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La Candidatura d’Unitat Popular és una organització política 
assembleària d’abast i àmbit nacional, que s’estén arreu dels Països 
Catalans i que, partint de l’àmbit municipal, treballa per uns Països 
Catalans independents, socialistes, ecològicament sostenibles, 
territorialment equilibrats i no patriarcals. Entenem que la política 
local és l’àmbit més proper a la població i, per tant, la construcció 
nacional també s’ha de fer des dels ajuntaments, per bastir 
un projecte de país basat en els municipis i les persones.

Així, la CUP s’articula com un espai polític per a totes aquelles 
persones i col·lectius amb voluntat transformadora que lluiten per 
l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.
La nostra aposta per la independència se sustenta en la voluntat 
política de totes les persones que, lliurement, ens declarem membres 
de la comunitat nacional catalana. L’establiment d’una entitat política 
pròpia és la base necessària per a la defensa i el ple desenvolupament 
de la nostra nació i cada pas que fem és en aquest sentit. 
No negociarem ni pactarem amb els estats espanyol i francès 
la independència dels Països Catalans. Aquesta no és negociable. 

Declaració de principis: 
qui som i què volem?

PROGRAMA PARTICIPATIU 2011-2015
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Som una Candidatura d’esquerres. Les polítiques 
d’esquerres són aquelles que volen retornar poder de 
decisió al poble; són les que donen suport a les mobi-
litzacions populars. Política d’esquerres és impulsar 
una alternativa global al sistema capitalista.

Ens comprometem a defensar un programa 
d’actuació basat en: l’aprofundiment de la demo-
cràcia participativa amb la voluntat d’avançar cap 
a la transformació de l’estructura social i econòmica.
La consecució d’unes viles i ciutats integradores 
i socialment igualitàries: els ajuntaments han de 
treballar per aconseguir la igualtat de drets, garantir 
l’accés als serveis públics (ensenyament, sanitat, 
etc.) i oferir unes condicions de treball dignes a 
tota la població. Convertir els municipis en un dels 
principals motors per a la construcció nacional 
dels Països Catalans. Promoure polítiques en de-
fensa de la llengua, cultura i identitat, partint de la 
integració, la cohesió social i el sentit de comunitat. 
Garantir un desenvolupament econòmic, social i 
territorial sostenible que tingui com a referència 
un model de territori equilibrat globalment.
Dinamitzar el teixit associatiu i promoure 
l’autoorganització, com a fonament per assegurar 
una societat amb persones lliures, responsables i 
solidàries. Aconseguir unes viles i ciutats solidàries 
amb els pobles que lluiten pel seu dret a la vida, a la 
dignitat i a la llibertat.

Com s’ha elaborat aquest programa?
L’objectiu de la CUP és obrir les portes de l’Ajuntament 
a la població, per donar-los veu i espais de partici-
pació, per tenir accés a la informació i per generar 
processos de decisió i actuació “de baix a dalt” 
(en lloc de fer-ho a la inversa).

La participació ciutadana és un dels puntals bàsics 
del nostre treball i és així com hem elaborat el 
Programa Electoral, en què tothom ha pogut dir-hi 
la seva i participar-hi, amb la voluntat de construir 
entre totes i tots una altra Vilafranca.

Tot i això, el programa electoral de la CUP no és 
un programa tancat, ja que restem oberts a noves 
propostes i a la participació de tothom en el nos-
tre projecte. La CUP sempre ha defensat una altra 
manera de treballar, on tothom pugui ser escol-
tat, pugui participar i defensar un projecte comú 
per a Vilafranca del Penedès. Aquesta és la nostra 
manera de treballar, perquè creiem que la veu del 
poble ha de ser la base de la política municipal.
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(de dreta a esquerra)
Marcel Martínez Manyé: 25 anys, Barri del 

Poble Nou. Bibliotecari-documentalista i animador 
sociocultural. Actualment, treballa de bibliotecari. És 
militant de l’Esquerra Independentista des del 2000, 
primer a l’Assemblea de Joves i posteriorment a En-
davant. Ha estat membre actiu en les lluites contra el 
Pla Bolonya i en defensa de la universitat pública. Ac-
tualment és el representant de la Comissió Territorial 
Penedès als consells polítics de les CUP. Exballador del 
ball de Figuetaires de Vilafranca i del ball de diables de 
la Ràpita. És membre del conjunt de música popular i 
tradicional de Vilafranca Filibusters. També és afi cio-
nat a la muntanya i l’excursionisme.

Aina Torres Rexach: 27 anys. Barri del Cen-

tre. Llicenciada en periodisme (UAB). Ha exercit com 
a cap de premsa en el món editorial i ha treballat en 
diversos mitjans de comunicació escrits, radiofònics, di-
gitals i audiovisuals. Ha militat en diversos col·lectius de 
l’Esquerra Independentista: Coordinadora d’Estudiants 
dels Països Catalans (CEPC), CAJEI i Endavant.

Àlex Resta Marrugat: 33 anys. Barri del Poble 

Nou. Enginyer informàtic i estudiant de comunicació 
audiovisual, membre de l’associació teatral i audiovi-
sual Kametta de Vilafranca.

Roger Guasch Solé: 32 anys. Cal Pere Pau. 
És llicenciat en sociologia. Actualment fa de pagès i 
és cooperativista. Va començar la seva militància a 
Maulets, per integrar-se posteriorment a la Platafor-
ma per la Unitat d’Acció (PUA). Actualment és mili-
tant d’Endavant i de la CUP. Dins l’àmbit associatiu 
vilafranquí, ha format par del KAU (Casal Alternatiu 
Unitari), de Can Cellerot i de l’Ateneu Popular X.

Teresa Baques Esteve: 58 anys. Barri de 

l’Espirall. Divorciada i mare de dos fi lls. Treballa 
d’autònoma en la restauració. Representant de la CUP 
a la Comissió de Seguiment i Avaluació de la Llei de 
Barris de l’Espirall. Membre de l’Associació d’Amics de 
Puerto Cabezas (Nicaragua). Activista sindical, veïnal i 
política en la lluita per la democràcia als anys 70.
 
Otger Amatller Gutiérrez: 34 anys. Barri del 

Poble Nou. Psicòleg. Màster en drogodependències. 
Postgrau en teràpia familiar sistèmica. Treballa 
al CAS Drogodependències Penedès - Garraf. Els 
seus inicis en la política van ser com a militant en 
l’organització de joves independentistes Maulets. 
Portaveu/regidor de la CUP a l’Ajuntament de Vila-
franca del 2003 al 2009. Va ser representant de la 
CUP al Consell de SOVIPAR i, actualment, al Consell 
d’Administració de Ràdio i Televisió Vilafranca (SER-
COM). Ha participat en entitats culturals i esportives 
de Vilafranca i la comarca.
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Independència 
 i solidaritat

Construcció nacional dels Països Catalans 
La CUP té per objectiu la construcció dels Països Cata-
lans. Per nosaltres, el país el confi guren totes les persones 
que hi viuen, independentment del seu origen i condició. 

Els Països Catalans pateixen diferents opressions: la 
nacional, imposada pels estats espanyol i francès, 
i la que pateixen els treballadors i les treballadores 
d’aquest país, amb un model socioeconòmic que 
condemna la major part de la població a sobreviure 
en condicions cada cop més precàries. Per això, cal 
articular una resposta, tant a dins de les institu-
cions com al carrer. Cal col·laborar amb les diverses 
entitats i col·lectius que apostin per la superació 
del model socioeconòmic vigent i per la construcció 
nacional dels Països Catalans.

Per això, cal que els municipis siguin un dels princi-
pals motors de la construcció dels Països Catalans, 
amb un ferm compromís dels ajuntaments i dels 
representants municipals en la defensa de l’exercici 
democràtic del dret a l’autodeterminació, així com la 
implicació i la sensibilització de tota la població. Per 
això, treballarem per:•El reconeixement i l’exercici 
del dret a l’autodeterminació dels Països Catalans.

•El reconeixement jurídic i polític de la vegueria 
Penedès.•La supressió de les diputacions provin-
cials. •Augmentar els recursos i les competèn-
cies per als municipis com a administracions més 
properes a la població i més sotmeses al control 
democràtic del poble. •La plena catalanització de 
l’administració. •Establir òrgans de treball secto-
rials d’abast nacional de representants municipals 
d’arreu dels Països Catalans, per treballar polítiques 
comunes.  •Crear una Assemblea Nacional de 
Representants que ha de conformar la primera 
institució política nacional, i es constituirà com a ex-
pressió política legítima del poble català que gestioni 
el procés cap a la independència.

Reafi rmem el nostre compromís de treballar 
perquè la vegueria del Penedès esdevingui una 
realitat com més aviat millor. Treballarem perquè:
la Generalitat desenvolupi l’Àmbit Funcional de 
Planifi cació Territorial del Penedès, un pas impres-
cindible per articular i fer realitat la vegueria. Es creï 
una Regidoria de Relacions Intercomarcals, de 
caràcter provisional fi ns que no es concreti la futura 
vegueria, que ha de servir per promoure, impulsar i 
executar accions a favor de la vegueria Penedès.

Des d’un punt de vista de conscienciació, lluita i 
promoció de la participació política de la població de 
Vilafranca, treballarem per: •Promoure la integració 
a la cultura catalana de les persones nouvingu-
des, sense que aquestes perdin els enriquidors trets 
d’origen. Treballarem perquè també siguin part activa 
en la construcció nacional del Països Catalans amb 
els mateixos drets i deures.•Promoure i donar suport 
a la creació del sindicalisme de classe en clau 
catalana. •Defensar models d’autoorganització 
popular i per la desobediència civil si és el cas, com 
han estat els moviments de les consultes sobre la in-
dependència i el rebuig a les sentències dels tribunals 
espanyols. •Promoure l’ús i l’aprenentatge de la 
llengua catalana, no només en clau institucional, 
sinó també donant suport a entitats i associacions 
que cerquin aquesta fi nalitat.

Solidaritat i cooperació al desenvolupament
L’Ajuntament ha de treballar la solidaritat des 
de la sensibilització i la cooperació descentralitzada, 
que relaciona i agermana persones i no solament 
governs o institucions. 
La cooperació ha de ser vista com un procés compartit 
per avançar cap a un objectiu comú: el de construir 
societats justes, creant les condicions necessàries 
perquè els pobles puguin satisfer les seves neces-
sitats per si mateixos, sense dependre de l’exterior. 
Cal treballar la solidaritat i la cooperació al desenvo-
lupament exigint transparència (en la gestió i en la 
informació) i qualitat (tècnica, política i social). 

Actuacions a desenvolupar:•Promoure la corres-
ponsabilitat. Cal coherència, compromís polític i fer 
pedagogia sobre la solidaritat, des d’una perspectiva 
de gènere i de drets socials. •Crear consciència. 
L’Ajuntament ha de promoure la consciència sobre un 
model de consum i benestar que són insostenibles, 
excessius i malbaratadors, en referència als costos 
socials i ecològics i la insolidaritat que suposen 
vers altres pobles (empobriment, sobreextracció de 
recursos, danys ecològics...). •Mantenir el compro-
mís assumit per l’Ajuntament d’aportar el 0,7% del 
pressupost a la cooperació al desenvolupament, i 
incrementar-lo gradualment fi ns a l’1%. •Treballar 
amb fi nanceres de banca ètica.•La Comissió de 
Solidaritat ha de ser l’espai per debatre, concretar 
i avaluar les polítiques municipals de sensibilització 
sobre solidaritat i cooperació. 

PROGRAMA PARTICIPATIU 2011-2015
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(de dreta a esquerra)
Sergi Marín Sarabia: 45 anys. Barri del Poble 

Nou. Casat, pare de dues fi lles de 14 i 10 anys, i d’un 
noi de 13. Llicenciat en dret, exerceix d’advocat des del 
1990. Col·laborador permanent com a formador de joves 
advocats a l’Escola de Pràctica Jurídica Roda i Ventura. 
Membre de Salvem el Penedès, actualment president 
de la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Membre de 
l’AMPA del CEIP Cristòfor Mestre; membre de la Comis-
sió Organitzadora i Electoral de Vilafranca Decideix; 
membre de la comissió permanent de Penedès Decideix. 
Des del 2002, és coordinador de les delegacions Llobre-
gat Sud del Col·legi d’Advocats, actualment sotsdelegat 
de l’ICAB a Vilafranca del Penedès.

Llorenç Casanova Fernàndez: 31 anys. Ba-

rri del Poble Nou. Llicenciat en sociologia (UB), 
postgraduat en govern local (UB) i en demografi a 
(UAB). Actualment exerceix de tècnic de participació a 
l’administració pública i cursa la tesi doctoral.  Des de 
maig del 2009 és regidor a l’Ajuntament de Vilafranca 
pel grup municipal de la CUP.  Ha estat representant 
de la CUP a l’Organisme Autònom Torras i Bages, a la 
Comissió de Solidaritat i Cooperació, i actualment és 
membre de la Comissió de Seguiment dels pressupos-
tos participatius.  És soci de l’Institut d’Estudis Pe-
nedesencs i ha estat vinculat des de meitat dels anys 
noranta a l’Esquerra Independentista de Vilafranca.

Maria Ferrerons Sánchez: 24 anys. Barri del 

Centre. Llicenciada en ciències ambientals (UB). Tre-
balla de dinamitzadora juvenil i, de manera discon-
tínua, d’educadora ambiental. És exmembre del Ball 
de Diables i de la comissió encarregada d’organitzar 
el Carnaval de Vilafranca. Actualment  és  mem-
bre  de  l’Agrupament  Escolta  de Vilafranca i de 
l’Assemblea pels Drets Socials.

Jordi Salvia Cuadras: 31 anys. Barri del Poble 

Nou. És membre del Secretariat Nacional de la CUP. 
Ha militat a l’Esquerra Independentista des de meitat 
dels anys noranta. En l’àmbit cultural, ha estat 
coordinador de les Festes d’Hivern – Festes de Sant 
Raimon. Ha estat el representant de la CUP al Consell 
d’Administració de Ràdio i Televisió Vilafranca (SER-
COM) i al Consell per la Convivència. Actualment, és el 
representant de la Candidatura al Consell de la Policia 
Comunitària. Per últim, en el seu moment, va formar 
part de la Comissió Paritària pro vegueria Penedès. 

Bruna Álvarez Mora: 32 anys. Barri de la Bar-

celoneta - Sant Magí. És llicenciada en història i 
treballa com a arqueòloga. Ha format part de l’equip 
de monitors del GEP, ha ballat amb el Ball dels Figue-
taires i ha estat vinculada a la Secció d’Arqueologia 
de l’antic Museu de Vilafranca i del renovat Vinseum.
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Urbanisme, 
 habitatge, mobilitat
 i medi ambient

Per un urbanisme sostenible 
i al servei de les persones
L’actual model de planejament urbanístic de Vi-
lafranca ha implicat un creixement accelerat, despro-
porcionat, subjecte als interessos especulatius i no 
als interessos socials de la vila i, en conseqüència, 
una pèrdua signifi cativa de paisatge natural i agríco-
la, juntament amb una saturació dels equipaments i 
serveis del municipi.
El planejament urbà s’ha de realitzar a través de 
dues eines que són imprescindibles per a un urbanis-
me coherent, controlat i que comprengui les necessi-
tats reals de la població: l’Agenda Urbanística i un 
Pla d’Equipaments Municipal.
El criteri principal que s’hauria d’incloure en l’agenda 
és el d’evitar els nous creixements com a norma 
general i protegir l’espai natural i agrícola que resta 
en el municipi entenent que és qualitat de vida.

Per garantir el dret a l’habitatge
La política d’habitatge existent a Vilafranca durant 
els últims anys ha estat expansionista i de base 
especulativa. Ara, un cop ha esclatat la bombolla 
immobiliària, tenim a Vilafranca poc més de 3.000 
pisos buits, bona part dels quals de nova construc-
ció, una oferta d’habitatge de lloguer molt reduïda, 
i continua faltant habitatge protegit. A través de 
l’Ofi cina Municipal de l’Habitatge hem de: •Facilitar 
l’accés als habitatges buits. •Potenciar la borsa 
d’habitatges de lloguer. •Promoure la rehabilita-
ció d’habitatges.

Per una mobilitat sostenible 
i accessible per a tothom
Per a aconseguir una vila accessible, sostenible i res-
pectuosa amb el medi ambient proposem: •Afavorir 
els estacionaments a la perifèria. •Incrementar 
les zones de vianants. •Eliminar les barreres 
arquitectòniques. •Facilitar els desplaçaments 
amb bicicleta. •Construir una xarxa verda a 
l’entorn rural de la vila. •Millorar la qualitat del 
servei de transport públic urbà, comarcal i inter-
comarcal. •Recuperar els camins rurals i les ca-
rrerades per fomentar el transport no contaminant 
entre els diferents municipis veïns de Vilafranca.

• Crear la Comissió del Transport Públic.

Medi ambient: defensem 
un consum responsable i de proximitat. 
Proposem: •Tendir al residu zero, implantant la 
recollida selectiva porta a porta. •Disposar de 
comptadors d’aigua individuals als edifi cis públics, 
habitatges i locals. •Promoure, amb una normativa, 
l’aprofi tament de les aigües pluvials i la reutilitza-
ció de les aigües grises. •Reutilitzar l’aigua de la 
depuradora per regar. •Fomentar l’estalvi del con-
sum d’aigua a la població. •Mantenir en bon estat 
ecològic la riera de Llitrà i de l’Adoberia. •Apostar 
per un nou model energètic basat en les energies 
renovables. •Impulsar la producció d’energia neta. 

•Fomentar l’estalvi energètic amb una taxa que 
gravi només l’excés de consum. •Controlar les 
emissions de gasos contaminants de les indústries 
i obligar-les a instal·lar les mesures correctores 
necessàries. •Millorar el rendiment de l’enllumenat 
públic. •Obligar a executar mesures correctores en 
les vies de l’AVE per reduir la contaminació acústica.

• Tendir cap a la sobirania alimentària i donar 
suport a les iniciatives que promoguin el consum 
de proximitat i, la producció i consum de productes 
ecològics.•Crear un banc de terres per potenciar 
l’activitat agrícola. •Crear una xarxa d’horts urbans.

•Prioritzar la millora de les vies ja existents i inver-
tir en un transport públic de qualitat i respectuós 
amb l’entorn.•Continuar donant suport als movi-
ments en defensa del territori i patrimoni natural. 

•Fer de Vilafranca la capital de la cultura vitivinícola 
i impulsar una taula permanent amb representants 
de tots els sectors implicats per donar un impuls a 
l’enoturisme, a la vila i a tot l’àmbit de la DO Penedès. 

PROGRAMA PARTICIPATIU 2011-2015
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(de dreta a esquerra)
Santi Viadiu Sans:  52 anys. Barri del Centre.

Membre de la CGT i de Bosc Verd, col·laborador d’ADF a 
la comarca, membre del col·lectiu de creació Efímera, 
membre del Consell de Medi Ambient, de la Comissió dels 
Horts Urbans i de la Comissió del Pla Local de l’Habitatge.

Tere Soler Font: 39 anys. Barri del Poble Nou.

Llicenciada en psicologia, especialitat clínica (UB). 
Màster en neuropsicologia, màster de tècnic superior de 
prevenció de riscos laborals i medi ambient, màster de 
globalització, desenvolupament i cooperació, postgrau 
de gestió global de la immigració, postgrau de terà-
pies psicològiques breus.  Actualment treballa com a 
psicòloga en la detecció i atenció precoç en la primera 
infància.  Representant de la CUP a la Comissió de la 
Solidaritat. Membre activa del teixit associatiu de la vila, 
forma part de l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas 
(Nicaragua), de l’Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí (ACAPS-Wilaia Alt Penedès) i de l’Assemblea pels 
Drets Socials. També va ser membre del Col·lectiu Dona 
Alt Penedès. Ha col·laborat de manera activa en actes de 
les festes d’hivern i ha estat membre de la coordinadora 
de les Festes d’Hivern – Festes de Sant Raimon 2009.

Maria Ramon Martínez: 26 anys. Barri del Cen-

tre. Exmembre del Ball de Panderetes de la Festa Major de 
Vilafranca, cursa estudis de grau en humanitats. És tècni-
ca superior en dietètica i tècnica en gestió administrativa. 
Actualment treballa com a cambrera en una vinateria.

Xavi Cols i Mallofré: 26 anys. Barri del Centre. 

És llicenciat en periodisme i tècnic superior en rea-
lització d’audiovisuals. Músic acordionista, membre 
del grup de música tradicional Filibusters i exmem-
bre del Ball de Pastorets de Vilafranca. Ha treballat 
a Vilafranca Televisió i al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. Milita a l’Esquerra Independentista des 
dels 16 anys.

Jordi Hill Montes: 34 anys. Barri de Sant Julià. 

Pare de dos fi lls. Treballa com a electromecànic 
frigorista en una empresa de la vila. Exveí del Molí 
d’en Rovira i la Girada, és exmembre actiu en les dues 
associacions de veïns i veïnes. Exballador de la Festa 
Major i impulsor de la Festa Major Popular/Alternativa. 
Col·laborador de les Festes d’Hivern – Festes de Sant 
Raimon, n’ha estat coordinador i pregoner. Membre 
del col·lectiu InVersos que cada any per Sant Jordi treu 
un recull líric de vessant política. Càrrec electe al Con-
sell Escolar del Centre al CEIP Dolors Piera, cofundador 
del Molí Jove. Militant de l’Esquerra Independentista 
i de la CUP de Vilafranca des de els seus inicis. És re-
presentant de la CUP al Consell de SOVIPAR i ha estat 
representant de la Candidatura al Consell pel Català.
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Cultura, 
educació i esports
Cultura
La cultura és un dels elements principals a l’hora de 
bastir el model de societat integradora, solidària i 
dinàmica que defensem. Proposem: •Crear un Pa-
tronat o Institut de Cultura: un organisme autònom 
municipal que exerceixi les competències municipals 
amb relació a la cultura i que defi neixi les línies es-
tratègiques i els projectes culturals a seguir a través 
del debat i la participació ciutadana.  •Actualitzar el 
Pla d’Acció Cultural i elaborar un Pla d’Equipaments 
Culturals. •Facilitar l’ús dels equipaments munici-
pals (Teatre Cal Bolet, Auditori...) a les entitats sense 
ànim de lucre: reduir-ne els costos de lloguer i ús. 

•Solucionar el tema de la manca de bucs d’assaig a 
Vilafranca. •Restaurar les zones malmeses dels Tri-
nitaris perquè se’n pugui fer ús per a activitats cultu-
rals de petit format. •Treballar perquè l’Escola d’Art 
Arsenal pugui continuar oferint un ensenyament de 
qualitat i perquè pugui impartir estudis universitaris. 
Cal involucrar l’Ajuntament perquè aporti solucions 
sobre els espais que necessita el centre i els recursos 
econòmics de l’escola. •Crear una organisme autò-
nom que s’encarregui del fi nançament de la Festa Ma-
jor per agilitar i facilitar les tasques als administra-
dors. •Repensar el Calima i el cicle festiu estiuenc, 
en general, per donar-li un sentit i una personalitat 
propis, amb uns objectius clars que el potenciïn i 
que sigui reconegut.  •Potenciar l’ensenyament 
d’instruments de música tradicional dins de l’Escola 
Municipal de Música. •Fer les gestions neces-
sàries per tenir una segona biblioteca a Vilafranca. 
•Elaborar un inventari complert de tot el patrimoni 
festamajorenc, en el qual es recullin tots els elements 
històrics de la Festa Major. •Millorar la gestió del 
Vinseum: que el nou projectes tiri endavant, fer els 
passos necessaris cap a l’autogestió econòmica mit-
jançant la fi gura d’un gestor econòmic.

Educació 
Apostem de manera ferma per l’ensenyament públic 
i de qualitat. Proposem:•Integrar les polítiques 
educatives dins d’un Projecte Educatiu de Vila (PEV): 
un instrument a partir del qual es desenvolupin 
programes integrals d’educació en xarxa.  •Garantir 
una xarxa de llars d’infants públiques que cobreixin 
les necessitats de la vila. •Minimitzar les diferències 
entre les escoles: reserva de places per a alumnes amb 
necessitats específi ques de suport, assoliment de la 
gratuïtat real i desaparició de pràctiques de selecció 
encobertes en alguns centres concertats. És bàsic el 
paper de l’Ofi cina Municipal d’Escolarització. •Les 
escoles han d’estar capacitades per incloure i integrar 
tot l’alumnat; han de disposar dels recursos materials, 
econòmics i humans necessaris per donar resposta a 
les diferents necessitats. La nostra aposta per la inclu-
sió s’ha de fer present també en l’àmbit de l’educació 
no formal (esplais, agrupaments...). •Un Consell Es-
colar Municipal format per totes les parts implicades 
en l’educació formal (incloses les llars d’infants), i que 
esdevingui un òrgan de gestió i planifi cació. •Defensa 
de la immersió lingüística; impulsarem l’aprenentatge 
i l’ús del català en tots els àmbits.  

Esports
El foment de l’esport és necessari per a una vida més 
sana i profi tosa. Proposem:  •Optimitzar i adequar 
les instal·lacions esportives: pavelló de la Gamba, 
Firaví, rocòdrom... •Aprofi tar els espais públics per 
fer de l’esport una pràctica popular i gratuïta: dotar 
les places i els parcs d’equipaments esportius, po-
tenciar l’ús de la bicicleta (carrils bici, aparcaments 
per a bicicletes...).  •Potenciar el Patronat Muni-
cipal d’Esports i la seva representativitat entre les 
entitats. •Afavorir la integració i cohesió social mi-
tjançant pràctiques esportives i impulsar polítiques 
actives per dinamitzar l’esport entre la gent gran. 
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Oriol Perelló Cuadras: 33 anys. Barri del Cen-

tre. Llicenciat en fi lologia catalana (UB). Exerceix de 
professor de llengua catalana i literatura a secundària. 
Militant de la CUP des del 2003. És el representant de la 
CUP al Consell Escolar Municipal i al Consell pel Català. 
Va pertànyer a l’Agrupament Escolta de Vilafranca, i ha 
format part del Ball Pla i del Ball de l’Àliga de la Festa 
Major de Vilafranca. Actualment és membre del Consell 
de la Festa Major i un dels impulsors de la recentment 
creada plataforma d’usuaris de Rodalies Renfadats.

(sense aparèixer a la fotografi a)
Hortènsia Ventura Grimau: 68 anys. Barri del 

Poble Nou. Està jubilada i actualment milita a la Inter-
sindical-CSC. Va haver d’exiliar-se a França entre 1964 i 
1986, des d’on va militar a la CGT, per la repressió exercida 
durant la dictadura franquista contra el poble català.

(de dreta a esquerra)
Meritxell Marsal Mestres: 28 anys. Barri del 

Centre. Treballa en una escola de Vilafranca com a 
mestre especialista d’educació musical i és postgradua-
da en gestió de confl ictes educatius. Ha estat monitora 
del GEP durant 8 anys i, des d’en fa 4, és monitora de 
l’Associació Creixent. Membre de l’Ateneu Popular X.

Jaume Ramon Martínez: 33 anys. Barri del 

Centre. Treballa d’operari en el sector del transport. 
Ha participat en diferents organitzacions de l’Esquerra 
Independentista des de meitat de la dècada dels no-
ranta. Actualment milita a Endavant i a la CUP.

Laia Santís Martí: 22 anys. Barri del Centre. 

Diplomada en educació social (UB) i estudiant del màs-
ter estudis de la llibertat femenina i la diferència sexual 
(UB). Actualment fa d’estudiant en pràctiques als Ser-
veis Socials d’Atenció Primària de Viladecans. Militant 
de l’Assemblea de Joves de Vilafranca des del 2003. Cap 
de l’Agrupament Escolta de Vilafranca i exmembre del 
Ball de Panderetes de la Festa Major de Vilafranca.
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Drets socials
Els drets socials són un enfocament clau des d’on es 
pensen i s’executen les polítiques públiques. 
Proposem: • Emprendre accions de superació del 
model actual i crear un nou model autònom de gestió 
i de participació  sense imposicions supramunicipals. 

• Crear la regidoria pels Drets Socials que assegu-
rarà els drets bàsics de les persones i una transver-
salitat real en totes les polítiques públiques. També 
hi haurà un Observatori pels Drets Socials que serà 
un instrument d’assessorament. • Elaborar la 
Carta pels Drets Socials. Per ser una vila totalment 
inclusiva, els vilafranquins han de gaudir d’una carta 
de drets irrenunciables i assegurada per l’acció de 
govern.• Elaborar un Pla Local d’Inclusió i Cohesió 
Social que desenvolupi els drets socials de manera 
participativa i transversal. 

Drets socials, 
 treball i salut

Treball i desenvolupament socioeconòmic
És necessari potenciar un veritable desenvolupa-
ment socioeconòmic local. Proposem: •Crear un 
Observatori del Mercat Laboral que faci seguiment 
i anàlisi de la realitat laboral. •Restringir la parti-
cipació als concursos públics de les empreses que 
contracten a través de les ETT. •Equiparar els salaris 
amb el nivell de vida real. •Potenciar l’Ofi cina Mu-
nicipal de Treball (OMT) com a eina de dinamització. 

•Potenciar i ampliar els cursos i formació ocupacio-
nals adreçats a col·lectius socialment desafavorits. 

•Canviar la tendència de l’Ajuntament de subcon-
tractar els serveis municipals a empreses privades i 
afavorir els col·lectius més afectats per l’atur. •Crear 
i atorgar un Segell de Qualitat Social a les empreses 
que respectin els criteris de responsabilitat social en 
matèria de contractació. •Potenciar i fer prevaldre el 
comerç de qualitat, local i de proximitat. •Incen-
tivar un model industrial propici per a la creació de 
petites i mitjanes empreses cooperatives i locals.

•Potenciar un model agrícola respectuós amb el 
medi, en què es permeti l’obtenció de rendes dignes 
a les persones que exerceixen la pagesia. •Basar 
el model turístic en l’enoturisme i l’equilibri del 
territori. •Augmentar els criteris progressius dels 
impostos municipals.

Salut i qualitat de vida
Defensem una sanitat pública i de qualitat. 
Proposem: •Garantir el dret bàsic d’accés als 
sistemes de salut i l’efi càcia d’aquests. Treballar 
per a l’ampliació de l’hospital i la construcció del 
segon CAP. •Activar el desenvolupament i l’acció 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès i 
augmentar les capacitats de gestió i control del 
Consell Municipal de Salut. •Elaborar un Pla Estra-
tègic de Salut Municipal. •Promoure la medicina 
preventiva i els hàbits de vida saludables. •Apropar 
els serveis de salut i millorar-ne l’accessibilitat. 

•Potenciar l’educació per a la salut en la infància i 
l’adolescència. •Augmentar i millorar els ser-
veis d’assistència psicopedagògica a les escoles i 
instituts. •Millorar l’educació sexual. Incidir en 
la prevenció dels embarassos no desitjats i en les 
malalties de transmissió sexual (el VIH). •Impulsar 
assemblees i plataformes d’usuaris i treballadors de 
la sanitat pública. •Millorar l’assistència sanitària 
domiciliària. •Promoure la participació ciutadana 
i el voluntariat per la cura de la gent gran i per la 
diversitat funcional.
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(de dreta a esquerra)
Dídac Gallego Serrano: 56 anys. Nat a Vilafran-

ca. Treballa a Vilafranca com a advocat laboralista en 
defensa dels drets de la classe treballadora, ha estat 
membre de diverses organitzacions, plataformes i 
col·lectius en defensa del territori Penedès sostenible i 
del reconeixement de la seva pròpia identitat.

Hugo Recober Méndez: 29 anys. Barri del Po-

ble Nou. Estudia grau en educació primària. La seva 
vinculació en moviments associatius s’ha centrat en 
l’escoltisme i, més concretament, en l’Agrupament 
Escolta de Vilafranca, on ha fet de cap durant 10 
anys. Actualment també participa activament en 
el teixit associatiu de la vila; forma part del Ball de 
Diables i de la comissió encarregada d’organitzar el 
Carnaval de Vilafranca.

Laura Hill Ventura: 20 anys. Barri Sant Julià.

Membre de l’Assemblea de Joves de Vilafranca des de 
fa més de quatre anys. Actualment fa el segon curs 
de sociologia (UAB).

Isabel Martínez Garcia: 26 anys. Barri del 

Poble Nou. Enginyera tècnica agrícola (UPC) i 
tècnica superior en gestió i organització de recursos 
naturals i paisatgístics. Actualment cursa un màster 
d’agrobiologia ambiental (UB). Militant de la CUP des 
del 2002, ha estat representant de la CUP al Consell 
per la Igualtat (2007-2009), als grups de treball 
dels horts urbans i a “Vilafranca lliure de bosses de 
plàstic”, i és membre del Consell de Medi Ambient. 
Durant diversos anys ha estat directora i monitora 
de casals d’estiu. També ha estat membre dels Xicots 
de Vilafranca, de la Xarxa d’Espectacle Infantil i Ju-
venil i militant del Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans (SEPC).

Quim Bages Santacana: 24 anys. Barri de 

les Clotes. Llicenciat en dret, actualment exerceix 
d’advocat i és doctorand en dret. Col·laborador de la 
Consulta sobre la Independència celebrada a Vila-
franca del Penedès.
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Igualtat
Dona
Davant la situació actual de discriminació de la 
dona, proposem: •Crear un observatori que faci 
una diagnosi real de les desigualtats. •Crear un ser-
vei municipal que garanteixi recursos bàsics i ofereixi 
ajuda. •Repensar el Pla per la Igualtat perquè tingui 
en compte totes les opinions i faci del Casal per la 
Igualtat un equipament que respongui a les neces-
sitats de tothom. •Dotar d’eines econòmi ques i so-
cials les associacions de dones i facilitar espais que 
potenciïn el creixement de la consciència feminista. 

•Formar, conscienciar, sensibilitzar i promoure l’ús 
del llenguatge no sexista ni discriminatori. •Crear 
la Comissió Interdepartamental de transversalitat 
de gènere per aplicar la perspectiva de gènere en 
l’agenda política. •Garantir el control de la sexuali-
tat de les dones i permetre l’avortament.

Joventut
El jovent és un dels col·lectius més afectats per la crisi 
econòmica. Per això proposem: •Que l’accés dels 
joves a un habitatge digne sigui una de les prioritats 
de l’administració. •Fomentar l’ocupació dels joves i 
oferir contractació pública amb millors condicions que 
les del sector privat. •Ajudar econòmicament i donar 
assessorament als joves que decideixen autoocupar-se 
o constituir cooperatives de treballadors/es. •Refor-
çar la cooperació entre els centres docents i el mercat 
laboral. •Treballar per garantir la mobilitat dels joves 
perquè puguin arribar en transport públic als centres 
docents de fora de la vila; habilitar espais d’estudi per a 
universitaris; i promoure l’associacionisme juvenil. 

Gent gran
Hem de ser una vila inclusiva i la gent gran no n’ha 
de quedar exclosa. Proposem: •Consolidar els 
equips multidisciplinaris d’atenció social primària 
amb professionals qualifi cats, especialment per exe-
cutar la Llei de la dependència. •Fer un seguiment 
constant de les persones grans en risc d’exclusió 
social.  •Organitzar serveis d’atenció domiciliària. 

•Ampliar l’oferta de pisos tutelats i de baix cost. 

•Reorganitzar els habitatges en funció de les seves 
necessitats i ajudar a adaptar-los.

Alliberament gai, lèsbic i transsexual
Defensem el dret a escollir la pròpia sexualitat i el propi 
concepte de gènere. Proposem: •Instar els centres 
docents a aplicar plans d’estudi, cursos i tallers sobre 
la diversitat sexual, tal com preveu la moció aprovada 
el 2004. L’educació no heterosexista és fonamental per 
eradicar l’homofòbia i la transfòbia. •Fer tallers i cam-
panyes contra l’homofòbia i la transfòbia.

Fet migratori
El racisme genètic ha donat pas a la xenofòbia identi-
tària, accentuada per la crisi econòmica. Proposem:

•Treballar amb els col·lectius de població nouvin-
guda. Fer entendre la importància del català com 
a vehicle cohesionador i, per tant, facilitar que es 
matriculin a cursos de català. •Incentivar les asso-
ciacions a treballar el fet migratori. •Proposar la re-
lació directa entre les associacions d’estrangers i els 
serveis públics. •Enfortir el paper de l’escola pública 
en la integració d’infants i les seves famílies.
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(de dreta a esquerra) 
Marc Font Prous: 35 anys. Barri de les Clotes. 

Enginyer tècnic en electrònica industrial treballa 
en un laboratori d’assajos en el departament de 
vibracions. Ha estat membre fundador del Moviment 
Jove de Sant Julià i membre del Ball de Figuetaries 
de la Festa Major de Vilafranca. Actualment forma 
part del Consell d’Administració de l’EPEL de l’Escola 
Municipal de Música Maria Dolors Calvet.

Marta Raventós Cuscó: 30 anys. Barri de la 

Barceloneta - Sant Magí. Llicenciada en sociologia, 
especialitzada en temes de treball, polítiques públi-
ques i socials, exclusió social i gènere. Treballa com 
a tècnica a l’administració pública en l’àmbit del des-
envolupament local i ha treballat en diferents projec-
tes en el camp de la investigació i la recerca social. 
Participa activament de la vida associativa i cultural 
de la Vila des de mitjan anys noranta. Coordinadora 
de les Festes d’Hivern – Festes de Sant Raimon de 
Vilafranca durant el 2010. Actualment forma part de 
l’Assemblea pels Drets Socials de Vilafranca.

Tere Cano Barrera: 50 anys. Barri del Centre. 

Treballa d’educadora social. Mare de 4 fi lls i un nét. 
Membre d’AFABAR (Associació de Famílies Acollido-
res de Barcelona) i membre de l’AMPA de l’Institut 
Milà i Fontanals. Representant de la CUP al Consorci 
Sociosanitari Ricard Fortuny. 

Xavier Navarro Domènec: 46 anys. Barri de 

les Clotes. Treballa en un empresa de màrqueting 
digital, viu en parella i té una fi lla. Des del 2007 és re-
gidor a l’Ajuntament de Vilafranca pel grup municipal 
de la CUP. Ha estat representant de la CUP al Consell 
Escolar Municipal i a la Comissió de la Gent Gran. Ha 
participat a l’AMPA del Mas i Perera i va ser membre 
de la Comissió d’Escolarització de Vilafranca en re-
presentació de les AMPA de les escoles públiques de 
Vilafranca.  Als anys noranta va militar al Moviment 
de Defensa de la Terra (MDT), als Comitès de Solida-
ritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), als Grups de 
Defensa de la Llengua i al sindicat CGT. Actualment 
és col·laborador de les associacions ACAPS, Amics de 
Puerto Cabezas i del col·lectiu Renfadats. 

Ramón Campos Jiménez: 30 anys. Barri de 

Sant Julià. Fill d’immigrants andalusos, nascut a 
l’Arboç del Penedès. Va militar a la Plataforma per 
la Unitat d’Acció (PUA) i a Endavant, on va desenvo-
lupar una llarga militància. Viu a Vilafranca des de 
fa 8 anys, i durant aquests anys ha estat vinculat 
als col·lectius de l’Esquerra Independentista de 
Vilafranca. És tècnic superior en gràfi ca publicitària 
a l’escola EMAID i actualment treballa en el sector de 
l’hostaleria a Vilafranca. 
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Participació
i convivència

Democràcia directa, administració 
transparent i municipalització
Amb la voluntat d’executar un procés 
d’aprofundiment democràtic a la vila, plantegem 
una sèrie de propostes i mesures correctores de 
l’actual sistema orgànic municipal per reactivar 
l’actual democràcia de baixa intensitat. Proposem: 

•Aplicar els instruments de participació ciutadana 
previstos en el ROM vigent (consultes populars, 
grups de participació ciutadana, etc.). •Modifi car el 
ROM per introduir certes esmenes per a la seva millora 
i readequació a la realitat del municipi, i també per 
potenciar els actuals canals de participació directa de la 
població. •Crear un Reglament dels Pressupostos Mu-
nicipals Participatius on es prevegin els procediments 
d’elaboració i de participació ciutadana. •Garantir que 
el Consell de la Vila, nou òrgan i espai de participació, es 
dugui a terme. • Revisar, reorientar o crear nous con-
sells municipals i modifi car els estatuts dels consells i 
patronats vigents per dotar-los d’un caràcter vinculant, 
de manera que passin de simples consultors a protago-
nistes de l’acció de govern. • Crear un Departament 
de Participació Ciutadana, però de caràcter transver-
sal amb la resta de departaments de l’administració 
local. • Impulsar programes que facin pedagogia i 
transmetin hàbits i valors participatius i, que permetin 
l’apropament dels infants, dels joves i de la població en 
general a la gestió dels afers públics.  •Reduir els sous 
dels regidors, per anivellar-los a la mitjana de sous de 
la població del municipi. •Transparència municipal / 
control patrimonial dels regidors i regidores. •Crear la 
fi gura del regidor de barri com a canal de comunicació 
directa entre els veïns i veïnes i, el govern municipal. 

•Elaborar el Programa d’Actuació Municipal (instru-
ment de planifi cació de l’activitat de cada mandat), 
amb vigència per a cada legislatura. •Manteniment 
i desenvolupament dels serveis de titularitat pública 
amb la implicació directa de la població i les entitats en 
la seva planifi cació i gestió. •Elaborar un pla estratègic 
participatiu: instrument que ens servirà per crear i im-
pulsar nous projectes que relacionin el territori amb la 
població i la població amb els serveis, com és el cas de 
la mobilitat, les comunicacions, l’habitatge, els serveis 
socials o la convivència, entre els més importants. 

Convivència i cohabitació pacífi ca
Hem de fer de l’espai públic un lloc de convivència 
harmoniosa sense renunciar a la diversitat cultural. 
Proposem: •Formalitzar processos de gestió de 
l’espai públic entre els agents implicats: que les 
associacions de veïns siguin competents per fer 
funcions de mediació. • Articular un Observatori de 
la Convivència, encarregat d’analitzar la situació, 
seguir l’evolució i fer propostes d’actuacions públi-
ques.  •Garantir, des de l’Ajuntament, unes condi-
cions  de vida dignes. •Fer que les modifi cacions 
urbanístiques fomentin la convivència entre grups 
heterogenis. •No orientar la política legislativa de 
l’Ajuntament en l’aprovació de lleis sancionadores. 

•Crear continguts als mitjans de comunicació pú-
blics per a la refl exió crítica.
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Pots seguir la nostra activitat a través de: 
www.cupvila.cat
www.facebook.com/cupvila
www.twitter.com/cupvila
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