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Valorem el passat Més de
i construïm
el futur
Benvinguts lectors i lectores a una
nova edició de l’Arrel de Vilafranca,
el contrapunt informatiu de la Candidatura d’Unitat Popular. Un cop
més arribem a final de legislatura,
i el partidisme i l’electoralisme
comença a fer-se patent entre la pràctica d’alguns partits. Durant aquests
4 anys han passat moltes coses, entre
elles l’inici d’una crisi del sistema
econòmic capitalista que encara
perdura i que està afectant greument
a grans sectors de la població, que veu
com els seus drets es van reduint amb
el temps amb la col·laboració directa
dels governs espanyols i autonòmics.
Però també, s’han produït múltiples
agressions de l’Estat espanyol
i els seus estaments judicials que han
posat de manifest, una vegada més,
els dèficits democràtics del sistema
polític espanyol i la seva voluntat de
continuar sotmetent el poble català
a la seva visió centralista i opressora.
Durant aquest període s’ha trencat
també, amb el mal anomenat oasi
català i els casos de corrupció s’han
multiplicat per tot el territori.
En aquest context doncs, és moment
de mirar enrere i veure qui ha treballat
dia a dia, qui ha fet els deures i en
recull els fruits o, al contrari, qui no
els ha fet i recull carbasses.
Com dèiem, aquesta legislatura
ha vingut marcada per la greu crisi
econòmica, que ha posat de manifest
les injustícies socials i econòmiques
del model neoliberal actual i la falta
de solucions i alternatives dels partits
tradicionals més enllà de practicar

les retallades socials, laborals
o salarials que han castigat un cop
més les víctimes de la crisi en comptes
dels causants (els quals reben ajudes
milionàries de l’Estat).
Des de la CUP hem estat treballant
i proposant alternatives a aquest
model. Hem treballat colze a colze
amb el teixit associatiu de la vila,
amb diferents col·lectius, vilafranquins
i vilafranquines, hem aportat propostes
per pal·liar els efectes de la crisi i cercar
models alternatius socialment justos
i mediambientalment sostenibles.
No sempre hem aconseguit el que
ens proposàvem i no tot ho hem fet bé,
lògicament, però cal reconèixer que la
feina no ens fa por i ho hem demostrat
diàriament amb el nostre treball.
Ara ja han passat 8 anys des que la CUP
va entrar al consistori vilafranquí. Cada
cop més, els vilafranquins i vilafranquines coneixen la nostra implicació
i treball diari amb la vila, a l’Ajuntament,
però també al carrer. No sabem si els
hem decebut, o si, per contra, els hem
sorprès gratament. El cert és que la resposta la tindrem aviat, aquest mes de
maig. Les eleccions no deixen de ser un
examen de final de curs, tot i que nosaltres considerem que no som estudiants
d’última hora, sinó que ens esforcem per
treballar el dia a dia, sense fer promeses,
sinó amb treball i propostes.
Just abans de les eleccions, vénen
les campanyes electorals desorbitades
i les grans promeses, d’aquells que
volen fer els deures a última hora
i fer propostes fictícies a tort i a dret.
Nosaltres molta feina ja la tenim feta,

com a mínim així ho hem intentat.
Estem convençuts i convençudes que
hem estat el partit que ha tingut més
presència al carrer i que més propostes hem fet a l’Ajuntament. No pel fet
d’estar dins de l’Ajuntament ens hem
quedat allà dins tancats, sinó que
hem continuat la nostra acció tocant
de peus a terra i treballant amb
la població i per a la població.
A d’altres, ara els toca gastar-se molts
diners en propaganda per donar-se
a conèixer, després de no haver fet
els deures durant els quatre anys de
legislatura, i fer promeses impossibles
(o que no es creuen ni ells) i en alguns
casos engegar projectes a última hora
per fer veure que han fet quelcom de bo.
Els que portem tota la legislatura treballant estem més tranquils, sobretot
amb la nostra consciència.
En aquesta Arrel, us presentem moltes
de les persones responsables del treball
diari de la CUP i aquelles que s’hi afegeixen per millorar encara més la nostra tasca i fer créixer dia a dia el projecte
d’unitat popular. Ens queda molt camí
per fer; és un camí que no s’escurça sol;
cada pas és un gran esforç, ple de dedicació i d’interès compartit. No és pas
un esforç econòmic, sinó personal
i col·lectiu. Però tenim interès per lluitar
per allò que creiem just i necessari.
Ens hi acompanyes?

Cares i veus
per la CUP
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La CUP, en l’àmbit municipal, és el socialisme
en estat pur. Lourdes
Santisteban

Amb la desaparició
del PSUC, va
desaparèixer
l’esquerra com
a espai social; és bo
que es consolidi la
CUP per ocupar-lo.
José Antonio Doblas

Perquè defensa i lluita
per la preservació
del medi ambient
i un model territorial
sostenible, equilibrat
i respectuós.
Anna Tarafa

Només el poble,
per si mateix, podrà
defensar els seus interessos; i organitzat al
voltant de la CUP pot
conquerir un futur ple
d’esperança. Dídac
Gallego Serrano

No sé si la CUP ens portarà a la independència, però crec que és el millor
espai de participació política que
tenim a Vilafranca i un bon exemple
de joc net. Hugo Recober
Potenciant el comerç
de proximitat,
el comerç de barri.
Xavi Lacruz

Amb la gent de la CUP puc treballar
pels meus somnis: la millora del barri
de l’Espirall, una vila més solidària
i participativa i, un país més lliure.
Teresa Baqués
M’agrada la CUP perquè és el nostre futur.
Hortènsia Ventura

Simpatitzo amb
la CUP perquè és
l’única força política
que fa participar
el poble d’una
manera democràtica
i assembleària.
Isa Hitos
Prou de partits polítics que fan el joc
als ‘mercats’, que només defensen
els més rics i que enganyen el poble.
Manuel Martínez

M’agrada la CUP per la coherència,
la frescor en el discurs i la capacitat
de treball de tots els militants
i simpatitzants. Oriol Roca

Perquè hem de construir una societat
en què els valors
passin per davant
dels maleïts diners.
Jordi Guilera

Perquè és l’única opció política
per fer front a la insostenibilitat
i la destrucció del nostre territori
que comporten les infraestructures,
les indústries i l’especulació
urbanística. Laura Ràfols

Pel bon treball fet a l’Ajuntament
de Vilafranca aquests darrers anys;
per la implicació amb els vilafranquins
i vilafranquines i, per la lluita
constant per la independència
dels Països Catalans. Toni Solé
Simpatitzo amb la
ideologia política de la
CUP perquè, entre altres
coses, té molt en compte la participació ciutadana. Fina Olivella

Simpatitzo amb la CUP
perquè aposta obertament i amb honestedat
per la independència
dels Països Catalans
i pel socialisme. José
Antonio Barberà

És l’única candidatura que defensa
els drets socials bàsics amb projectes reals i d’interès col·lectiu, sense
desigualtats ni privilegis, amb uns
serveis públics de qualitat, i que
denuncia les retallades socials.
Marta Raventós Cuscó
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Penso que la CUP és
imprescindible perquè
Vilafranca encapçali
el nou sentiment de
pertinença a la
vegueria Penedès.
Sergi Marín

Per un futur en què la
nostra cultura es mantingui ben viva, avancem junts amb la CUP!
Marina Caselles
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Dono suport a la CUP pel seu treball
municipal i per enfortir el moviment
català d’alliberament nacional.
Jordi Junyent

Quins temps, aquests, en què s’ha
de lluitar per allò que és evident!
Amb la CUP podem decidir el nostre
futur col·lectiu de manera lliure
i democràtica. Laia Santís

Perquè la CUP treballa
dia a dia per fer possible
la utopia. Ivà Gallego

La CUP treballa per evitar
la fractura digital, aposta per l’ús
del programari lliure i la formació
en noves tecnologies. Jordi Plans

Crec en el projecte de la CUP perquè
defensa i difon el patrimoni cultural
de la vila. Núria Mulinari
El pensament utòpic
és el que fa avançar
la societat. Anton
Guimerà

Dono suport a la CUP perquè
és una candidatura d’esquerres
i independentista, però sobretot
perquè ha començat un camí que
aposta per la participació ciutadana
i el treball de base. Per canviar
el món, primer hem de canviar
les persones. Anna Serrat

La CUP sempre serà al costat
de les classes populars i treballarà
per aconseguir una veritable igualtat
social a la nostra vila. Emili Pardo

La CUP és l’únic projecte polític que
representa una alternativa d’esquerres
real a l’Ajuntament; un projecte honest,
valent i sense renúncies, que mai ningú
no podrà comprar. Xavi Cols

Per ser el dit apuntador que
assenyala les injustícies avalades
pel capital: socialisme actiu per
a la independència! Jordi Hill

Valoro especialment
l’energia i el treball,
al costat dels veïns
i veïnes, per millorar
la vida dels barris
i de la nostra vila.
Dani Lacruz

Dono suport a la CUP
perquè és democràcia
participativa en fets:
la CUP treballa la terra
des de la terra i per
a la terra. Pere Gili

Dono suport a la CUP
perquè projecta una
innovadora i oxigenant mirada sobre
la realitat, invalidant
discursos obsolets,
amb l’esperançadora
capacitat de transformació social
que això comporta.
Quim Bages

Un dels principals símptomes
de tota revolució és el sobtat
i brusc increment del nombre
de persones que prenen part activa,
independent i obligada en
la política. Raimon Eras
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Fem el nostre camí.
Creem el nostre futur.
Roger Cuyàs

Iniciatives locals
per a la construcció
nacional. Guillem
Presas

Pas ferm, dibuixant horitzons
amb colors d’il·lusió. Otger Amatller

Poques alternatives resten davant
el treball del dia a dia. Teresa Alsina

L’alliberament sexual és cabdal per
construir una societat lliure, per això
participo i m’implico en les lluites
de la CUP, un moviment popular
que treballa de manera decidida per
eliminar el masclisme, l’homofòbia
i la transfòbia. Àlex Suàrez

Confio en la CUP perquè
pren les decisions en
assemblea i tothom
pot participar de la
confecció del programa
polític. Jordi Padró

Perquè des de la CUP
i entre totes podem
construir una nova
societat més justa.
Aina Torres

Per una Vilafranca social i global,
on tots tinguem veu i vot. Apostem
per la solidaritat, apostem pel canvi.
Ona Càrdenas

Estima la teva vila,
defensa la teva
llibertat. Dóna
suport a la CUP!
Oriol Romeu

Independència!
Blanca Ferré

Per un territori sostenible,
participatiu i lliure: caminem cap
a la unitat popular! Isa Martínez

Confiança en la CUP:
una altra manera de fer
política. Núria Esteve

Unitat Popular,
ni més ni menys!
Robinson Silva

Amb la CUP el jovent tindrem
veu a la nostra vila i al nostre
Ajuntament. Noel Viñas
Si vas a comprar el pa,
al gimnàs o a classes
de trompeta, aparca el
cotxe i agafa la bicicleta. Carles Sanahuja

Aixequem el vol, la veu de la unitat
popular no té fronteres ni té rival.
Bernat Cols

Per la participació real
i directa, pressupostos
participatius! Roger
Martínez
Calen alternatives
a la cultura del consum
basades en criteris
de respecte al medi ambient i de justícia social.
Maria Ferrerons

Deixem d’interpretar
la realitat i posem-nos a
transformar-la. Amb la
CUP ho aconseguirem!
Robert Ferrando

Som gent disposada a fer un pas
més cap a la utopia, per avançar
en aquesta realitat. Jordi Salguero
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Per la ferma lluita pels drets socials
i la defensa del territori, construïm
des dels municipis el camí cap a la
independència. Convicció Unitària
de Participació! Tere Soler

Perquè la CUP ha demostrat, dia
a dia i des de la base, que la política
es pot fer d’una altra manera. Perquè tenim el cap rodó per permetre
canviar de direcció el pensament,
en aquest cas el pensament únic
dels polítics professionals. Endavant
amb la CUP! Quim Raventós
Per una democràcia
participativa, del poble i per al poble.
Per la unitat popular.
Per la vegueria pròpia.
Per la independència!
Fèlix Casanova
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Amb la CUP dotem de contingut
crític la paraula democràcia i li donem
allò més essencial, que és participació
real i activa. Cesk Freixas

Cada regidor que
guanya la CUP és
un regidor que perd
Espanya. Aquest fet,
per si sol, és de vital
importància.
Jordi Salvia

Entre totes construirem
una vila més participativa. Roser Jansà

La CUP és la veu
de les classes populars.
Jordi Pujol

Perquè s’escolti la veu
dels joves! Laura Hill

Defensem la cultura
i les festes populars!
Marc Font
Per una Vilafranca de futur, d’igualtat
i tolerant: dóna suport a la CUP!
Independència i socialisme! Xavier Hill

M’agrada la CUP perquè és gent
que pensa que el món pot anar millor.
Àlex Resta

Un bon funcionament
de la cultura també
requereix una bona
formació de públics.
Marta Esplugas
M’agrada la CUP
perquè defensa un model de societat justa,
igualitària i anticapitalista. Laura Lázaro

Perquè en aquests moments es fa
imprescindible ampliar el camí
cap a l’autosuficiència energètica,
alimentària i econòmica per garantir
llocs de treball i cohesió social amb
respecte a totes les persones i al medi
ambient. Per aquests motius i per
la seva lluita en defensa del territori
i del municipalisme dono suport
a la CUP. Jordi Ayala

Contra la crisi, repartim
el treball i socialitzem
la riquesa. Pau Grau

Perquè la CUP
representa el canvi real
als nostres pobles.
Arnau Grau
Des de la lluita
i la responsabilitat,
aspectes importants
per construir la vila
que tots somiem.
Meri Marsal

Per la preservació del Penedès,
per la democràcia directa, per
la defensa de la nostra identitat
cultural, pels drets dels nouvinguts
i contra l’espoli de l’estat centralista,
el meu suport és per a la CUP.
Joan Pijuan
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No som ciutadans, som vilatans.
Construïm el contrapoder dels Països
Catalans. Roger Guasch

Propostes com la xarxa d’horts
urbans permeten crear nous espais,
donar solucions i generar beneficis
col·lectius per a la població
de Vilafranca, respectant sempre
l’entorn natural. Ester Badell

El moviment solidari
amb el poble sahrauí
compta amb el suport
de la CUP.
Miquel Cartró

Per la llibertat
dels pobles indígenes!
Jordi Araque

Per afinitats amb els ideals
i amb el programa. Perquè la CUP
és participativa i oberta al debat.
Perquè s’escolten les necessitats
de la vila i perquè és una alternativa
real amb l’empenta dels més joves
i la saviesa dels més grans.
Èric Enguita
La CUP és el nou
compromís amb la
societat vilafranquina,
és el futur.
Ramon Santís
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Amb la CUP, la democràcia s’omple
de significat, perquè realment sigui
la veu del poble qui decideixi el seu
futur. Perquè és el nostre dret
i el nostre deure. Només així serem
lliures com a persones, com a poble
i com a classe. Laia Hernàndez

Perquè la democràcia no és cedir el
vot cada quatre anys, sinó participar
de les decisions d’allò que ens afecta
com a poble. Marcel Martínez

Perquè les persones han de poder
decidir el seu futur i el dels seus
municipis. El futur de la sanitat,
el treball digne, l’educació, l’habitatge
i la cultura no haurien d’estar mai
a l’abast d’uns pocs. Ramon Campos
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Sincerament, a cap
altre partit, el convidaria a sopar a casa.
Fèlix Mach

Per una Vilafranca
més solidària
i oberta al món.
Mònica Piñol

En un moment de globalitzacions, treballem
per i en l’àmbit local.
Laura Ramon

Perquè la CUP és
cultura i la cultura és
futur. Maria Ramon

Perquè vull decidir.
Democràcia participativa, però de veritat.
Bruna Àlvarez

Amb la CUP i la seva gent, pel conjunt
de propostes que plantegen. Es
treballa des de la base, són ambiciosos i pragmàtics, van des del petit
al gran i se centren en les persones
i en el territori. Santi Viadiu

Dono suport a la CUP perquè confio
més en les persones que en el capital,
i perquè la independència del poble
català, només l’aconseguirem junts
i de baix cap a dalt. Marc Castejón

Per les classes populars de Vilafranca!
Idees, treball i honestedat. Ferran Cuyàs
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M’agrada la CUP
perquè treballa per
fer front als problemes
reals del nostre poble.
Raimon Molinari
Per crear la consciència necessària
que l’única manera de fer justícia
és defensant la independència
del poble català des de la unitat
popular! Jaume Ramon

Perquè construeix el seu projecte des
de la transparència i la participació
directa. Amb la convicció que el futur
cal construir-lo entre totes i tots.
Llorenç Casanova

El procés d’unitat
popular que impulsa
la CUP legitima i dóna
pes a la participació
de la ciutadania en la
presa de decisions polítiques. Xavi Navarro

La proposta de la CUP és democràcia
directa, és dotar les persones
de les eines necessàries perquè
puguin decidir els aspectes més
importants de la gestió municipal.
Isaac Ruana, cap de llista
per St. Pere de Riudebitlles

Amb motivació
s’aconsegueix tot!
Roger Rius
Gent com ells fan falta en aquest país.
Fart de polítics hipòcrites que viuen en
una realitat paral·lela que la resta dels
mortals patim. Dani Pajares

Perquè la CUP defensa
una gestió dels pressupostos públics que
afavoreix les classes
populars! Lluís Gili

La CUP representa
una altra manera de
fer política: més transparent, més comunicativa, més participativa, en definitiva,
propera a la gent.
Laura Rafecas

Perquè la CUP és sinònim d’obertura,
participació, esperança. Perquè no
ens fa por assumir més responsabilitats
i tenim ganes de desenvolupar el nostre
programa, que és el programa de tots
els vilafranquins i vilafranquines,
sense exclusions. Oriol Perelló

Per les que encara creiem en la utopia,
la participació en la CUP pot ser una
eina per aconseguir petits canvis.
Fina Santacana

Perquè crec en aquest
projecte d’Unitat
Popular, d’esquerres
i independentista que
escolta i valora la veu
del poble. Anna Marsal

Treballa, escolta, deixa
participar, construeix
Països Catalans.
Jaume Ferré

La gent gran ha
de participar activament de la vida social
i política de Vilafranca.
Sense la seva implicació perdem un bé comú,
la saviesa. Tere Cano

Honradesa, humilitat, transparència,
treball de base i lluita
constant pels més
febles són aspectes
que només la CUP ha
portat a la vida política
de Vilafranca.
Andreu Martínez

No som totes i tots persones? Per una
igualtat dins la diversitat de sexe, edat,
procedència, condició social, opció
sexual, autonomia… Gemma Girona

Amb la CUP, el Penedès no té
fronteres, som la gent de les viles
i també dels pobles que treballem
junts. Ramon Carbonell, cap
de llista per Subirats
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Entrevista

Cinc preguntes
a cinc candidats

Llorenç
Xavi
Isa
Oriol
Tere

Cinc cares i veus
per Vilafranca
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«Les lluites quotidianes
dels col·lectius de la vila
ens permeten donar forma
al projecte d’unitat popular
i omplir de contingut
el treball de la CUP»
Llorenç Casanova
«La feina feta
amb entitats, associacions de veïns i col·lectius
ens ha permès veure
que hi ha persones
que lluiten i treballen
pel mateix que nosaltres:
la justícia social»
Xavi Navarro
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Quina ha estat la feina feta
per la CUP dins de l’Ajuntament
en aquesta legislatura?
Xavi La feina no s’ha de valorar
només des de la perspectiva
institucional, que ha estat molta,
i això ho demostren les 79 mocions
i els 145 precs i preguntes que hem
presentat al plenari, sinó també pel
que hem fet perquè les propostes
de diferents entitats i col·lectius
no vinculats a l’Esquerra Independentista (que han ampliat i enriquit
el procés d’unitat popular) puguin
arribar a l’espai de decisió política,
que no sempre és el ple municipal.

Llorenç El treball dins de l’Ajuntament
s’ha centrat sobretot en la defensa del
programa participatiu i els principis
polítics i ideològics de la CUP. Aquesta defensa s’ha traduït en diferents
propostes i accions centrades en: la
defensa de la construcció nacional i la
independència des del municipalisme
(donant suport a les consultes per la
independència o en la defensa d’una
Vilafranca exclosa de la Constitució
espanyola, entre d’altres); la defensa
d’un model i unes estructures socials
transformadores de l’actual sistema
de mercat generador de desequilibris
econòmics i d’exclusió (defensant els
drets socials i laborals dels vilatans
i vilatanes); la defensa d’un model
de desenvolupament econòmic i territorial basat en les persones (i no en els
interessos especulatius) i en la realitat
comarcal (fomentant el cooperativisme i la contractació local); i la defensa
d’una democràcia social de base, retornant la capacitat de decisió i de gestió
a la població (com els pressupostos
participatius o el Consell de la Vila).

ha persones i col·lectius que lluiten
i treballen pel mateix que nosaltres:
la justícia social.
La seva tasca és imprescindible i tradicionalment poc valorada pels governs,
però sense elles, la justícia social serà
sempre una utopia.
Els hem acompanyat i ajudat en les
seves reivindicacions i hem treballat
perquè s’organitzessin i fossin els
capdavanters en les seves mobilitzacions. Hem estat al seu costat sense
buscar rèdit polític i ho han valorat
molt positivament.

existència. El treball amb el teixit associatiu de la vila, no és només enriquidor, sinó necessari per respondre
la realitat social, cultural i política
de la vila. El govern municipal es deu
(o així s’hauria d’entendre) al poble i,
per tant, cal el contacte amb la realitat
més immediata de Vilafranca.
En l’àmbit personal treballar amb entitats
i col·lectius és una forma d’aprenentatge constant: el treball solidari i altruista
són majoritàriament els principis que les
regeixen, i en el context actual basat en
l’individualisme i l’hedonisme això és un
valor molt important, ja que “la solidaritat és la tendresa dels pobles”.

Estem molt contents d’haver incorporat aquestes persones i col·lectius
en el procés d’unitat popular per
03
treballar de forma comuna i coordinaMés enllà d’aquesta important
da, per la justícia social a Vilafranca. Què significa que la CUP ha elabofeina de presentar mocions i formular
Sense aquests col·lectius i persones,
rat un programa participatiu?
preguntes que vénen treballades a
la nostra lluita i el nostre projecte
partir de les propostes d’associacions
no tindria sentit.
de veïns, entitats del món de la salut,
Oriol El programa electoral que
social, cultural, solidari, antiracista,
Tere Una valoració molt positiva. Un
presenta la CUP és fruit de la particietc., hem treballat per tirar endavant
dels principals eixos de la CUP és la parti- pació d’un gran nombre de persones,
propostes per garantir els drets
Però, tan important com el treball que
cipació directa i popular; la dinamització entitats, col·lectius… que han volgut
socials de les persones de Vilafranca. s’ha realitzat dins de la institució muni- del teixit associatiu i la promoció de
aportar-hi les seves propostes o idees.
Hem treballat perdonar prioritat a les cipal ho és també la feina que s’ha rea- l’autoorganització, com a fonament per
La democràcia de base és un dels
polítiques socials per sobre de les polí- litzat amb el teixit associatiu (cultural, assegurar una societat amb persones
punts claus del nostre treball i, per
tiques d’inversió en ciment que tant
polític, veïnal o solidari). Són les lluites lliures, responsables i solidàries. Sense
aquest motiu, és entre tots i totes que
agraden als partits, però que aporten quotidianes dels col·lectius de la vila les la interacció constant i bidireccional
s’elabora el Programa Participatiu.
poc o res a la població.
que permeten donar forma al projecte
amb les entitats i col·lectius del caire que
d’unitat popular i omplir de contingut
siguin (esportives, culturals, solidàries,
Durant el 2010 s’han anat realitzant
Tenint en compte la crisi econòmica el treball de la CUP. Per aquest motiu
socials…), associacions de veïns i veïnes diferents Punts de trobada (espais de
i social que pateixen les persones
també, moltes de les mocions i pregun- o vilatans i vilatanes a peu de carrer,
debat i informació, oberts a tothom)
a Vilafranca, en aquests moments
tes que hem portat al plenari són fruit
no seria real la democràcia participativa en què s’han anat tractant diverses
l’important és donar suport a la
del treball amb entitats o col·lectius,
i la transformació de la societat que
qüestions, amb l’objectiu final de farpoblació que pateix directament la
o directament han estat elaborades
defensem des de la CUP. Són un viver
cir de contingut el programa municicrisi i cercar fórmules alternatives
i defensades per aquestes. Aquest
d’idees i plantejaments, i al mateix
pal de la CUP per al període 2011-2015.
que ajudin a les persones afectades aspecte és molt important i representa temps són els primers afectats que
a sortir d’aquesta situació.
una nova dinàmica de treball que abans perceben una realitat i ens la fan visible
Tere Com a CUP lluitem perquè el treball
de l’entrada de la CUP a l’Ajuntament
denunciant qualsevol tipus d’injustícia
institucional no ens desvinculi de la
Prioritzar una nova economia local,
era pràcticament inexistent.
social o problemàtica que detecten i
realitat social, per tant, ens nodrim
basada en el teixit productiu de Vilaque s’ha de solucionar i/o simplement
del contacte amb les classes populars
franca que pateix la crisi, i la creació
millorar. A més a més, ens impliquem en i amb les entitats, per definir el que han
de cooperatives ha estat i és una de
02
les seves reivindicacions. Ens alimenten de ser les línies estratègiques i d’acció
les nostres constants. No pot ser que
el debat, i en moltes ocasions, la CUP és
política d’aquesta nova Vilafranca.
es contractin els serveis d’empreses
Tal com heu dit, una de les caracel seu altaveu a l’Ajuntament.
que no són de Vilafranca o comarterístiques de la CUP és el treball
El programa participatiu és principalca quan aquí tenim la possibilitat
constant amb entitats, col·lectius
Cal recordar que la CUP ha permès,
ment la base del programa electoral
d’assegurar i crear llocs de treball.
i veïns i veïnes. Quina valoració
mitjançant la implementació del ROM
de la CUP. S’ha realitzat a través de
feu dels resultats obtinguts?
i les seves modificacions, que qualsevol
diferents punts de trobada, al llarg
En definitiva, s’ha fet molta feina,
entitat pugui tenir veu en el plenari
del darrer any, de temàtiques diverses
però els resultats no han estat semi presenti les seves mocions directament. (habitatge, urbanisme i mobilitat, medi
pre els desitjats, ja que ni el PSC ni CiU Xavi La feina feta amb entitats, assoambient i territori, desenvolupament
han entès el que eren les polítiques
ciacions de veïns i col·lectius de la vila
Llorenç El treball amb les entitats
socioeconòmic, educació, cultura,
socials i han apostat sempre per les
ha estat molta i molt enriquidora i ens
i col·lectius de la vila és clau per al
salut, noves tecnologies, solidaritat
polítiques de beneficència que creen
ha permès veure que més enllà de la
projecte polític de la CUP i és el que, en
i cooperació) i també es treballa en
dependència i clientelisme.
lluita política que fem en el dia a dia, hi darrera instància, dóna sentit a la seva grups de població sectorials. El progra-

ma també té uns eixos transversals
com la construcció nacional, els drets
socials, la democràcia participativa
i la municipalització. En cada un
d’aquests punts de trobada s’ha donat l’oportunitat que tothom hi pugui
participar i dir-hi la seva, per definir
el programa electoral, i ser-ne sobretot partícip d’aquest i de les propostes
resultants debatudes i ratificades en
diferents assemblees.
Els resultats obtinguts han estat la
participació d’un nombre important
de persones, entitats i col·lectius.
La constant interacció amb aquests,
al llarg de la legislatura, també ha
permès l’enriquiment del nostre
programa electoral.
Isa Des de la CUP, treballem i treballarem per potenciar la participació
ciutadana. Per això, entenem que
els i les vilafranquines hem de poder
prendre part en la presa de decisions
i en la gestió municipal i establir
quines són les necessitats reals
de la vila.
Per aquest motiu, fa un any vam
posar en marxa els punts de trobada, uns espais de debat on es convidava a tothom a participar (entitats, associacions, veïns i veïnes,
i també qualsevol persona interessada en donar la seva opinió) dels
diferents eixos de treball, ja sigui
aportant idees o propostes per millorar diferents aspectes de la vila.
Es van fer un total de 8 punts de trobada i una assemblea per compartir
totes les propostes recollides en les
diferents jornades participatives.
Paral·lelament, s’han anat realitzant reunions amb associacions de
veïns, col·lectius i persones a títol
individual, per continuar treballant
en diverses propostes concretes.
Els/les vilatans/es hem de poder
participar en els afers de la vila, i on
tothom no només hi pugui dir la seva,
sinó participar directament de les
decisions que ens afecten. Per això,
el programa participatiu s’ha elaborat
a partir de les necessitats reals de
la vila, i qui millor per saber-ho, que
aquells/es que vivim a Vilafranca?
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«Vilafranca
ha d’esdevenir
una vila lliure, sincera,
lluitadora i utòpica»
Tere Soler

«Entenem que
els i les vilafranquines
hem de poder prendre part
en la presa de decisions
i en la gestió municipal»
Isa Martínez
«Defensa dels drets
socials de les persones,
defensa del territori,
democràcia de base
i independència
dels Països Catalans»
Oriol Perelló

04
Quins són els punts bàsics
del programa de la CUP
per als propers quatre anys?
Isa Drets socials: un dels principals
eixos a seguir treballant és pels drets
bàsics, uns drets que considerem
irrenunciables per avançar cap a
una societat més justa i igualitària.
En aquests moments de crisi econòmica, s’han de realitzar polítiques
no només de caire assistencial, sinó
que hem d’anar més enllà, i transformar l’actual ordre econòmic i social
basat en el guany de pocs per sobre
dels drets de les persones. S’han de
generar polítiques que promoguin
la participació, el debat i la mobilització davant de les injustícies socials
que puguin afectar la vila (desnonaments i dificultat d’accés a l’habitatge, la inestabilitat laboral i els
sous baixos, la poca qualitat dels
serveis públics, entre molts altres).
Territori i medi ambient: la vegueria
Penedès és i ha estat històricament
un territori maltractat per les grans
infraestructures, i tampoc s’ha escapat de l’especulació urbanística. És
per això, que cal continuar treballant
per una vegueria pròpia, la del Gran
Penedès, que ens permeti participar
en les decisions i la gestió del territori. Tot el que puguem fer des del
territori, no ha de venir de més lluny.
Ens cal canviar els hàbits de consum
actuals (comprar-llençar), i tendir
cap el decreixement, que posa èmfasi en el consum sostenible i de
proximitat, i l’explotació de recursos
naturals de manera responsable.
També ens cal trencar la tendència
creixent de generació de residus,
i caminar cap al residu zero, que
passa per implantar el porta a porta
a tota la vila i realitzar una adequada
separació dels residus. Això comportaria guanys mediambientals,
econòmics, socials i laborals.
Democràcia directa i municipalització:
des de la CUP sempre hem treballat
per aconseguir una democràcia
directa, on el poble pugui ser partícip
de les decisions que ens afecten.
És i serà una prioritat per a la CUP, que

tots i totes les vilafranquines puguin
participar directament en la presa
de decisions que afecten la vila, tant
si tenen dret a vot, com si no. Ens cal
establir eines perquè tot això sigui possible; la democràcia l’hem de practicar
cada dia, no només cada 4 anys.
Construcció nacional: un dels pilars fonamentals de la CUP ha estat treballar
per assolir la independència dels Països
Catalans, on els municipis siguin un
dels principals motors de la reconstrucció del nostre poble. La independència
perd sentit, si no va acompanyada
d’una transformació social que camini
cap a una nació socialment justa i
ecològicament sostenible.
Ens cal impulsar una regidoria de relacions intercomarcals, Vilafranca ha
d’encapçalar el projecte, i l’objectiu ha
de ser impulsar la vegueria Penedès.
La regidoria ha de promoure la participació de tots els municipis al debat
sobre quin model de territori volem
i enfortir les relacions socioeconòmiques, culturals, socials i polítiques amb
la resta de poblacions de la vegueria,
per esdevenir un front comú.
Tere Construir una Vilafranca inclusiva,
igualitària, solidària, lliure, accessible
i socialment més justa. La CUP ha
de seguir lluitant en la defensa de les
llibertats individuals i col·lectives.
A través d’una democràcia directa
i participativa, d’una ferma defensa
pels drets socials (universals, col·lectius
i inalienables de les persones), una
defensa del territori i el medi ambient,
un desenvolupament social, econòmic
i territorial sostenible, mantenir
el contacte constant amb el teixit
associatiu de la vila,…
La CUP és un projecte de país basat
en els municipis i les persones que,
partir de la política local, vol bastir
la construcció nacional.
Una Vilafranca on tots i totes hi
siguem representats, amb una perspectiva de gènere real, amb la inclusió dels col·lectius més desafavorits,
amb igualtats reals d’oportunitats
en els drets socials de les classes
populars (habitatge, salut, educació,
treball, pensions,...). No volem una
Vilafranca amb discriminació ni amb
retallades de drets. Volem fer aflorar
l’origen de les injustícies socials

provocades pel sistema capitalista,
neoliberal i patriarcal, que fomenten
l’assistencialisme i la dependència,
i no li convé solucionar les causes
d’aquestes desigualtats. Volem
aportar les eines de canvi per a una
transformació de la societat des de
la vessant de l’autèntica alternativa
de l’Esquerra Independentista.

Xavi La Vilafranca del futur ha de ser
una Vilafranca solidària amb tots els
seus ciutadans i ciutadanes. Una Vilafranca capdavantera en la defensa dels
drets socials, en la defensa del territori
i en la defensa del drets nacionals.
Una Vilafranca de les persones i no
dels interessos polítics que fins ara
han marcat la nostra vila.

Oriol Els punts bàsics són quatre:
defensa dels drets socials de les
persones, defensa del territori (suport
als col·lectius que defensen la terra
i promouen la Vegueria), democràcia
de base (que les persones siguin partícips de les qüestions que les afecten)
i la independència dels Països Catalans.

Una Vilafranca que avanci gràcies a la
participació i esforç de tots i totes els
que volem una vila on la justícia social
sigui un dret garantit per l’Ajuntament.
Una Vilafranca de les persones i per a
les persones.

Però tan important com el què, és
el com. Nosaltres treballem honestament, des de la convicció de les idees
i amb voluntat transformadora. El
nostre compromís és la nostra força!
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Com us agradaria que fos
la Vilafranca del futur?
Llorenç La Vilafranca del futur ha de
ser aquella que construeixin les persones que hi viuen, lluny doncs, del
model que fins ara s’ha desenvolupat
en què els interessos especulatius
i de mercat, amb la complicitat dels
governs municipals, han definit el
nostre futur. Per això, és tan important
per a nosaltres, com a projecte polític,
la defensa d’una democràcia de base:
és l’únic mecanisme que tenim per
a construir el nostre propi futur.
La consecució de la plena llibertat com
a poble i societat, tant en la vessant
nacional com social, han de ser les
fites finals d’un projecte emancipador.
Igualtat d’oportunitats, lluita contra
la discriminació social i econòmica,
desenvolupament i potenciació del
teixit productiu propi, una Vilafranca
integrada físicament (entre barris)
i entre persones –la qual cosa implica
donar solució al nyap de l’AVE i lluitar
contra el racisme–, construir instruments de participació de base…
Aquests són aspectes que cal treballar
per a construir una Vilafranca de les
persones. Només si creiem que això és
possible, ho farem realitat. I aquest és el
projecte que ofereix la CUP de Vilafranca.

Isa Vilafranca en un futur pròxim ha
de ser una vila plenament participativa, on els/les vilatans/es, puguem
participar d’una forma directa (i normalitzada) en la presa de decisions
que impliquen el nostre municipi.
Tothom, sense excepció, ha de poder
gaudir d’uns drets bàsics i irrefutables, per seguir caminant cap
a una societat més justa i solidària.
On la vegueria Penedès esdevingui
una realitat, que ens permeti definir
el model territorial que volem i enfortir les relacions intercomarcals. Que
es realitzin polítiques realment sostenibles i respectuoses amb l’entorn,
que busqui el millor pel territori.
Que tots els serveis, espais i instal·lacions municipals siguin de gestió
pública, on la població i les entitats
adquireixin una implicació directa
en la seva planificació i gestió, i on es
garanteixi el treball digne i de qualitat.
Que des de la vila s’impulsin dinàmiques per enfortir el gran i divers
teixit associatiu que tenim, que són
la principal garantia d’una vila viva
i participativa.
Oriol Una Vilafranca integradora
i socialment igualitària; en què
les persones poguessin participar
i decidir en els afers de la vila; una
Vilafranca amb un desenvolupament
econòmic i territorial sostenibles,
que conservés el teixit associatiu
fort que la caracteritza i, per què no?,
una Vilafranca que fos un dels municipis motors (per al canvi) per superar
l’actual municipalisme regionalista.

Tere A curt termini ens agradaria
que Vilafranca esdevingués realment una vila inclusiva, igualitària,
integradora, lliure, socialment més
justa i solidària.
Una Vilafranca lliure: en uns Països
Catalans lliures i amb una llengua
vehicular més viva que mai. Amb
una convivència i cohabitació pacífica, que no potenciés les diferències,
sinó el sentiment que ens iguala
com a persones, sense discriminacions de gènere, ètnia, religió,
procedència,… eradicant qualsevol
tipus d’exclusió social.
Una Vilafranca sincera: que respecti el
seus entorns naturals, el territori i també la seva gent. Una Vilafranca amb un
creixement sostenible real, sense barris
dormitori, i que no fomenti la cultura
del consumisme i materialisme.
Una Vilafranca lluitadora: amatent
en la lluita pels seus drets socials de
tots els individus, inclosos els col·lectius més desafavorits (per assolir-ne
de nous i mai perdre els obtinguts)
i amb uns valors solidaris, amb polítiques socials basades en solucionar
l’origen de les desigualtats i injustícies socials, amb formes alternatives
per la real transformació de l’actual
ordre econòmic i social.
Una Vilafranca amb una classe social
treballadora que incidís i es reflectís
en les polítiques municipals.
Una Vilafranca utòpica: sense perdre
de vista l’horitzó de la utopia per
assolir un espai físic i polític, i no
perdre mai l’anhel de lluitar per
un nou món necessari, amb una
especial sensibilitat pels pobles empobrits, i per qualsevol discriminació
i injustícia social.
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Grup
municipal
traspassat
a compte d’estalvi

interessos banc

organització
local

telefonia
mòbil
quotes
militants
alliberat

hisenda

material
comissions
i despeses
bancàries
organització actes
quotes
cup nacional

nòmines
regidors
Ingressos: 151.357,19€

Despeses: 151.337,01€

Parlem clar: transparència econòmica total!

Què hem guanyat?
En què ens ho hem gastat?
Un dels eixos principals en què
ha treballat la CUP, des de la seva
entrada a l’Ajuntament al maig
de 2003, és el de la transparència
informativa. Una transparència
en molts àmbits i, lògicament,
també en l’econòmic. Tots
els vilafranquins i vilafranquines
col·laborem en les arques municipals i, per tant, totes les persones tenim dret a saber quants
diners guanyen els grups polítics
i en què se’ls gasten. Nosaltres
complim la nostra part i aquí
us exposem els nostres números
ben clars, i qui ho desitgi té tot
el dret a comprovar els nostres
comptes. Esperem que aquest
exercici sigui un model a seguir
per a la resta de formacions
polítiques de la vila i que facin
extensiu a la resta de la població
d’on provenen els seus ingressos
(siguin públics o a través de crèdits amb les entitats financeres)
i amb què es gasten els diners.
Com podeu observar en el quadre,
una de les màximes prioritats de la
CUP i a la qual hem dedicat més esforços econòmics, ha estat la seva seu
social: el Casal Independentista
El Cep. En el local del carrer de Santa
Maria s’han realitzat moltes activitats i ha estat, i esperem que continuï
sent, un espai de trobada i de treball
per a entitats i col·lectius de Vilafranca i de la comarca. En aquesta última
legislatura han utilitzat el local moltes més entitats, col·lectius i persones

que en la legislatura anterior. Cal dir
que l’ús d’aquest local ha estat econòmicament possible gràcies a la donació
de la totalitat del sou dels regidors de la
CUP, que voluntàriament han renunciat
a la seva paga institucional en favor
d’un projecte col·lectiu.
Aquests diners també han servit per
realitzar i finançar multitud d’actes
culturals, socials i polítics: xerrades,
presentacions de llibres, concerts musicals de diferents estils, teatre crític,
recitals, edició de llibres, pedalades
culturals, exposicions, entre d’altres.

en la gestió municipal, aquesta sí,
aprovada per unanimitat, en la qual
demanàvem: més transparència en
els convenis i subvencions que dóna
l’Ajuntament, que es fessin públics
els comptes dels grups municipals
i una declaració d’interessos i patrimoni dels regidors i regidores, en el
seu nomenament i en la finalització
del càrrec. A dia d’avui, només hem
vist els comptes de la CUP i els seus
regidors que han deixat en mans
de l’interventor de l’Ajuntament
la seva declaració de renda.

El que sí que volem deixar clar és que
des de la CUP sempre hem mantingut
el compromís de retornar a la població,
d’una manera o altra, tots els diners
que rebem de l’Ajuntament, és a dir,
diners que paguem entre tots i totes,
ja sigui treballant temes institucionals
per millorar la situació de Vilafranca,
o bé oferint espais crítics i de debat dels
quals tots i totes podem treure’n profit.

Per altra banda, any rere any, en el
debat dels pressupostos, des de la CUP
continuem insistint que els sous dels
regidors i regidores són molt més alts
que la mitjana dels sous dels vilafranquins i vilafranquines, i any rere any rebutgen la nostra proposta. Però no ens
faran perdre la paciència, ni les ganes
de canviar les coses. Per això, seguirem
insistint fins aconseguir-ho! La transparència informativa i econòmica ha de
ser la norma general de l’administració,
però també la dels partits polítics.

Som conscients que els diners que
estem rebent cada mes, tant la CUP
com la resta de grups municipals
i regidors/es del plenari, són més
que suficients, i així ho hem denunciat. Una de les primeres mocions
de la CUP en entrar a l’Ajuntament va
ser precisament la de reduir els sous
dels regidors/es i grups municipals,
tot i que la resta de forces polítiques
rebutgés la proposta.
Al gener de 2010 vam presentar
una altra moció per la transparència

RESUM ESTAT DE COMPTES
SETEMBRE 2007 / FEBRER 2011

ingressos
Grup municipal
Nòmines regidors
Quotes militants
Interessos banc
Organització d’actes
Suma ingressos

despeses
68.183,56 Organització local: lloguer,
llum, telèfon, aigua, assegurança,
56.913,03 manteniment general
36.517,46
11.034 Material: copisteria, material oficina,
informàtica, publicitat, subscripcions
13,44 premsa, papereria, pàgina web,
revista Arrel, pancartes, cartells,
15.213,16 tríptics, samarretes, adhesius,
marxandatge
32.464,34
151.357,19€
Quotes CUP Nacional
14.029
Organització actes: Correllengua,
St. Jordi, lloguer sales, Festa Major,
Festes de St. Raimon, trobades,
assemblees
14.106,93
Comissions
i despeses bancàries

349,50

Hisenda

14.533,93

Alliberat

17.145

Telefonia mòbil
Traspassat a compte
d’estalvi
Suma despeses

1.307,17
20.884,08
151.337,01€
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LES MOCIONS ALS PLENS MUNICIPALS
maig 2007 / març 2011

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES
145

108
89
79

72

62

55

53
41
33
20
PSC

CiU

CUP

PP

14
ERC

IC-V

La CUP ha sigut el partit que més mocions, precs i preguntes ha fet al ple municipal

Valoració de legislatura:
treballem per a
una nova Vilafranca!
El proper mes de maig arribem al
final de la legislatura, amb la qual
cosa ja farà vuit anys que la CUP
treballa en el seu projecte d’unitat
popular a Vilafranca del Penedès.
En aquesta legislatura hem seguit
treballant per tirar endavant els
nostres projectes i propostes basades en els principis de la justícia
social, la igualtat d’oportunitats,
la defensa dels drets socials
i la participació ciutadana; en la
vertebració nacional del poble
català, en la defensa de la llengua
i la cultura del nostre poble; en
la defensa del territori i del medi
ambient, i també en la denúncia
de pràctiques poc democràtiques
o transparents de l’Ajuntament
o altres administracions.
Però el treball de la Candidatura en
aquest període de temps ha abastat
un camp més ampli del pròpiament
institucional. La CUP, seguint els
principis de participació ciutadana
real i per disminuir la distància creada
entre la classe política professional
i el poble vilafranquí, s’ha aproximat
a l’entramat associatiu i a la societat
civil per avançar en les reivindicacions
socials, culturals, veïnals, sindicals,
ecològiques i polítiques a l’Ajuntament i al carrer.
Més enllà de la tasca purament
institucional, la CUP ha dut a terme
un treball constant i regular amb
diferents entitats, col·lectius i organitzacions de la vila. Cal destacar,

per exemple, la participació de la CUP
en l’Assemblea pels Drets Socials o en
l’àmbit de la construcció nacional,
participant activament en les consultes
per la independència a Vilafranca.
També al llarg d’aquesta legislatura,
la CUP ha participat o dut a terme altres
activitats de caire social, polític
o cultural, com la celebració del 28
de juny (Dia de l’Alliberament Gai, Lèsbic
i Transsexual), el 8 de març (Dia de la
Dona Treballadora), l’1 de maig (Dia del
Treball), la vaga general del 29 de setembre, el suport i participació en plataformes antiracistes o durant la Festa Major
de Vilafranca i Festes d’Hivern, i també
en activitats que han comptat amb
la col·laboració de diferents entitats
i col·lectius de la vila.

d’interessos dels regidors i regidores
de l’Ajuntament. Però també s’han
treballat altres aspectes puntuals
o genèrics de la vila com la recerca
de solucions als problemes causats pel pas de l’AVE, l’organització
d’un acte per reclamar l’entrega de
l’aparcament de l’Espirall i la urbanització de la plaça Pau Casals, mocions
de suport al poble sahrauí i a d’altres
pobles en lluita, o creant i promovent
iniciatives per fomentar la participació ciutadana, com els pressupostos
participatius o la creació del Consell
de la Vila. Finalment també volem
destacar el treball que s’ha realitzat per a la creació d’una Oficina
Municipal del Treball per fomentar
l’ocupació i la formació a la vila.

En l’àmbit institucional, des del juny
de 2007 a març de 2011 s’han presentat
més de 75 mocions i s’han formulat
més de 140 precs i preguntes. De les
mocions i propostes presentades a
l’Ajuntament val la pena destacar-ne
algunes per la repercussió o impacte
que han tingut o tindran en un futur
proper en el desenvolupament de la
vila: la moció per a la creació d’una
xarxa d’horts urbans al municipi, la
recollida selectiva porta a porta de la
brossa al barri del Centre, la supressió de barreres arquitectòniques per
crear espais d’integració funcional i
evitar així l’exclusió de col·lectius; o
la moció per la transparència en la
gestió municipal per fer públiques totes les subvencions, els comptes dels
grups municipals i una declaració

Per altra banda, des de la CUP hem defensat un posicionament clar quant a
taxes i pressupostos municipals: taxes
i impostos progressius i pressupostos
socials en temps de crisi. Ens reafirmem que cal una rebaixa dels sous
dels regidors i regidores, i considerem
imprescindible avançar cap a uns pressupostos participatius. Així mateix,
hem defensat que les taxes siguin progressives, quan els nivells d’ingressos
de la població determinin els preus dels
serveis públics. Igualment, les taxes
han de reflectir un model de sostenibilitat ambiental: cal penalitzar qui més
aigua consumeix o qui genera més
residus genèrics, és a dir, qui menys recicla, i bonificar qui faci un ús racional
de l’aigua o faci un reciclatge efectiu.
Entenem també que, en temps de crisi,

cal defensar (i així ho hem fet) uns
pressupostos que garanteixin els drets
socials dels vilafranquins i vilafranquines, per assegurar i garantir unes
condicions de vida dignes per a tothom,
i també fomentar un model de desenvolupament econòmic de base local
i respectuós amb el territori.
En un altre ordre de coses, la revista
que teniu a les mans, l’Arrel, és el
mitjà de comunicació municipal de
la CUP que ens ha anat acompanyant
aquests anys, amb un esperit crític
i compromès, i que pretén explicar
el projecte de l’Esquerra Independentista en el procés d’unitat popular,
difondre l’ideari i el treball realitzat
per la CUP, tant al consistori com al
carrer, amb els moviments compromesos socialment, políticament
i culturalment. També el nostre web
(www.cupvila.cat), que hem renovat
recentment, ha estat un referent
de difusió de la informació del municipi i del nostre treball polític, amb
l’objectiu d’informar la població de
la realitat del territori.
Finalment, també volem fer esment
de la funció social i política del local
El Cep (C/ Sta. Maria, 4). Un local on
tenen cabuda no només les comissions de treball de la CUP, sinó també
altres entitats i veïns i veïnes que han
passat o actualment tenen presència
activa al local: Endavant, la Intersindical Catalana (ISC), l’Assemblea de
Joves, el col·lectiu La Torxa, l’Assemblea
pels Drets Socials o la CGT. És un espai

de reunió i d’activitats que s’ha
consolidat en la xarxa de l’Esquerra
Independentista de Vilafranca
i en l’espai associatiu vilafranquí.
Per a les properes eleccions municipals, i com ja hem fet la resta d’anys,
hem ha elaborat el programa electoral
amb la participació del màxim nombre
de persones, col·lectius i entitats. Hem
obert el debat al conjunt de la vila
amb la finalitat de treballar i construir
entre totes i tots una altra Vilafranca.
Encara queda molta feina per fer
i molt camí per recórrer, ja que les
noves realitats econòmiques, socials,
culturals i territorials exigeixen
un treball continuat i un esforç ineludible. Des de la Candidatura tenim
present que aquesta tasca s’ha de fer
amb el treball conjunt i comunitari,
en la recerca de la unitat popular,
i fent pinya en la defensa d’una
vila lliure, compromesa, sostenible
i participativa.
Per això, des de la CUP seguirem
treballant amb la coherència
i l’esforç que hem realitzat fins
ara, per construir una societat
més justa i amb plena llibertat
nacional, on les persones esdevinguem les vertaderes protagonistes
de la nostra vila! Treballem per
a una nova Vilafranca!

l’arrel de vilafranca
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El Programa Participatiu
de la CUP: un projecte
construït des de les bases
Sovint, des de la CUP parlem
i defensem la necessitat de crear
espais de participació i d’implicació de la població en la política
i en la gestió dels espais i serveis
públics. Cal diferenciar aquest
model de participació directa,
basat en participar, opinar i decidir, d’altres processos on la població veu molt limitada la capacitat
d’expressar la seva opinió.
Per això, també elaborem les nostres
propostes de manera participativa
tant al Ple municipal i que sovint treballem amb veïns i veïnes de la Vila i amb
col·lectius o entitats del municipi, com
també a l’hora d’elaborar el nostre programa electoral, a través d’un procés
participatiu obert a tothom.
El Programa Participatiu de la CUP
2011-2015 s’ha realitzat a través d’un
ampli procés de participació que es va
iniciar el mes de febrer de l’any passat
a partir de vuit punts de trobada que
van durar fins al mes d’octubre.
En aquests punts de trobada es van
desenvolupar debats oberts a tots
els vilafranquins i vilafranquines on
es van tractar diferents temes, es van
analitzar causes i problemàtiques i es
van buscar solucions dins de l’àmbit
municipal. Els àmbits que es van tractar són els següents: construcció nacional, habitatge i urbanisme, treball,

medi ambient i territori, economia local
i turisme, cultura i festes i educació
i salut. Aquests àmbits es van tractar
de manera transversal tenint en compte diferents sectors de població com
ara les dones, la gent gran, la joventut,
les persones estrangeres i les persones
amb diversitat funcional. Durant el mes
de novembre de 2010, es va fer també
una trobada general per retornar tota la
informació i les propostes recollides en
els diferents punts de trobada temàtics
que s’havien realitzat durant l’any.
Paral·lelament es va realitzar un
procés participatiu d’àmbit nacional.
Es van celebrar diferents trobades
pel territori per elaborar un programa
marc, i en el qual han participat
centenars de persones. El resultat
final ha estat el Programa Marc
de la CUP que es va aprovar en una
Assemblea Nacional el passat 9
de gener a Vilanova i la Geltrú.
A partir d’aquests dos processos
participatius, i de les aportacions
que hem anat rebent al llarg de la legislatura, hem realitzat el Programa
Participatiu partint també de la base
de documents anteriors com el cinc
motors per al canvi i el Programa Participatiu 2007-2011 i que constituirà la
nostra eina de treball per a la propera
legislatura. El resultat de tot aquest
treball participatiu és molt extens,

i per això es fa difícil d’encabir-ho
en aquestes pàgines, però el podreu
trobar i descarregar des de la nostra
pàgina web (www.cupvila.cat).
De totes maneres, a continuació
us adjuntem els principis generals
que se’n desprenen i formen part
del projecte de la CUP per a Vilafranca.

amb un desenvolupament territorial
sostenible, i per la dinamització
del teixit associatiu, que ha de ser
la base de la reconstrucció nacional
dels Països Catalans.

Sostenibilitat i mediambient.
La garantia del desenvolupament
econòmic, social i territorial sostenible des dels municipis que, lluny
d’accions mediambientals aïllades,
tingui com a referència un model
Aquests principis generals ens porten de territori equilibrat globalment,
a defensar un programa d’actuació
per aconseguir una millora real en
basat en:
la qualitat de vida de la majoria de
Qui som les CUP?
Democràcia directa.
la seva població que sigui compatiLes Candidatures d’Unitat Popular
L’aprofundiment de la democràcia
ble amb el tractament respectuós
(CUP) som candidatures indepenparticipativa, com a eina indispensa- amb l’entorn natural.
dentistes i d’esquerres dels Països
ble per fer de la nostra societat una
Catalans que, des de l’àmbit local,
organització respectuosa, amb la
Cultura i llibertat. La dinamització
treballem per bastir un país més lliure voluntat popular per avançar cap
del teixit associatiu i la promoció
nacionalment i més just socialment.
a la transformació de l’estructura
de l’organització ciutadana, com a
Entenem que la política local és
social i econòmica.
fonament per assegurar una societat
l’àmbit més proper a la població i, per
amb persones lliures, responsables
tant, la construcció nacional també
Drets socials. La consecució d’uns po- i solidàries.
s’ha de fer des dels ajuntaments. Mal- bles, viles i ciutats integradores i socialgrat el limitat marge d’acció d’aquesta ment igualitàries: respectant sempre
Igualtat. Apostem per la transforinstitució, té prou possibilitats com
la diferència, els ajuntaments han
mació de l’actual ordre econòmic
per modificar i superar l’actual marc
de treballar per aconseguir la igualtat
i social com a única via per posar fi
d’un municipalisme regionalista i defi- de drets, garantir l’accés a uns serveis
a les desigualtats socials generades
citari, i bastir un projecte de país basat públics de qualitat (ensenyament,
per un sistema capitalista cada cop
en els municipis i en les persones.
sanitat, etc.) i oferir unes condicions de més agressiu, que necessita que
treball dignes a tota la seva població.
la major part del món continuï
Des de la CUP treballem per aconseimmers en la pobresa per mantenir
guir una democràcia directa, on totes Independència. La transformació
grans acumulacions de capital
les persones puguin participar en els dels municipis en un dels principals
en mans d’una minoria privilegiada.
afers de la vila, i on tothom no només motors en la construcció nacional
pugui dir-hi la seva, sinó ser partícip
dels Països Catalans, tot promovent
Aquest és el projecte que la CUP
de les decisions que ens afecten.
polítiques en defensa de la llengua,
ofereix a la població, perquè una
cultura i identitat nacional, partint
altra Vilafranca és possible!
Apostem també per una Vilafranca
sempre de la integració, la cohesió
integradora i socialment igualitària, social i el sentit de comunitat.

abril 2011
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Seguim creixent,
seguim endavant!
Les eleccions municipals del proper 22 de maig suposen un repte
important, no només per a la CUP,
sinó per totes aquelles formacions
que es mouen en els àmbits de
l’independentisme o de l’esquerra
rupturista. La conjuntura política
actual, tant en l’àmbit econòmic
com en el nacional, posa sobre la
taula les contradiccions i les limitacions de l’actual sistema
i ens obliga a buscar noves formes
de participació ciutadana. En
aquest sentit, des de la CUP pensem que és en el camp del treball
local, des del territori, on podem
anar bastint aquesta alternativa
d’esquerres i independentista.
Som conscients que cal anar sumant
esforços al voltant del projecte de la
unitat popular per anar conquerint
nous espais de democràcia i de participació directa que ens proporcionin
les eines necessàries per decidir el
nostre futur com a poble, com a nació
i com a classe. L’alternativa social
i nacional que defensem s’ha d’anar
construint i consolidant amb el treball
del dia a dia i amb el contacte constant amb el nostre entorn més proper;
és per això que l’aposta de la CUP és
per un creixement local, amb assemblees arreu del territori que treballin
municipalment en contacte amb
el teixit associatiu i amb les persones

de cada poble. Amb aquesta filosofia,
hem optat per un model de creixement
organitzativament més lent, però
qualitativament més sòlid que a hores
d’ara ens permet afrontar les properes
eleccions municipals amb presència
a més de vuitanta localitats catalanes.
A l’Alt Penedès, aquestes eleccions
suposen un salt qualitatiu molt
important dins de la trajectòria de
la CUP. Per primera vegada es presentaran candidatures independentistes
i d’esquerres en altres pobles de l’Alt
Penedès, fora de Vilafranca on la CUP
ja fa anys que s’ha consolidat com
l’alternativa als partits del sistema.
La presentació de noves CUP a Sant
Pere de Riudebitlles, a Subirats i a
Sant Martí Sarroca, suposa un pas
endavant definitiu en la consolidació
de la CUP a la nostra comarca i obre
el camí perquè en futures fites electorals nous municipis es vagin sumant
al projecte. A les properes eleccions
municipals més de 32.200 penedesencs i penedesenques tindran ja la
possibilitat de votar la Candidatura
d’Unitat Popular.
Des de la CUP assumim el repte de
treballar per fer front a les retallades
econòmiques i socials, i a les agressions urbanístiques, lingüístiques
i culturals que patim a la comarca.
Afrontem les properes eleccions muni-

cipals amb la voluntat i la confiança de
convertir-nos en l’alternativa als partits
tradicionals i en la veu dels moviments
socials, ara ja no tant sols a Vilafranca,
sinó també a la comarca.
Davant del desprestigi de la política
convencional i de la crisi del sistema, cal construir noves alternatives
i buscar nous models d’entendre
i de fer política. Per això, el nostre
és el vot útil. Animem els companys
i companyes de Més Poble-CUP
de Riudebitlles, de l’Alternativa per
Subirats-CUP i de l’Alternativa Martinenca-CUP a treballar, des dels seus
respectius pobles, per un Països
Catalans lliures i socialment justos.
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Uns mots encreuats per anar
desgranant en petites pinzellades,
quatre anys de política municipal.
Una manera simpàtica de subratllar a petits trets, què és i serà
la nostra vila d’ara en endavant.
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Horitzontals
1. Necessari per a la llibertat funcional | 2. Se’n diu de la tendresa
dels pobles | 3. La Rosa i el Jordi, en
el fons, també ho són | 4. Destorba
el descans dels vilatans | 5. Després
de 30 anys d’alcaldia: Game… |
6. Municipalitzada | 7. L’alternativa
necessària a la vila | 8. Allò que
cal cobrir en tota la seva totalitat
| 11. Allò que la moció de censura
s’endugué | 13. L’altaveu de tantes
veus al ple | 15. Defensem-la del
mal anomenat progrés
Verticals
1. Diguem prou a les retallades (2) |
2. La CUP som l’alternativa | 3. Vuit
anys lluitant per una vila… | 4. Polítiques abanderades per la CUP | 5. Per
Festa Major l’estelada al… | 7. Populisme amb sobredosi de pujolisme arcaic
| 9. Independència i … | 10. Aparcament que vam ajudar a inagurar |
11. Prou polítics … | 12. Un nou futur
per… | 14. A municipalitzar | 15. Qui
tot ho promet, res compleix!

