es destinaran només a col·legis i instituts 
públics. La cooperació i col·laboració amb col·legis i instituts seguirà la mateixa pauta.  

• No hi haurà cap tipus de simbologia religiosa en instal·lacions ni dependències municipals 
o d’organismes dependents de l'Ajuntament. 

• Facilitarem que les cerimònies civils (acollida, matrimoni i funerals) se celebren dignament, 
donant totes les facilitats possibles a la ciutadania i canalitzant-ne qualsevol possible 
queixa referida a aquest respecte. 

• Incorporarem referències i commemoracions de caràcter civil als noms dels carrers del 
municipi. 

Pel que fa a altres administracions: 

• Demanarem públicament explicacions i criticarem, mitjançant els mitjans de comunicació i 
en les institucions, a qualsevol autoritat que vulnere la laïcitat de l'Estat. 

• Exigirem que l'ensenyament de la doctrina religiosa de qualsevol confessió isca de l'escola 
pública i concertada. 

• No subvencionarem de cap manera centres educatius amb ideari propi, ja siga de caire 
religiós o d'una altra naturalesa ideològica particular. 

 
III. COORDINACIÓ I DEMOCRÀCIA INTERNA 

Les diferents candidatures republicanes municipals i col·lectius que formem part d'aquest 
projecte tenim un objectiu comú: ajudar a construir l'alternativa política d'esquerra, en clau 
republicana, que aglutine els sectors populars i represente els seus interessos més vitals; tenim 
també un marc programàtic comú, definit en les pàgines precedents. Tenim, doncs, un projecte 
polític comú i bàsic que ha de tindre una mínima plasmació en el pla organitzatiu.  

Per això, cada una de les nostres candidatures i organitzacions queda subjecta a una sèrie de 
compromisos: 

• El primer, respectar, defendre i estendre el nostre programa polític. 

• El segon, tindre una coordinació amb la resta de candidatures i col·lectius. Coordinar les 
plataformes i persones implicades en aquest projecte per a, com diu la Crida a la 
Participació Unitària en les Eleccions municipals de 2011, de la Plataforma de Ciutadans 
per la República, «intercanviar experiències de treball, compartir projectes concrets, 
estendre propostes i reforçar la unitat i la solidaritat col·lectives». Proposem que això es 
faça des del reforçament d'una Coordinadora Municipal Republicana, que siga el fòrum 
permanent de debat, coordinació i impuls de la unitat. 

• En tercer lloc, hem d'establir mecanismes que ens permeten garantir la democràcia 
interna. Per això, és imprescindible que tots els candidats de la llista electoral signen la 
seua dimissió en blanc, que quedarà a disposició del col·lectiu. 

 

Elx, abril del 2011 

 
 

MUP-Republicans Elx 

Membre de la Coordinadora Municipal Republicana 

Abril del 2011 

 

La nostra candidatura també és republicana 

www.republicanos.info 

Visita’ns en muprepublicanoselx.wordpress.com  mup.republicans@gmail.com 


	Programa Elx_portada.pdf
	PROGRAMA 2011 ELX Valencià.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


