
Decàleg de compromisos de la/les candidatura/es municipalista/es amb la ciutadania. 

 

 

 

CONSTRUIR JUNTS EL NOSTRE PAÍS DES DEL MUNICIPALISME. 

 

Amb la voluntat d’agrupar totes les sensibilitats polítiques que existeixen a Catalunya 

en aquest moment, previ a les eleccions municipals del proper mes de maig, tot 

respectant l’autonomia de cada una de les candidatures que s’hi identifiquen, 

presentem aquest DECÀLEG on els sota signants es comprometen a aplicar, un cop 

celebrades les eleccions, i segons el nivell de confiança que els votants els hi hagin 

donat: 

 

1. Que el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya es comprometi a la 

devolució de la màxima competència municipal perduda durant els darrers anys en 

pro del govern, dotant-la del suficient finançament que asseguri la independència 

de les polítiques locals i la possibilitat d’assumir les competències traspassades. 

Aquest finançament municipal hauria d’assolir el 25% provinent del pressupost de 

la Generalitat, el 50% de l’Estat Espanyol, i del 25% dels propis Ajuntaments, tal com 

es va acordar entre les forces polítiques a l’inici de l’actual etapa democràtica. 

2. Treballar pel reequilibri Territorial que ha de permetre donar esperança a les 

persones que viuen als pobles, ciutats i masies del nostre País Rural, i trencar amb 

l’actual pèrdua de població de l’interior del nostre País. 

3. Treballar per un  urbanisme més just, administrat des del territoris, i que apliqui 

models rurals més d’acord a les nostres poblacions, en les que la gent hi visqui amb 

més qualitat de vida tots els dies de l’any. 

4. Contemplar el sector primari (agricultura, ramaderia, pesca, gestió forestal...) com 

estratègic per poder adaptar-nos al canvi climàtic, lluitar contra la insuficiència 

alimentària de Catalunya (avui del 50%) i forestal de productes fustaners, del 82%, 

treballant per la bioeconomia tot recuperant la biodiversitat. En aquest repte és 
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imprescindible la direcció i lideratge dels municipis amb els seus governs al 

capdavant. 

5. Treballar des del municipalisme per l’arrelament dels nostres joves, oferint-los les 

condicions necessàries perquè hi puguin realitzar el seu projecte personal de vida 

en el món rural.  

6. Implantar ja un model d’infraestructures i serveis amb total igualtat per tots els 

habitants, visquin on visquin. Per això és necessari el primer punt del decàleg i que 

es desenvolupi al Parlament una llei que asseguri un mínim del 30% del pressupost 

d’inversions de la Generalitat a les àrees rurals. 

7. Ajudar i potenciar les empreses familiars, el comerç de proximitat, les explotacions 

agràries prioritàries i els projectes que neixen fruit del treball i entusiasme de la 

nostra gent. Per fer possible aquest punt, a més de les tradicionals subvencions, és 

necessària una fiscalitat justa. 

8. Protegir l’escola rural i la sanitat com a element vertebrador del nostre País i de la 

nostra identitat nacional.  

9. Ruralitzar les ciutats, incidint en l’evolució del model urbà tendint a unes ciutats 

més adaptades als vianants i amb millors condicions ambientals.  

10. Treballar junts amb les nostres Universitats, entitats de recerca i innovació, les 

diferents escoles de formació i el teixit associatiu de la nostra societat per fer-los 

partícips dels projectes de futur. 

 

País Rural, cuidem la vida.  

VIC, A 17 DE FEBRER DE 2023 


