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ÉS l’hora de la Matadepera del Poble! 

A Matadepera fa massa temps que l'Ajuntament es dedica tan sols a anar gestionant i 

administrant, sense un projecte il·lusionador ni un pla a llarg termini. El seu model de 

poble és una urbanització dormitori on regni una tranquil·litat alienant, on no passi res, 

on ningú alci la veu, i per deixar-se veure passejant en cotxes de luxe i jugant a golf. Un 

espai aïllat idíl·lic dissenyat per a les elits. 

Però hi ha una altra Matadepera que perviu: la Matadepera popular, arrelada, forestal, 

implicada, viva. I és en aquesta on neix l’Assemblea Local de la CUP Matadepera. 

I després d’un any recollint altres sensibilitats i treballant amb els diferents actius del 

poble, ara ens veiem en força per presentar-nos a les eleccions: per tornar la política al 

carrer i a la gent, per fer realitat entre totes el poble que somiem. Una altra Matadepera: 

inclusiva, popular, democràtica i en simbiosi amb el seu entorn natural.  

La CUP Matadepera també treballem per fer possible la independència dels Països 

Catalans. Aquesta només serà possible amb la implicació dels municipis, i per això 

treballem de forma coordinada amb la resta de Candidatures d’Unitat Popular. Però no 

volem un nou país dominat pels poders fàctics de sempre. Volem una independència 

per canviar-ho tot, constituint un estat amb un model econòmic i social realment just. 

Per tot això, la teva participació és vital. És l’hora que els matadeperencs i 

matadeperenques  recuperem la consciència política. Ja no val la manera de fer 

tancada i de despatx, d’amiguisme i caciquisme que caracteritza els vells partits. A la 

CUP Matadepera pot participar tothom de forma oberta. Vine a aportar les teves 

propostes, a tirar endavant un projecte realment popular i participatiu, a dibuixar 

col·lectivament la Matadepera que somiem. 

És l’hora de portar la veu del poble als plens de l'Ajuntament. La veu d'aquesta 

Matadepera crítica, constructiva i participativa que estimem tant profundament.  

És l’hora de fer sentir la teva veu! 



Fem l’Ajuntament del Poble, 

transparència i participació 
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Més transparència i més participació: més democràcia 

La democràcia no s'acaba en l'acte de votar cada 4 anys: volem un ajuntament atent al 

bategar del poble, obert a les propostes, la crítica i les aportacions de la societat i de 

les entitats locals. Donar resposta clara i ràpida als ciutadans ha de ser el sistema de 

treball, no una excepció o un favor.  

 Ens hem de dotar d'eines de participació perquè els ciutadans i les entitats de 

Matadepera es facin seu l'Ajuntament. Portes obertes a la societat, i màxima 

transparència en la gestió econòmica: comptes clars i detallats, accessibles a la xarxa. 

Volem el compromís, per part de l'ajuntament,  de no endeutar-se amb entitats 

bancàries que han promogut l'actual situació de crisi.  

I volem també que el poble participi de les grans decisions de govern, aquelles que 

impliquen tothom o que suposen una despesa important: que s'estableixin 

mecanismes de consulta popular o referèndums vinculants per referendar-les.  Creació 

d'espais de debat on es defineixin i prioritzin les necessitats del poble amb caràcter 

vinculant.  

Impostos municipals amb criteris progressius en funció de la renda i patrimoni per 

unitat habitacional. Defensa del territori i vigilància activa per tal que el pla urbanístic 

respongui a les necessitats i prioritats del poble i no a interessos econòmics privats. 

Establiment de mecanismes de control de la corrupció i l'especulació urbanística. 

Proposem que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà pugui atendre i solucionar tràmits 

administratius de manera no presencial. 

 D'altra banda, el municipi de Matadepera ha de pronunciar-se clarament i de forma 

decidida en favor de la plena sobirania dels Països Catalans, oferint el seu suport no 

només simbòlic sinó també material, organitzatiu i d'espais als moviments populars per 

la independència i la ruptura democràtica.  



Establim lloguers assequibles, 

Cap habitatge buit! 
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Afavorim l'habitatge social i els lloguers accessibles 

L'habitatge és un dret bàsic, i no podem consentir que el mercat i la iniciativa privada el 

gestionin, decidint qui pot i qui no pot viure a Matadepera.  

L'ajuntament s'ha d'implicar en què es respecti aquest dret bàsic dels nostres 

ciutadans, i en especial dels més necessitats i dels  joves. Cal afavorir l'habitatge social 

i la vivenda de preu assequible, si cal amb condicions especials per qui les necessiti;  el 

lloguer és el sistema més adequat.  

No és admissible que hi hagi tantes vivendes buides quan hi ha persones que viuen 

precàriament o han d'abandonar el poble per manca de recursos per pagar habitatge. 

Cal fer un cens dels habitatges buits i estudiar la possibilitat que aquests habitatges 

entrin al mercat de lloguer. L'ajuntament ha d'intermediar entre propietaris i llogaters, 

fent-se responsable que es compleixin les condicions del lloguer a canvi de fer-ne més 

assequibles els preus, si cal donant ajudes per a la seva adequació. Estudiem altres 

fórmules i models, com la cessió d'ús, la masoveria urbana o les cooperatives 

d'habitatge social.  

També correspon a l'ajuntament fer-se responsable que els seus ciutadans visquin en 

condicions dignes, en especial aquelles famílies que no poden afrontar reformes o 

reparacions imprescindibles per a viure adequadament. L'ajuntament ha d'intermediar 

amb els propietaris, quan no hi hagi acord, i, si cal, ajudar en el cost o la realització 

d'aquestes reparacions.  

Declarem Matadepera zona lliure de desnonaments. També reclamem que es 

despenalitzi l'ocupació d'edificis o habitatges abandonats, entenent que el valor d’ús 

és més important que el dret a la propietat, especialment en un moment d’emergència 

social com l’actual. 



Repartim el treball i la riquesa,  

aturem les desigualtats!  
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Pla de xoc contra les desigualtats 

No ens enganyem: a Matadepera hi ha moltes famílies amb rendes altes, però també 

moltes altres que viuen al límit, amb dificultats per passar el dia a dia. La desigualtat hi 

és molt present: les situacions de precarietat demanen una intervenció decidida. El 

benestar dels ciutadans ha d'estar per damunt de les altres mesures o inversions 

municipals, redistribuint ingressos i despeses per fer front a les necessitats socials.  

Cal revisar els criteris de suport als menjadors escolars: que no hi hagi nens i nenes 

sense beques de menjador si les necessiten. Cal ajudar les persones grans que 

necessiten suport econòmic o personal per a les necessitats de la vida diària, afavorint 

al màxim la seva autonomia i el fet que puguin continuar vivint en el seu entorn. Si és 

necessari, cal que aquestes persones tinguin l'ajut necessari per a entrar en centres de 

dia o residències per a la gent gran. Només una atenció personalitzada i proactiva dels 

serveis socials pot detectar les situacions de necessitat i resoldre-les, fins i tot quan no 

hi ha una demanda directa d'ajut, en coordinació amb els serveis sanitaris, escoles i 

altres instàncies en contacte amb la gent. Cal igualment que els serveis socials actuïn 

per detectar i resoldre, amb les gestions necessàries, les situacions de pobresa 

energètica.  

Proposem també la creació d'una oficina d'atenció a la dependència que estudiï 

globalment les necessitats de les famílies amb membres dependents i les ajudi a 

detectar , gestionar i obtenir les ajudes que necessitin.  

Cal tendir a la gratuïtat de l'escola bressol municipal, amb preus actualment molt més 

elevats que els d'altres escoles bressol veïnes.  Que cap família hagi de renunciar a dur 

els fills a l'escola bressol per motius econòmics.  

L'ajuntament s'ha de comprometre en polítiques actives d'igualtat de gènere i contra 

les actituds discriminatòries per motiu d'opció sexual i contra la violència de gènere. 



Municipalitzem els serveis públics, 

+ drets, + control, - costos 

6 -  ÉS l’hora de la Matadepera del Poble! 

Municipalització dels serveis bàsics  

Apostem per la municipalització o re-municipalització dels serveis públics que en 

l'actualitat l'ajuntament ofereix en règim de concessió, com l'aigua, l'escola bressol, 

l'aparcament públic o el transport. La gestió directa per part de l'ajuntament implica el 

control absolut tant dels costos com de la gestió del servei, i unes millors condicions 

de treball per als professionals que hi treballen, afavorint la creació de llocs de treball 

locals.  

Tendir a la municipalització dels serveis bàsics permet racionalitzar-los d'acord amb les 

necessitats reals i no al benefici privat, i permet aplicar criteris socials, sovint contraris 

als del mercat, i fer-ho amb transparència.  En els últims anys la privatització dels 

serveis ha conduit sovint a retallades en les prestacions, argumentades en la 

disminució dels beneficis. Uns beneficis que, recordem, han revertit únicament en 

l'empresa concessionària.  

Els beneficis que generen aquests serveis bàsics usats per tothom han de retornar  a la 

ciutadania, enlloc de quedar-se en mans privades. Aquests diners han de ser utilitzats 

en el benefici col·lectiu, revertint en una millora i ampliació de les prestacions. La gestió 

pública dels serveis no ha d'implicar ni més ineficàcia ni més burocratització, com 

se'ns ha dit fins i tot des de les institucions, sinó que és la garantia que s'aplicaran 

criteris basats en el servei a la comunitat sota control democràtic: igualtat, universalitat 

en l'accés, vocació de servei.  

D'altra banda proposem que l'ajuntament reclami que la gestió del CAP, ara en mans 

de Mútua de Terrassa, torni a la sanitat pública, retornant les instal·lacions del centre 

sanitari íntegrament a ús del sistema públic.  

 



Donem feina i habitatge als joves, 
poder arrelar al poble 
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Afavorim l'arrelament dels joves al poble 

No ens podem permetre el luxe de perdre els joves del poble, deixant que vagin a viure 

fora per falta de mitjans per pagar-se aquí un habitatge, o perquè els és difícil viure 

aquí mentre estudien o treballen en altres poblacions veïnes. Matadepera ha de 

disposar d'habitatge social de lloguer a preus assequibles pels joves, promovent els 

pisos compartits i altres sistemes que ho facin possible.  

D'altra banda, cal estudiar mecanismes per crear ocupació pels joves en l'àmbit 

municipal, sigui directament o mitjançant acords amb les empreses locals, en 

condicions que permetin -si és el cas- horaris compatibles amb els estudis.  

També cal reformular els horaris i serveis del transport públic, de manera que els 

estudiants puguin desplaçar-se als seus centres d'estudi sense perdre massa hores, i 

promoure mecanismes que facilitin compartir desplaçaments, per exemple, fins a les 

universitats.  

També apostem per fomentar la implicació dels joves en les entitats locals, com a 

fórmula d'arrelament i integració social, i afavorir els locals i activitats de lleure 

autogestionades.  

Promoure la creació  d'un servei gratuït i confidencial d'informació, suport i 

assessorament mèdic i psicològic als adolescents i joves, en matèries de salut sexual i 

reproductiva, dependències i abús de substàncies, relacions interpersonals i familiars, 

etc. Donar suport a les entitats  per a la creació de mecanismes cooperatius i 

autogestionats com un banc de temps i intercanvi d'informació,  béns i serveis. 

 



Donem vida als espais municipals, 
Oberts i per tothom! 
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Obrim els espais municipals, protegim el patrimoni històric 

Matadepera disposa de nombrosos espais de titularitat pública que són tancats a l'ús 

públic una part important del dia, i que podrien obrir-se a activitats públiques o a la 

disposició dels ciutadans si l'ajuntament s'implica activament en l'organització o cura 

d'aquestes activitats. Diverses instal·lacions esportives, patis de les escoles o locals 

municipals podrien adquirir una nova vida durant una part del dia o la nit, amb un ús 

respectuós i adequat a les seves característiques.  

Protegim el nostre patrimoni, la Matadepera popular que ens fa únics i ens dona 

identitat. No permetem que l'especulació urbanística substitueixi més espais i edificis 

de la Matadepera històrica per noves construccions al servei d'un model elitista, caduc 

i uniformitzador.  Fem una nova llista d'edificis i espais considerats patrimoni històric o 

especial del poble. No ens podem vendre el llegat de les generacions futures, ni 

desarrelar-les despersonalitzant el nostre paisatge urbà. Cal que l'ajuntament es 

comprometi  a protegir i vetllar per la seva integritat i accessibilitat pública.  

Matadepera, un municipi en molts aspectes privilegiat, pot donar suport i cedir espais o 

estructures a entitats i activitats d'interès social supramunicipal,  relacionades amb 

l'acolliment d'immigrants o refugiats polítics i socials, l'atenció o allotjament de 

víctimes de la violència domèstica, etc.   

 



Gestionem els nostres boscos, 
una vil·la rural i ecològica!  
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Matadepera ecològica i forestal  

Volem que Matadepera, d'identitat històricament forestal,  recuperi el seu lligam 

tradicional amb el bosc, que ha estat no només el nostre paisatge sinó una font de 

riquesa, de vida i de treball per a una part important de la població. Cal que ens tornem 

a implicar en l'explotació dels recursos del bosc, de forma sostenible, i aplicar criteris 

ecològics a la vida quotidiana dels equipaments municipals, impulsant la 

implementació de la biomassa a Matadepera.  El nostre bosc mediterrani, un bosc 

humanitzat, ha de ser regulat i gestionat per aprofitar-ne millor els recursos i per 

allunyar el perill d'incendis forestals.  

Això implica augmentar  els vincles amb el Parc Natural, establint un programa 

d'explotació sostenible i considerant la creació d'un Centre d'Estudis Agroforestal, que 

faci de Matadepera un referent en aquest camp i aprofiti la saviesa forestal tradicional.  

Apostem per un model energètic basat en les energies renovables, amb l'objectiu de 

reduir progressivament la dependència dels oligopolis energètics i recuperant a nivell 

local el control de la seva gestió.  És prioritari, en aquest sentit, crear la infraestructura 

necessària per aprofitar la biomassa. Proposem, en la línia d'aplicar criteris ecològics 

en el dia a dia municipal, contractar SOM Energia per la factura dels equipaments 

gestionats pel consistori.  Altres de les mesures que proposem impulsar són possibilitar 

la càrrega de cotxes elèctrics a Matadepera, o valorar les opcions més ecològiques  en 

la renovació de la flota de vehicles municipals.  

Tendim a l'autogestió dels residus, i avancem cap a un model de residus zero.  

Afavorim el reciclatge i el reaprofitament a tots els nivells, impulsant serveis de 

reparació d'objectes i els mercats d'intercanvi per a minimitzar la creació de residus i 

reduir el consum innecessari.  

Fomentem alternatives de sobirania alimentària a través d'horts urbans, grups i 

cooperatives de consum. 



Millorem el transport públic, 
A tot arreu i tota hora! 
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Transport públic de qualitat 

Volem un transport públic de qualitat i integrat al poble. Durant dècades s'ha afavorit 

un model de mitjans de transport basat en l'ús dels vehicles privats, que ha devaluat i 

marginalitzat l'ús del transport públic. L'augment de les tarifes i la reducció dels horaris 

han revertit  en un distanciament cada cop més gran entre el servei i els seus 

potencials usuaris.  

Apostem per detectar les necessitats mitjançant una assemblea d'usuàries, que reculli 

valoracions i propostes sobre la freqüència, tarifes i accessibilitat del servei. El 

transport públic, a més de connectar Matadepera amb Terrassa i Sabadell, ha de ser 

un element integrador de les diferents parts del poble, recuperant el caràcter de 

llançadora i posant-se al servei dels ciutadans que no fan servir el vehicle privat o 

preferirien no fer-lo servir, també en els trajectes interns. Cal prioritzar els horaris de 

servei adequats a les necessitats de les persones que estudien i treballen en altres 

poblacions a fi de reduir l'ús de transport privat,  amb el consum energètic, la despesa 

econòmica i les complicacions de trànsit, seguretat i aparcament que comporta.   

Proposem estudiar la millora d’infraestructures per afavorir la connexió amb les 

poblacions veïnes, apostant per vies de ciclistes i de vianants pràctiques i segures, i 

negociant l'allargament de la línia del bus de Terrassa fins el Bon Aire.   



Defensem la cultura i festes locals,  
Donem vida i art al carrer! 
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Promovem la cultura local i popular 

Volem un ajuntament que afavoreixi la producció i el consum de cultura. De cultura 

amb majúscules: enriquidora, alliberadora, clàssica, popular, transgressora, catalana, 

universal... I, començant pel que ens és més pròxim, de cultura local i de cultura 

popular.  Posar la cultura a l'abast de tothom no és un luxe, sinó una necessitat si 

volem un país més just, més ric -en tots els sentits- i més lliure. 

La societat civil ha de ser la principal protagonista de la vida cultural, amb el suport del 

govern local, que ha d'assegurar els mitjans necessaris per a que entitats, creadors i 

artistes locals puguin treballar i exposar la seva creació en condicions dignes, a l'abast 

de tothom i amb la promoció necessària.  

Cal promoure l'establiment d'un circuit cultural ben coordinat i estructurat, amb una 

programació estable i continuada, oberta als diferents gèneres i públics, basada en la 

producció local,  però que també aculli intercanvis amb altres grups i creadors d'arreu 

de Catalunya i del món. Matadepera necessita més cultura al carrer, i també espais 

especialitzats amb les condicions necessàries -sales de concerts, espais teatrals, sala 

d'exposicions permanent- on gaudir a totes les edats de la música, el teatre o les arts 

plàstiques. Cal que els alumnes de les escoles i institut  participin de les activitats 

culturals que es fan al poble i coneguin de primera ma les nostres entitats i artistes.  

Cal promoure igualment l'estudi i el reconeixement de la nostra memòria històrica, 

promovent els estudis i la difusió del coneixement sobre fets, personatges i espais 

històrics de Matadepera. En aquest sentit, és hora de recuperar la memòria silenciada 

de la Matadepera popular, pagesa i bosquetana, sepultada sota el mite del poble idíl·lic 

d'estiuejants, industrials i burgesos on mai no ha passat res.  



Defensem el poble actiu i participatiu,  
per les entitats, tot! 
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Entitats actives, participatives i autogestionades 

Matadepera té nombroses entitats ciutadanes que treballen en tots els àmbits, 

dinamitzant i cohesionant el poble. Les entitats són la garantia de la democràcia: 

neixen del poble i el mantenen viu, cal assegurar la seva participació en l'organització 

de la vida local.  Volem que l'ajuntament compti amb les entitats i les reconegui com a 

representants dels ciutadans, respectant la seva independència i dotant-les de les 

eines i els recursos necessaris, i promovent la participació dels ciutadans en el teixit 

associatiu.  

Per a que aquesta col·laboració sigui efectiva, és necessari crear una coordinadora 

d'entitats amb caràcter vinculant, que replantegi un repartiment equitatiu dels recursos 

i dels espais municipals per a entitats i associacions.  Mantenint el seu caràcter 

autogestionat, cal que des de l'ajuntament es promogui la participació dels ciutadans 

en les entitats i en els projectes que duen a terme, i se'ls doni visibilitat.  

La política municipal de suport a les entitats s'ha de traduir en una col·laboració i un 

contacte permanent, de manera que el govern local pugui beneficiar-se del 

coneixement profund que tenen aquestes sobre el seu àmbit d'actuació i de la seva 

disposició a treballar pel poble.  

Com a cas concret d'entitat que requereix un suport especial, reclamem que 

l'ajuntament proporcioni al club de hoquei local, el Matadepera 88, un equip nascut del 

poble, un camp propi amb les instal·lacions necessàries. És vergonyós que l'esport 

local -practicat per nombrosos nens i nenes del poble- no tingui un camp propi i es 

vegi obligat a fer de pedrera d'altres equips. Matadepera és un potència en el món de 

l'hoquei i podria esdevenir un centre nacional per a l'estudi, pràctica i difusió d'aquest 

esport, seu de la selecció nacional catalana.  



Defensem els espais autogestionats,  
El CP els pins és del poble! 
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Reconeixement del Casal Popular Els Pins  

Ja fa més d’un any que un grup de persones del poble, degut a la mancança d’un 

espai popular i autogestionat, va organitzar-se i va treballar per alliberar l’antic Club de 

Sant Llorenç dels Pins, que duia més de 10 anys abandonat,  i va convertir l’espai en el 

Casal Popular Els Pins, el primer casal popular i autogestionat de Matadepera. 

Les instal·lacions d'aquest espai, que la mateixa iniciativa popular està rehabilitant, i el 

seu caràcter emblemàtic, tenen potencial per convertir-lo en un centre neuràlgic i 

puntal de la participació, la consciència, l’autoaprenentatge, el sentiment col·lectiu i 

comunitari, la consciència crítica i la responsabilitat. Persones de totes les edats s'hi 

troben i reuneixen per activitats de lleure, de formació o festives, en un entorn que 

afavoreix l'autoorganització i el respecte.  

Ara Els Pins passarà a ser de propietat municipal, i des de la CUP Matadepera 

apostem perquè l’Ajuntament cedeixi aquest espai a l’Assemblea del Casal Popular, 

amb el compromís de seguir obrint aquest espai a tota la gent del poble, a relacionar-

se amb la resta d’entitats locals i de dinamitzar l’espai amb activitats obertes a tothom. 

Es tracta d'un espai guanyat a la indolència i a l'especulació urbanística que cal 

protegir i preservar per als veïns del poble.  



Busquem l'alternativa al Camp de Golf, 
prou diners llançats! 
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Buscar una alternativa d'ús social al camp de golf municipal 

Matadepera és l'únic poble de Catalunya amb camp de golf municipal. Un camp de 

golf nascut l'any 95 de l'especulació urbanística, tremendament deficitari, que 

l'ajuntament va acabar assumint amb una enorme despesa pública i una nul·la 

rendibilitat social. Un gran espai natural, d'enorme bellesa i valor ecològic, tancat per a 

la pràctica d'un esport elitista per part d'una ínfima quantitat de socis, que paguen un 

preu subvencionat per un privilegi injustificable.   

No ens poden permetre ni un dia més aquesta despesa inexplicable que priva el 

conjunt del poble de molts diners que podrien destinar-se a altres despeses molt més 

necessàries. Proposem que es tanqui immediatament i que, mitjançant un procés de 

participació popular obert a tothom, es decideixi a quines activitats alternatives es pot 

dedicar aquest espai.   

A partir de les propostes rebudes, caldrà estudiar quines són realment viables i passar 

a consulta popular el destí definitiu del camp. Perquè, en contra del que s'ha dit des 

d'altes instàncies municipals, subvencionar un club de golf municipal no "ens 

posiciona" com a poble de cap altra manera que com a exemple de ridícul còsmic.  



Fem una nova política amb principis ètics,  
Prou casta i caciquisme! 
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Principis ètics i polítics de l’Assemblea  

A la CUP defensem una nova manera de fer política: neta, transparent, 

horitzontal, sense interessos de poder ni lucratius.  

Per això l'assemblea de la CUP ens comprometem amb aquests principis: 

- Retornar els sous dels regidors i regidores a l'assemblea, que els 

invertirà en fomentar l'activitat política local. 

- Els regidors i regidores exerciran un màxim de dues legislatures. 

- L'actuació dels regidors i regidores estarà subjecte a les decisions de 

l'assemblea, oberta a tot el poble. 

- L'assemblea no es finançarà mitjançant préstecs bancaris. 
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